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RESUMO 
 

As análises feitas para estudo dos aglomerados industriais se valem da sinergia obtida por suas ações e 

como as empresas conseguem ganhos advindos dos trabalhos em conjunto. O mundo globalizado, no 

entanto, tem uma complexidade bem maior de forma que não são todas as empresas que atuam em 

aglomerados industriais que conseguem obter resultados satisfatórios em seus negócios. O presente 

trabalho trata desta temática, inserindo a idéia de que os Arranjos Produtivos precisam avançar nas 

suas atividades para competências no nível de cadeias globais. A pesquisa utilizou como base a 

metodologia proposta por Kaplinsky e Morris (2000), a qual se configura em sete etapas que juntas, 

formam um modelo para pesquisa das cadeias globais de valor. Utilizando esta metodologia e com a 

avaliação da capacidade tecnológica no polo de tecnologia de informação da cidade de Campina 

Grande, o trabalho analisa os aspectos relacionados à inserção destas empresas em cadeias de valor 

global e sugere os tipos de upgrades que estas precisam realizar para garantir competências que as 

façam se inserir nestas cadeias. Entrevistas semi estruturadas utilizando escalas de Likert foram 

essenciais principalmente para a análise da metodologia da cadeia de valor. Além destas, questões 

qualitativas foram utilizadas na pesquisa para identificação das capacidades tecnológicas das 

empresas. 

Palavras chave: Cadeia de Valor Global, Upgrade, Inovação  
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ABSTRACT 

The analysis done for the study of industrial clusters makes use of the synergy achieved by 

their actions and how companies can profit from the workers together. The globalized world, 

however, has a much greater complexity so that not all companies operating in industrial 

clusters can achieve satisfactory results in their businesses. This work addresses this issue by 

inserting the idea that the Productive Arrangements needs to progress its activities to the skill 

levels of global chains. The survey used as its basis the methodology proposed by Kaplinsky 

and Morris (2000), which is configured in seven steps that together form a model for research 

into global value chains. Using this methodology and the assessment of technological 

capacity in Polo's information technology city of Campina Grande, the work examines the 

issues relating to the integration of businesses in global value chains and suggests the types of 

upgrades they need to perform to ensure skills that make them fit into these chains. Semi 

structured interviews, using Likert scales, were essential especially for the analysis of the 

methodology of the value chain. Besides these, qualitative questions were used in the research 

to identify the technological capabilities of enterprises. 

Keywords: Global Value Chain, Upgrade, Innovation 
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GESTÃO TECNOLÓGICA E UPGRADE NA CADEIA DE VALOR: 

ANÁLISE NO POLO TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE - PB 

1. INTRODUÇÃO 

O atual ambiente de negócios, juntamente com o avanço das tecnologias de 

informação, transforma-se em um acirrado campo de disputas entre empresas onde estas 

lutam por uma maior participação no mercado e maiores lucros advindas de suas atividades. 

Nesse espaço, a importância dos variados aglomerados industriais tais como redes, arranjos e 

sistemas produtivos locais, clusters, entre outros, surgem como forma de juntar forças para 

competir em meio à globalização. Essas novas formas organizacionais privilegiam ações 

conjuntas e interagem de forma mais vigorosa os quais logram deste modo uma redução de 

risco visto que realizam atividades de forma compartilhada visando cooperação e uma 

melhoria dos processos de aprendizagem, possibilitando resultados mais promissores do que 

organizações que agem de forma individual.  

Segundo definição proposta pela RedeSist, os “arranjos produtivos locais são 

aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um 

conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que 

incipientes” (CASSIOLATO & LASTRES, 2003). Deste modo, observa-se que a similaridade 

de atividades econômicas e uma conexão de ações, mesmo que embrionárias, são fatores 

essenciais para existência de um Arranjo Produtivo Local (APL). 

Não se pode atenuar a importância dos aglomerados industriais para o fortalecimento 

das organizações frente ao mercado competitivo, no entanto, é necessário um melhor cuidado 

em ambientes que haja mudanças bruscas principalmente em mercados de tecnologia 

intensiva onde o ciclo de vida de tecnologias é menor a cada sucessão.  

Autores como Ruthes e Nascimento (2006, p. 7) argumentam que “qualquer ruptura 

tecnológica que venha a impactar na atividade chave da região pode afetar de forma 

significativa toda a cadeia de produção”. Estes Autores ainda afirmam que não é necessária 

que haja uma mudança brusca como ruptura tecnológica, pois alguns fatores de mudança de 

mercado como alterações de comportamento do consumidor, fortes variações cambiais, 

barreiras alfandegárias para empresas exportadoras, entre outros, podem ocasionar profundos 

impactos nos negócios desses aglomerados industriais. 
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Diante do contumaz ambiente de competição, em que as vantagens dos aglomerados 

são essenciais à sobrevivência, mas tomando-se cuidado com as descontinuidades dos 

negócios, temos a denominada inserção das empresas na cadeia de valor global, que consegue 

auferir lucros maiores e uma maior participação do mercado para estas através de aumento do 

marketshare, diversificação dos produtos, agregando valor em seus serviços. A cadeia de 

valor possibilita também dirimir custos de produção, incluindo-o no preço final do produto, 

aumentar a flexibilidade de operações e a rapidez de entrega. Todas essas operações e 

serviços proporcionam uma boa vantagem de negócio das organizações em relação aos seus 

concorrentes. 

Muitos dos aglomerados industriais valem-se das interações de suas ações para 

melhorarem suas atividades e tornarem-se mais competitivas no mercado, no entanto, não são 

raros os momentos em que as competências destas se encontram em fatores espúrios como 

diminuição de custos, através de grandes pedidos, ou compartilhamento de materiais entre as 

empresas que estão inseridas dentro do aglomerado. Mais uma vez, não se pretende negar os 

benefícios dos aglomerados, visto que empresas que atuavam de modo isolado podem 

certamente tornarem-se mais competitivas quando começarem a agir em ações conjuntas. No 

entanto, é preciso aproveitar melhor os benefícios que as interações e cooperações 

possibilitam para criar valor frente ao mercado pela inovação de produtos e processos e 

proporcionando meios de as empresas desses aglomerados realizarem upgrades nas cadeias de 

valor. 

As empresas fabricantes de calçados no Vale do Rio dos Sinos nos dão um exemplo 

de organizações que tiveram sucesso em suas atividades como aglomerados industriais e 

inserção na cadeia de valor. Durante a década de 1970, as organizações ali localizadas se 

valeram de suas habilidades conjuntas para crescer em suas atividades. Inicialmente 

investiram na fabricação de calçados femininos e cresceram rapidamente as suas exportações, 

principalmente para os Estados Unidos. Apesar do excelente crescimento nos negócios, houve 

uma preocupação em criar uma real conectividade com o mercado americano, investindo em 

design e marca de seus produtos, propiciando uma estabilidade de confiança e fazendo 

produtos de qualidade, possibilitando assim criar valiosas relações para a sua inserção e 

permanência na cadeia de valor. Apesar de problemas macro econômicos no país relacionado 

com a variação cambial e outros desestabilizadores, os quais causaram distúrbios ao setor no 

decorrer do tempo, não se pode negar que houve um aproveitamento das vantagens dos 

aglomerados industriais e ainda uma preocupação de não estacionar neste nível, mas pensar 
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em um nível maior de desenvolvimento se preocupando com fatores que permitissem um 

upgrade na cadeia de valor. Outros aglomerados industriais do mesmo setor situados no país, 

principalmente no Nordeste, procuraram desenvolver suas atividades da mesma forma, mas 

ainda estão distantes na criação de ações que impactam em fatores competitivos essenciais, 

preocupando-se demasiadamente com aproveitamento da diminuição de custos advindas da 

mão-de-obra barata da região. 

1.2 Justificativa e Descrição do Problema 

Em face do exposto, o desafio das organizações neste ponto deve ser o de realizar 

avanços em suas atividades, introduzindo valor nestas, criando pontos de apoio para sua 

inserção na cadeia de valor. Para Kaplinsky e Morris (2000), as organizações precisam 

examinar suas capacidades e determinar os tipos de atributos que estas desejam atingir para 

realizarem o que chamam de upgrade na cadeia de valor. Para os autores citados existem três 

possíveis ações para adentrar na cadeia de valor, que são i) Prover valor ao consumidor final; 

ii) Ser relativamente único no mercado atuante e; iii) Ser difícil de copiar, inserindo nestes 

possíveis barreiras a novos entrantes no mercado. 

A capacidade de inovar não pode ser exclusa das análises feitas nas empresas que 

almejam um upgrade na cadeia de valor, onde inovações incrementais de produtos têm um 

papel importante. Adicionando inovações, as organizações conseguem adaptar seus produtos 

aos diferentes gostos dos clientes, entrando no seu mercado e adquirindo conhecimento 

suficiente para prover valor a estes. Há, no entanto, uma cautela na administração excessiva 

das inovações incrementais, a qual pode ser prejudicial ao desenvolvimento das empresas e 

seus saltos de competência para adentrar na cadeia de valor. As diversas inovações 

incrementais devem ser administradas, incrementando outras, criando grandes aportes de 

estrutura organizacional, o que pode ofuscar a visão na busca de inovações consideradas de 

âmbito radical. Caso não haja a gestão da tecnologia de modo a vigiar e prospectar as diversas 

atividades de inovação que acontecem no mercado, há possibilidade de obsolescência de seus 

produtos. 

As grandes organizações têm conseguido um relativo êxito na inserção da cadeia de 

valor, através de melhoria de seus produtos e serviços, atingindo a vanguarda de inovações, 

investindo em pesquisa, desenvolvimento e criando estruturas administrativas fortes para 

assegurar a competência de suas atividades. Outra forma destas grandes empresas atingirem 
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bons níveis de upgrade na cadeia de valor é por meio de táticas hostis de compras de 

indústrias menores e bastante competitivas em áreas chave do negócio. 

 A grande dificuldade se encontra nas micro e pequenas empresas, as quais não 

conseguem adquirir competências necessárias para um upgrade na cadeia, seja por 

dificuldades em relação à mão-de-obra especializada, falta de crédito para financiamentos 

mais robustos de pesquisa relacionados a tecnologias ou mesmo carência de apoio 

institucional adequado para suas atividades. 

Mediante os argumentos expostos, este documento pretende mostrar uma análise no 

polo tecnológico da cidade de Campina Grande composta de micro e pequenas empresas, 

considerando dois pontos específicos: 1) Como a inovação é gerida dentro das empresas 

localizadas no polo, relacionando suas estruturas para gestão tecnológica, métodos de 

absorção de conhecimentos, interações entre organizações e instituições, fatores críticos de 

sucesso e outros pontos relacionados com o gerenciamento da inovação e; 2) Possíveis 

oportunidades de upgrades na cadeia de valor que as empresas do polo tecnológico possuem, 

definindo estágios onde as empresas encontram possibilidades de inserção e possíveis ações 

que podem ser feitas para melhoria de produtos e serviços que sejam competitivos o suficiente 

para ingresso e competição na cadeia de valor. Apesar de inicialmente os assuntos parecerem 

díspares, deve-se frisar que são na realidade complementares, pois como mostrado 

anteriormente e argumentado por Kaplinsky e Morris (2000), a entrada na cadeia de valor 

deve ser alicerçado em fatores críticos para o sucesso, tanto do seu acesso, quanto da sua 

continuação. Ponto este que considera a análise da gestão da inovação no setor como chave 

para o estudo. 

Nesta ótica explicitada, o trabalho procura responder a seguinte questão:  

As atividades de Gestão de Inovação, as competências organizacionais e apoios 

institucionais das empresas inseridas no polo tecnológico de Campina Grande as 

habilitam realizar upgrades na cadeia de valor? 

1.3 Objetivos da dissertação 

Como forma de responder a este questionamento apresenta-se o objetivo geral do 

trabalho proposto o qual é o de:  

• Identificar a convergência das competências de gestão da Inovação que habilitam as 

empresas do polo tecnológico de Campina Grande a realizar upgrades em sua cadeia de 

valor, utilizando como base o modelo proposto por Kaplinsky e Morris (2000). 
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Neste ponto faz-se necessário fragmentar o objetivo maior em alguns objetivos 

específicos que são citados a seguir: 

i) Identificar empresas atuantes em software na cidade e analisar os variados modos de 

atividades utilizadas por estas para gerir suas inovações tecnológicas; 

ii) Enumerar principais fatores críticos de Sucesso das empresas, principalmente aqueles 

ligados ao potencial inovativo que os possibilitem realizar Upgrades na cadeia de 

valor; 

iii) Avaliar a estrutura física e de gestão da inovação das empresas; 

iv) Verificar as interações entre instituições de apoio do setor e as empresas estudadas e as 

ações efetivamente fortalecedoras que possibilitam as empresas ingressar na cadeia de 

valor com suas principais características, pontos fortes e fracos; 

v) Identificar os grupos governantes do setor entre instituições e associação de classes e 

observar a legitimidade da liderança destes perante as empresas pesquisadas, 

enumerando principais atividades características de liderança bem como atividades 

ligadas à governança do setor; 

vi) Relacionar a percepção de gestores e especialistas sobre quais atividades 

caracterizadas como inovadoras os propiciam a ingressar na cadeia de valor de seus 

produtos, assim como principais atividades de gestão da inovação; 

vii) Tipificar estágios de desenvolvimento procurando desta forma, dividir as empresas do 

pólo tecnológico atuantes em TI em diversos níveis de upgrades em que estas podem 

realizar, conforme as características de sua atuação em desenvolvimento de 

tecnologias e atividades de inovação; 

viii) Tecer considerações e possíveis recomendações no tocante e melhoria de suas 

atividades inovativas para realização de possível upgrade na cadeia de valor. 

 Considerando as afirmativas iniciais introdutórias, é necessário neste ponto mostrar 

um pouco da história do setor com sua formação de competências básicas e expectativas 

relacionadas aos diversos projetos em curso ou planejadas. O próximo ponto relacionará 

aspectos desta história e suas perspectivas. 

1.4 Histórico e perspectivas do setor 

 A história vocacional de Campina Grande como polo tecnológico remonta meados do 

século passado onde se iniciaram as atividades de processamento de dados da atual 

Universidade Federal de Campina Grande. Na década de 1940, a cidade era conhecida como a 
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segunda maior exportadora de algodão do mundo o que impulsionou o crescimento 

econômico da cidade. No ano de 1967, os acadêmicos conseguem comprar o primeiro 

computador da região Nordeste, o qual foi instalado em todo o primeiro andar de um prédio 

no Núcleo de processamento de Dados da Universidade Federal da Paraíba - Campus II. 

Desde essa data, as criações de produtos e empresas atuantes na cidade demonstram a tradição 

na área de computação, que hoje tem reconhecimento em todo o mundo. 

O Polo tem recebido reconhecimento de várias partes do país e do mundo em revistas 

de negócios e estudos de competitividade de cidades. A revista americana Newsweek, na sua 

edição de abril de 2001, classificou Campina Grande, juntamente com outras 8 cidades (5 dos 

EUA, 1 da França, 1 da Espanha e outra da China), como um dos mais promissores polos 

tecnológicos do mundo, fazendo também comparativo com um oásis de oportunidades. 

(SEBRAE, 2005) 

As competências da cidade como polo tecnológico remontaram da formação de 

recursos humanos, sendo sua grande maioria vinda das Universidades Locais, a saber, 

UFPB/UFCG, pesquisas e empreendedorismo nos setores de agronegócio, eletroeletrônica, 

desing e especialmente, Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC). Destacam-se 

como locais potenciais em tecnologia no estado também as cidades de João Pessoa e Patos, 

onde têm surgido importantes oportunidades para empreendimentos de negócios em TIC. 

De acordo com um projeto realizado pelo SEBRAE, entre Outubro e Dezembro de 

2004, foram identificadas 119 empresas de TI instaladas em Campina Grande, gerando cerca 

de 500 empregos diretos com um salário médio de R$ 470,00 e um faturamento anual de R$ 

27 milhões, (dados de 2001). O total de 1% do faturamento dessas empresas é do mercado 

externo, o que mostra que Campina Grande ainda está no início da exportação de tecnologia. 

No mesmo diagnóstico realizado, verificaram-se as principais instituições e projetos 

que apóiam o setor de Tecnologia na cidade, dentre os quais podemos destacar: 

• Universidades Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) – as mesmas possuem cursos 

superiores de Computação e Informática que, juntamente com escolas técnicas, formam 

cerca de 500 profissionais ao ano. 

• Escolas Técnicas CEFET (Em João Pessoa, Cajazeiras e Campina Grande) e a escola 

Redentorista em Campina Grande – formam profissionais os quais muitos são absorvidos 

por empresas que atuam em serviços mais técnicos, como remanufaturamento de cartuchos 

de impressoras ou mesmo outras empresas atuantes em software. 
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Projetos políticos possibilitam o crescimento do setor para comercialização e melhoria 

de seus produtos. Um destes é o Oásis Digital, um projeto voltado para o pólo, onde a 

Fundação Parque Tecnológico da Paraíba busca criar e ampliar oportunidades para 

consolidação e fixação de Empresas de Base Tecnológica na Paraíba, em sintonia com a 

vocação de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e com a atuação de Campina Grande em 

mercados internacionais. Seu objetivo é fortalecer o polo tecnológico já existente, a partir de 

investimentos na infra-estrutura e na instalação inicial de 11 empresas e de um instituto, na 

área de 05 ha do PaqTc-PB.  

Outro projeto relevante é o chamado Farol Digital, o qual foi consolidado em abril 

2005, e foi lançado nas três cidades em que pretende atuar – João Pessoa, Campina Grande e 

Patos. O objetivo deste projeto é o de promover a inovação e o fortalecimento do setor de TIC 

por meio da difusão tecnológica e de acesso aos mercados regionais, nacionais e 

internacionais de forma competitiva e sustentável. O Farol Digital tem parcerias significativas 

como Sebrae/PB, PaqTc/PB, IEL, UNIPÊ, FIP, UFPB, UFCG, CEFET, Banco do Brasil e as 

prefeituras municipais das três cidades e tendo também o Governo do Estado e a 

UNIBRATEC. (Farol Digital, 2008) 

Ainda há no setor o chamado Parque Tecnológico de Campina Grande, criado na 

década de 1980, e simultaneamente com outras quatro fundações tecnológicas que surgiram 

no país, a Fundação PaqTcPB vem se consolidando ao longo dos anos. É a entidade gestora 

da Incubadora Tecnológica de Campina Grande, responsável pela incubação de empresas, 

sendo esta uma entidade sem fins lucrativos com objetivo de disseminar o avanço científico e 

tecnológico do Estado (PaqTc – PB, 2008). 

 O consórcio PbTech é outra referência de instituições criadas para apoiar o setor de 

Tecnologia na cidade de Campina Grande. Criado em dezembro de 2002, objetivando a 

promoção e desenvolvimento do mercado de software paraibano. Este reúne empresas em 

Campina Grande e João Pessoa, a fim de intensificar o processo de divulgação, 

comercialização local e exportação de seus produtos principalmente para mercados 

emergentes e promissores, como a China e mais recentemente países da África e Europa. 

 1.5 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação divide-se em pontos específicos, composta de introdução seguida de 

fundamentos teóricos relacionados à gestão tecnológica e cadeias de valor, uma descrição dos 

métodos que foram utilizados para a pesquisa proposta, seguidos dos resultados para concluir 

com o capítulo final de Conclusões e Recomendações.  
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Na introdução do trabalho procurou-se mostrar, em todos os pormenores, a idéia 

inicial proposta para o trabalho, onde foi argumentado que a análise da cadeia de valor serve 

como um objetivo a ser alcançado às empresas que estruturam e trabalham em aglomerados 

industriais. Observaram-se também os aspectos relacionados à justificativa da pesquisa e dos 

objetivos a serem atingidos, pautados na análise da cadeia de valor do pólo tecnológico em 

Campina Grande, bem como no estudo das suas competências tecnológicas. Um resumo da 

história do setor foi também parte da introdução, mostrando algumas características e 

perspectivas do setor. 

Os fundamentos teóricos iniciam-se com conceitos relacionados à Ciência, Tecnologia 

e Inovação e toda uma parte de Gestão tecnológica, indo desde seus conceitos até a 

configuração da curva “S” da tecnologia. A cadeia de valor global segue os fundamentos, 

mostrando a visão conceitual dos autores da metodologia utilizada (Kaplinsky e Morris, 2000) 

sobre cadeias de valor. Outro ponto sobre cadeias de valor locais são também inseridas, mas 

observa-se posteriormente que foi inserido este ponto a fim de mostrar algumas semelhanças 

dos conceitos da metodologia utilizada e outros conhecidos sobre a cadeia de valor. A 

diferença é que na metodologia de Kaplisky e Morris o foco é a análise exterior e ambiental, e 

na análise da cadeia de valor local focam-se atividades internas na empresa. O conceito de 

Governança foi importante ao trabalho, principalmente por ser um ponto da metodologia e ser 

essencial em parte posterior da análise do trabalho. No início da introdução, foi mostrada a 

importância da inovação em relação aos upgrades em cadeias globais de valor. Neste sentido 

justifica-se a colocação de um ponto específico relacionado à Inovação e Cadeia de valor nos 

fundamentos. Encerram-se os arcabouços teóricos mostrando os diversos passos da análise, 

colocando a metodologia da pesquisa na cadeia de valor como uma ferramenta analítica e não 

uma aplicação heurística. 

De forma sucinta, os procedimentos metodológicos mostram o tipo de pesquisa 

realizada, juntamente com a descrição dos pontos da metodologia de Kaplinsky e Morris que 

foram adaptados ao trabalho. Como já denotado anteriormente, é mostrada a escala aplicada 

nas questões das entrevistas realizadas com os empresários do pólo TIC em Campina Grande. 

As respostas das questões metodológicas serão mostradas como descrição de resultados. 

Outro ponto mostrado nos procedimentos metodológicos é análise feita no trabalho, 

relacionado a pontos principais percebidos pelo autor da dissertação, como essenciais ao 

entendimento das forças do setor para adentrar na cadeia de valor. Finalmente, mostra-se o 

universo e tamanho da amostra da pesquisa. 
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O capítulo “Apresentação e Análise dos Resultados” mostra inicialmente uma 

descrição geral dos resultados encontrados mediante a escala proposta e questões da 

metodologia de Kaplinsky e Morris. O perfil das empresas, diagnóstico da cadeia de valor e as 

competências tecnológicas são mostrados nesta descrição. Segue-se a análise de resultados, o 

qual abarcou cinco pontos específicos que, na opinião do autor, são essenciais ao 

entendimento da ligação existente entre tecnologia e cadeia de valor para o setor objeto de 

estudo. Finaliza-se este capítulo sugerindo os possíveis upgrades que as empresas precisam 

realizar para avançarem nos níveis da cadeia de valor global. 

Por fim, encerra-se o trabalho com as conclusões e recomendações, os quais remontam 

os argumentos iniciais do trabalho como mostrados na introdução, e são tecidas conclusões e 

recomendações à luz dos resultados encontrados nas descrições e na análise. O término deste 

capítulo mostra recomendações a trabalhos futuros, que podem ser necessários aos 

empresários do setor, como visualizados pelo autor. 

O trabalho é encerrado com a descrição das referências seguido dos anexos, o qual 

mostra o instrumento de pesquisa utilizado nas entrevistas. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Ciência, Tecnologia e 

 É grandemente difundido hoje o conceito sistemático em que ciência, tecnologia e 

inovação são partes essenciais de um processo único. Nesse sistema, a inovação é o ente que 

consegue fazer a interligação entre as três partes descritas 

processo produtivo como, por exemplo

pesquisa e conhecimento, balizando suas ações na consolidação pelo mercado. Desta forma, o 

conceito de inovação deve ser conexo à

uma criação economicamente viável.

Figura 1: Interligação entre Ciência, tecnologia e Inovação
Fonte: Elaboração própria

A obra seminal de Schumpeter (1984) coloca a inovação de uma forma mais 

abrangente que o conceito tecnológico mostrado acima. A aplicabilidade desta envolve a 

busca do novo em vários outros aspectos como melhorias de caráter social, novos meios de 

produção, novos processos e estilos de gestão. Deste modo, a inovação envolve variados 

aspectos na criação dos produtos 

difusão, até os usuários e estruturação de serviços necessários para propagação do produto

mercado final (Sicsu e Melo, 2000).

complementamos a este o conceito de gestão tecnológica, visto a seguir.

2.2 Gestão Tecnológica

A intensa atividade de bens e serviços tem passado por transformaçõ

últimos anos, relacionados ao modo de operação das empresas e as suas formas de criar novos 

produtos. Fatores de caráter econômico e político global possibilitam o crescimento acelerado 
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da tecnologia de base científica, o que se mostra determinante na competitividade empresarial 

dos países. Embora este não seja o único fator de competitividade, é unânime o 

reconhecimento de que, entre os outros, a mudança tecnológica aparece como a mais 

importante para mudar as regras da competição. As vantagens competitivas derivam-se cada 

vez mais do conhecimento científico e da tecnologia. 

Diversas são as definições usuais de tecnologia. Algumas chegam a ser estritamente 

operacionais, atendo-se a conteúdos práticos, e outras tratam de perspectivas sociais, 

relacionando-as ao desenvolvimento de nações e sociedade. Para abordar o trabalho proposto, 

será utilizado o termo tecnologia enquanto ciência das técnicas. Sendo assim, o termo usual 

aplicado ao trabalho é a transformação da técnica em conhecimento científico sistematizado, 

transformando-o em tecnologia. A Técnica é diretamente relacionada à ação, o estudo 

científico é a análise da técnica, e a tecnologia é o retorno à ação concreta baseado no estudo 

científico do agir. A tecnologia é criada pela ciência, quando esta estuda as técnicas ditas 

empíricas, decompondo-as e analisando-as, criando verdadeiros sistemas de conhecimentos 

científicos sobre o assunto. Autores como Zawislak também argumentam que:  

“A tecnologia é também aquela desenvolvida unicamente a partir do estudo 

científico, onde se descreve logicamente o conhecimento produzido de modo 

sistemático sem obra do acaso, como o caso do estudo da prática empírica” 

(Zawislak, 1994, p. 127) 

A tecnologia tornou-se tão complexa, que é necessário que esta possa ser bem gerida 

para atingir resultados. Os modelos de gestão tecnológica são variados e dependem da 

estratégia adotada pela empresa para criação de inovações tecnológicas para sua organização. 

As ações implementadas dependerão de como as organizações desejam aplicar a inovação em 

seus processos. Das inúmeras formas de estratégias aplicadas pela empresa para inovar, as 

mais conhecidas são relacionadas a inovações de Incrementais e Radicais. Alguns autores 

como Lynn e Akgün (1998) classificaram inovações de acordo com os níveis de incerteza 

técnica e de mercado. O modelo proposto pelos autores é mostrado na Figura abaixo: 

Inovação Evolucionária de 
Mercado 

Inovação Radical 

Inovação Incremental 
Inovação Evolucionária de 

Tecnologia 
 

 

Figura 2 – Classificações de Inovações com relação aos níveis de Incertezas Técnicas e de Mercado 
FONTE: Lynn e Akgün (1998) 

Alta 

INCERTEZA TECNOLÓGICA 

Baixa 

INCERTEZA 
DE MERCADO 

Alta Baixa 
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De acordo com o modelo proposto pelos autores, uma Inovação Incremental é 

relativamente mais simples de se desenvolver, visto que os níveis de incerteza e mercado são 

baixos. O objetivo de estratégias de inovação incremental é a melhoria no desempenho e 

funcionalidade do produto para satisfazer determinados consumidores, ou mesmo procurar 

diminuir os custos de fabricação do produto. De acordo com Sanchez (1996), a difusão no 

mercado principal depende muito das inovações incrementais, principalmente relacionadas à 

melhoria do produto e diminuição dos custos. 

As inovações evolucionárias de tecnologia buscam desenvolver produtos ainda não 

conhecidos para necessidades já bem conhecidas do mercado. Este fato ocorre quando uma 

organização não domina determinado nível de tecnologia ou não conhece melhores formas de 

diminuir os seus custos de desenvolvimento e produção para serem competitivos no mercado, 

no entanto o mercado já lhe é conhecido. 

As inovações ditas evolucionárias de mercado são aquelas que se procura implementar 

tecnologias já conhecidas em um mercado novo e desconhecido. São situações em que a 

incerteza dos mercados é grande em relação à aceitação dos produtos.  

Inovações radicais apresentam maiores complexidades, com altos níveis de incertezas 

técnicas e de mercado. Estas são as que implicam os maiores desafios aos gestores, porém 

criam vantagem competitiva sustentável para as organizações que conseguirem implementá-la 

e permanecer como inovadora em seu mercado.  

Uma visão geral dos Modelos de Gestão Tecnológica, baseado em Roussel, et al 

(1992) e Gerybadze (1994), são mostradas no Quadro, a seguir onde neles são descritos os 

modelos de gestão tecnológica desde a 1ª geração, em meados da década de 1960 até os da 

próxima geração após o ano 2000. 
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QUADRO 1 – Evolução dos Modelos de Gestão Tecnológica 

Descrição 
Modelo de 1ª 

geração 
Modelo de 2ª 

geração 
Modelo de 3ª 

geração 
Próxima geração 

Período 1960 - 1974 1975 - 1990 1990 - 1999 2000 - 

Modo Intuitivo Sistemático 
Estratégico e 
Intencional 

Sustentável 

Ênfase Fomento Rentabilidade 
Rentabilidade e 

Crescimento 

Rentabilidade, 
Crescimento, 

Responsabilidade 
social e Ambiental 

Organização para 
P&D 

Centralização de 
P&D 

P&D Centralizado 
e descentralizado 

nas áreas de 
negócio 

Integração entre 
P&D corporativo 

nas áreas de 
negócio 

P&D por Redes 
Tecnológicas 

Monitoração e 
Prospecção 
Tecnológica 

Monitoração 
tecnológica e 
prospecção 

praticadas de forma 
isolada, para fins 

específicos no nível 
operacional 

Monitoração 
tecnológica e 
prospecção 

praticada no nível 
estratégico, porém 

em algumas 
unidades 

organizacionais. 

Monitoração 
tecnológica e 
prospecção 

realizadas por redes 
internas de 
inteligência 
tecnológica, 

envolvendo P&D e 
áreas de negócio 

Monitoração 
tecnológica e 
prospecção 

realizada por Redes 
Tecnológicas. 

Estratégia 
Tecnológica 

Estratégia 
tecnológica Não-

explícita 
 

Transição para o 
alinhamento das 

estratégias 
tecnológicas às 
estratégias de 

negócio 
 

Forte alinhamento 
das Estratégias 
tecnológicas às 
estratégias de 

negócio, com foco 
na rentabilidade 

 

Alinhamento das 
estratégias 

tecnológicas às 
estratégias de 

negócio e espaço 
estratégico para 

P&D de alto risco e 
alta recompensa, de 
mais longo prazo. 

Foco na 
sustentabilidade e 

visão de longo 
prazo 

Ligação entre P&D 
e o Planejamento 

Estratégico 
Corporativo 

Sem ligação 
 

Realimentação não 
explícita. 

Normalmente 
ocorre via 

conhecimento tácito 

P&D influencia o 
Planejamento 
estratégico das 

áreas de negócio. 
Utilização de 

Roadmappings 

tecnológicos 
 

P&D contribui para 
o Planejamento 

estratégico 
corporativo, pela 

construção de 
cenários 

tecnológicos de 
negócios e 

technological 

forecasting 

FONTE: Baseado em Roussel et al. (1992)  e Gerybadze (1994) 

A primeira linha do quadro relaciona-se com a descrição das gerações de modelos 

tecnológicos e seu período segue na segunda linha. O quadro baseia-se em seis características 

genéricas, as quais seguem nas linhas posteriores. 

Observa-se que os modelos de Gestão Tecnológica desenvolveram-se com o tempo 

passando de uma forma de estratégia não-explícita, baseada em empirismo, até ao 
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alinhamento destas com as estratégias de negócio da empresa. Os conceitos de redes são 

também relevantes de serem observados, verificando-se que atualmente, as formas de gestão 

tecnológica são enfatizadas em modelos sustentáveis e apoiando-se na responsabilidade social 

e ambiental e grande utilização de redes tecnológicas para organizações de P&D e prospecção 

de tecnologias. 

Para reforçar esse ponto, autores como Hart (2006) defendem que a atual ênfase de 

sustentabilidade depende de duas características importantes mencionadas no quadro acima. 

Uma delas é a de que a estratégia de negócios deve estar alinhada a inovações e 

sustentabilidade de ações, e que os acionistas possam realmente enxergar oportunidades de 

ganhos reais nas atividades sustentáveis. Outro ponto que o este autor defende é de que só se 

conseguirá efetivamente um desenvolvimento sustentável, a partir de inovações radicais ou de 

ruptura e não simplesmente melhorando os atuais modelos existentes. Assim, a atual ênfase 

dada ao desenvolvimento sustentável e ambiental não será atingida se a inovação não for 

gerida de forma a prospectar idéias do mercado possibilitando a criação de novas soluções, 

tudo isso em um nível de atuação global. Para visualizar a prospecção de novas idéias, o 

conceito da curva “S” da tecnologia é um dos mais utilizados. 

 2.3 Descontinuidade tecnológica – a configuração da curva “S” 

A gestão da tecnologia não pode ser inconsistente com estudos prospectivos de 

mercado, os quais aumentam a possibilidade das empresas atuantes em tecnologia criarem 

produtos mais congruentes com as necessidades de seus clientes. A metáfora da curva de 

aprendizagem é utilizada para representar as descontinuidades de inovação de produtos. É útil 

no sentido de mostrar que as inovações iniciam-se em crescimentos incrementais, 

decrescendo depois à proporção de seu limite superior. A curva S, como é conhecida, foi 

primeiramente argumentada nos estudos sobre memória e aprendizagem realizados por 

Ebbinghaus (1885), Culler (1928) e mais tarde por Culler e Girden (1951). 

 

Figura 3 – Curva S da Tecnologia 
FONTE: Elaborado a partir de Culler e Girden (1951) 
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Estudos de novas tecnologias configuram-se no início da curva, com o auxílio da 

aprendizagem científica, transformando-se em corpo teórico propício ao estudo. É neste ponto 

onde se encontra grande parte dos estudos das novas tecnologias. Após o desenvolvimento do 

produto, este entra na fase de crescimento e desenvolvimento, em que a potencialidade de 

comercialização começa a expandir-se, enquanto diminui o nível de estudos em investigação 

básica em relação ao produto. Lucros ascendentes e custos decrescentes são características 

desta etapa. 

É importante frisar que, neste ponto, há dificuldades para se optar por outras 

tecnologias, pois é necessária toda uma estrutura burocrática e organizacional que dê apoio à 

nova tecnologia criada, implicando cada vez em melhorias incrementais no produto e 

dificultando a concentração de estudos prospectivos em outras tecnologias emergentes que 

poderão se tornar radicais. Deste modo, configura-se uma descontinuidade das tecnologias, de 

forma que é importante saber se haveria outra maneira de proporcionar ao cliente o 

desempenho desejado em seus atuais produtos e se há alguma possível tecnologia que possa 

sobrepujar a atual. 

É nesse ponto de descontinuidades que devem ser feitas estudos prospectivos e de 

vigília para saltar ao ponto posterior de inovação. Várias são as técnicas utilizadas para 

analisar os possíveis limites dos estágios tecnológicos impostos. As técnicas de estudo de 

mercado são uma das técnicas, bem como estudo de tendências macro econômicas financeiras 

que funcionam como indicadores ao suporte dessas decisões. Um fator relevante para tentar 

analisar características dos pontos de descontinuidade é a atuação da tecnologia em um nível 

de ação na cadeia de valor global. 

2.4 A Cadeia de Valor Global 

O advento da globalização fez surgir vários tipos de integração de produção, de modo 

que há a possibilidade hoje de uso de várias interfaces globais para fabricação dos produtos. 

Designs feitos na Europa podem ser fabricados em empresas da América Latina e distribuídos 

para várias partes do mundo, fazendo com que haja uma circulação mundial destes produtos. 

Entretanto, o desenvolvimento social não aumentou concomitantemente com o crescimento 

econômico nos países, isto porque várias escalas que agregam valor na produção ficam em 

países mais desenvolvidos, inserindo os países emergentes na responsabilidade pela produção 

em escala, mas com baixo valor agregado ao produto final. 
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Kaplinky e Morris (2000) visualizam uma cadeia de produção como uma cadeia de 

valor que realiza as atividades necessárias para produzir determinado bem ou serviço, indo 

desde seu início, passando pelas diversas fases, até a entrega ao consumidor final. Deste 

modo, argumenta-se que cada agente no decorrer da cadeia adiciona uma contribuição para o 

aumento do valor do produto ao consumidor final. A fim de que o produto chegue ao cliente 

final com um valor agregado competitivo, a excelência de atividades internas e coordenação 

com atores participantes de sua rede de valor são de grande relevância. 

Este conceito de cadeia de valor assemelha-se com o de outros autores (Porter, 1989; 

Bovet e Martha, 2001) que designaram a cadeia de valor como forma de gestão interna na 

empresa. O conceito mostrado por Kaplinsky utiliza-se de argumentos semelhantes, mas no 

contexto de inserção de valor global, ou seja, designa as atividades que globalmente inserem 

valor para as empresas e setores em atuação internacional. 

A análise de uma gestão local da cadeia de valor é importante para a cadeia de valor 

global, o que será discutida posteriormente. Essas atividades devem objetivar a 

internacionalização da produção para um contexto global, mesmo que o contexto de 

globalização seja inserido aos poucos com upgrades menores em economias locais e 

nacionais. O propósito é sempre subir em uma escala na cadeia de valor global. 

A internacionalização de produtos ou serviços em escala global advém de formas 

variadas e as empresas precisam escolher qual posição competitiva desejam estar inseridas e 

trabalhar suas competências. Fatores de inovação, qualidade, escolha de nichos de mercado ou 

diferenciação em alguns pontos podem ser possíveis meios de agregar valor em suas 

atividades. Geralmente as atividades mais especializadas são as que possibilitam maiores 

oportunidades para upgrades na escala global de valor. 

Para Kaplinsky e Morris (2000), fatores como a pressão competitiva, maior 

possibilidade de entrada na cadeia, entre outros fatores, possibilitam que a criação de valor 

seja menor no elo da fabricação dos produtos. 
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Figura 4 – Pressão competitiva sobre a produção 

Fonte: Kaplinsky e Morris (2000) 
A figura mostra que a produção fica inserida no ponto de maior pressão competitiva 

na cadeia e os elos formados por design, marketing ou outro tipo de atividade especializada 

fica menos propícia à pressão competitiva no mercado. 

Destarte, as principais formas de agregar valor na cadeia são por fatores especializados 

geralmente fora da função produção. Não se pretende com isso dirimir a acuidade da função 

produção, pois esta é essencial se for gerida em conjunto com design, marketing, engenharia e 

qualidade. A união de vários fatores especializados propicia a criação de valor na produção. 

Afirma-se, contudo que o exercício isolado da produção, como acontece hoje em vários países 

emergentes, não cria valor no contexto final de produção global. 

A análise da cadeia de valor propõe auxiliar na melhoria das diferenças relacionadas 

aos fatores de produção, procurando inserir setores econômicos e matrizes de produção de 

países emergentes na cadeia de valor global, diminuindo assim a desigualdade de 

oportunidades de crescimento econômico e desenvolvimento social. As principais questões a 

serem respondidas referem-se aos tipos de ações, especializações, capacidades, entre outras 

que influenciam na entrada da cadeia de valor, mediante oportunidades atuais de modo a 

suspender a tendência de desigualdade. Um objetivo para este tipo de análise é identificar os 

fatores que facilitem a realização de upgrades dos produtores inseridos em um determinado 

local para o contexto global de produção. Essa identificação é importante, pois caracteriza as 

capacitações necessárias ao conhecimento das principais atividades que agregam valor na 

cadeia. O trabalho constante nestes pontos significa busca contínua de oportunidades de 

crescimento financeiro e desenvolvimento dos negócios.  

Apesar dos argumentos da análise da cadeia de valor, esta não se propõe, entretanto, 

responder todo tipo de questão. Questionamentos principalmente de ordem econômico 

financeiro não são respondidos por esta análise, uma vez que a mesma se atém 

exclusivamente aos fatores de gestão e competitividade. Apreciando os pontos fracos e 

Produção Design Marketing 
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competências de setores econômicos, podemos classificar a análise da cadeia de valor como 

uma ferramenta de auxílio para reposicionar ou melhorar setores produtivos e países 

emergentes, ajudando a inserir suas atividades econômicas na indústria mundial. 

Ao colocar a necessidade dos setores produtivos de se inserir na cadeia de valor 

global, não se afirma que globalizar signifique dar primazia à incompetência ou falta de 

especialização, mas sim, tentar diminuir a diferença das competências dos países bem 

sucedidos com economias emergentes. Localizar nichos de mercado e capacitar empresas a 

trabalhar nestes é um tipo de ação que a análise da cadeia de valor pode também propiciar, 

sendo que estes devem sempre estar envoltos na necessidade de competência, qualidade e 

fatores de competitividade. 

Apesar da definição básica sobre a cadeia de valor, o ambiente de negócios envolve, 

na realidade, uma complexidade bem maior na relação de produção para examinar a cadeia de 

valor. Tomando como exemplo o setor de calçados, a simples visualização de uma cadeia 

composta de fornecedores de materiais, fabricante e lojas de varejo seria uma visão por 

demais simplista ao analisarmos a cadeia de valor. Adicionar valor agregado ao produto final 

requer também bons fornecedores, e fornecedores de fornecedores. Questões aliadas a 

fornecedores de couro como, por exemplo, lâminas para corte de moldes, fornecedores de 

tratamento de couro, salgadeiras, fornecedores de wet blue, entre outros, são essenciais para 

agregar valor à Cadeia. Obviamente que esta análise dos vários estágios de produção serve 

como mapeamento dos diversos agentes componentes da cadeia produtiva, pois a cadeia de 

valor engloba a análise naqueles pontos específicos que agregam maior valor ao produto final. 

Como já mencionado, agregar valor deve-se valer de competências internas na 

empresa visto que os principais elos de especialização obtêm maior valor na cadeia. Deste 

modo é necessário às empresas gerirem localmente suas competências para poderem se inserir 

em cadeias de maior nível. É neste ponto que se deve dar ênfase a uma gestão local da Cadeia 

de Valor. 

2.5 Gestão Local da Cadeia de Valor 

A análise da cadeia de valor de setores econômicos pode ser vista na ótica de 

visualizar o ambiente, o que seria uma primeira etapa de uma avaliação estratégica. A 

realização de um diagnóstico de todos os pontos fracos e fortes, no entanto, não 

necessariamente proverá meios necessários para a realização de upgrades deste setor em 

cadeias de valor global. Uma análise in loco deve ser feita nas empresas atuantes que podem 
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objetivar dois pontos específicos: 1) Fatores de análise internos podem ser utilizados para 

identificar as empresas mais atuantes dos setores e que tem mais possibilidade de inserção em 

cadeias globais de valor. 2) Isto feito, a realização de políticas públicas podem focar estas 

organizações, construindo resultados em menores prazos e concomitantemente prepara outras 

empresas para futuras entradas em mercados globais. 

Na necessidade de uma análise interna da cadeia de valor, trabalhos como o de Porter 

(1989) podem servir de referência para identificar atividades agregadoras de valor na empresa 

e melhorar as possibilidades de inserção destas em cadeias globais. 

Nos constructos de definição de valores, o trabalho de Porter dá nomenclatura às 

atividades que compõem a cadeia de valor em uma empresa e divide-as em: 

A) Atividades Primárias – são divididas em cinco categorias no contexto industrial, 

quais sejam: 

• Logística interna – Atividades de recebimento, armazenagem e distribuição de 

insumos; 

• Operações – Atividades relacionadas à transformação dos insumos como o trabalho 

com máquinas, embalagem, manutenção de equipamentos, testes e outras atividades 

relacionadas à operação da produção; 

• Logística externa – Atividades de coleta, armazenamento e distribuição física de 

produtos para consumidores; 

• Marketing e vendas – Atividades desta área correspondem aos meios que a empresa se 

utiliza para que haja consumo de seus produtos; 

• Serviços – Este corresponde ao fornecimento de serviço para intensificar ou manter o 

valor do produto no mercado por meio de atividades de pós-venda, instalação e 

atendimento ao cliente, assistência técnica e atividades correlatas. 

B) Atividades de apoio – estas compreendem: 

• Aquisição – Relacionado à função de compras de insumos da cadeia de valor da 

empresa. Esta função empresarial é importante, pois possibilita dirimir custos finais 

na empresa auxiliando no alcance de uma posição competitiva favorável; 

• Desenvolvimento de tecnologia – são esforços para aperfeiçoamento do produto ou 

processo. Não deve ser relacionado unicamente ao processo produtivo da empresa em 

si, mas também a busca de novas soluções; 

• Gerência de recursos humanos – engloba as atividades de recrutamento, seleção e 

treinamento de funcionários. É uma atividade também relevante, pois possibilita 
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melhoria no fator humano da empresa tanto através do recrutamento como pelo 

desenvolvimento de competências humanas. 

• Infra estrutura da empresa – Encabeçado pela gerência geral, compreende as demais 

funções da empresa como planejamento, finanças, contabilidade, jurídico, gestão da 

qualidade, entre outros. 

O autor argumenta que a visualização destas características proporciona ao gestor uma 

chance de verificar quais os pontos que mais agregam valor real ao produto final e mostra 

que são nestes elos que se deve bem gerenciar para adição de valor ao consumidor final. A 

diferenciação através de inovação seria uma ação de grande interesse para agregar os valores 

almejados aos seus produtos. 

Definição semelhante à mostrada acima é apontada por Bovet e Martha (2001), os 

quais denominam redes de valor às atividades que utilizam os conceitos de cadeia de 

suprimentos digital para efetuar ações que possibilitem satisfazer os clientes e trazer 

lucratividade para a empresa. Estes autores argumentam que não se trata de uma cadeia 

sequencial rígida, mas sim, uma rede de parcerias dinâmicas focadas no cliente, fornecedor e 

fluxos de informação. 

As figuras seguintes mostram, na visão dos autores, a diferença entre a cadeia de 

suprimento tradicional e a denominada redes de valor. 

 

 

Figura 5: Cadeia de suprimentos tradicional 
Fonte: Bovet e Martha (2001) 

Como observado na figura, a cadeia de suprimento descrita é estática e suas ações são 

de movimentos táticos, cujo objetivo principal é o de reduzir os custos no decorrer da cadeia. 

Apesar de muito se falar da importância da informação nas cadeias de suprimentos, se estes 

elos seguirem a rígida estrutura atribuída, os fluxos serão lentos e demasiados irregulares, 

causando atrasos e outros problemas relacionados. São facilmente observáveis estas 

dificuldades em algumas empresas, onde os fornecimentos e pedidos geralmente são 

incompatíveis, estoques se acumulam para proteção da função de produção e na tentativa de 

evitar atrasos aos clientes, gerando custos de manutenção de estoques mais elevados que o 

normal. 
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Figura 6: Rede de valor 
Fonte: Bovet e Martha (2001) 

A rede de valor, como definida pelos autores, utiliza outra óptica de elaboração de 

atividades para adquirir vantagens de negócios. Algumas das características de vantagens são 

mostradas a seguir: 

1. Primeiramente, uma rede de valor é alinhada ao cliente, de modo que este deve 

participar de modo ativo na confecção de produtos, não sendo mero receptor passivo. 

Apesar de aparentar dificuldade para conseguir esses feitos, na verdade a idéia é de 

que, quanto mais próxima estiver a organização dos clientes, mais vantagem terá as 

empresas em seus negócios. A personalização e modularização são cernes para se 

atingir valor nesse tipo de negócio. 

2. A rede de valor é também considerada cooperativa e sistemática, de modo que as 

atividades são realizadas para agregar maior valor ao cliente. Há uma ajuda mútua 

entre empresas, fornecedores, por vezes concorrentes, de modo que as atividades são 

designadas aos parceiros com maior capacidade de realizá-la. 

3. Agilidade e flexibilidade são também relevantes para empresas que desejam 

inserirem-se na rede de valor, onde estas devem ser receptíveis às mudanças, 

necessidades intrínsecas dos clientes, crescimento e desenvolvimento de novos 

produtos. Tanto a própria receptividade a mudanças como a capacidade de saber 

interagir prontamente com fornecedores e outros atores importantes na cadeia de 

valor, é de suma importância para o sucesso neste tipo de modelo. 

4. Fluxo rápido de atividades, que se relaciona a curtos períodos de pedido-entrega. A 

questão não é só de rapidez, mas a credibilidade e confiança são inerentes a esse tipo 
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de ação. Empresas que se mantém em crescimento neste tipo de negócio conseguem 

calcular suas atividades de produção em dias e horas e não em semanas e meses. 

Para a cadeia de valor, a Digitalização é um fator relevante, pois dificilmente se 

conseguirá viabilizar as atividades de fluxo de informação e contato contíguos com os 

clientes sem os serviços dos sistemas de informação e comunicação. Obviamente o foco não 

deve ser unicamente no sistema em si, mas no valor da informação para as pessoas que estão 

na rede, tendo em vista que o investimento em pessoas deve ser primordial. Considera-se da 

mesma forma que o fluxo dessas informações deve ser também entre empresa, fornecedor e 

outros atores importantes na rede de valor. 

O foco do trabalho será pautado nas ligações que propiciam crescimento de valor 

frente aos mercados globais. Este ponto da gestão local foi inserido, pois sem uma 

competência interna, torna-se sumamente difícil adentrar em cadeias de valor globais, as 

quais possuem ambientes competitivamente mais acirrados. Gerir localmente as atividades de 

valor é um meio eficaz de visualizar as competências que podem fazer as empresas 

crescerem em níveis de valor. Para APL’s, outras questões são também pertinentes para 

visualizar possibilidades de entrar em cadeias globais de valor. Um deste é o conhecimento 

dos líderes dentro da cadeia. Visto isso, a questão da Governança é relevante para verificar a 

dinâmica dos setores produtivos. 

2.6 Governança 

A questão de governança é debatida nas relações de aglomerados de empresa com o 

objetivo de identificar os agentes que influenciam na formulação de estratégias do arranjo, 

afetando outros participantes do arranjo produtivo. 

Para Lundvall (2000) há a existência de 4 tipos distintos de governança: 

1. All Ring – No Core: Nesse tipo de governança, o sistema produtivo carece de líderes 

sistemáticos, configurando-se uma relação entre iguais e sem qualquer espécie de hierarquia 

entre os agentes. Um exemplo citado foi o dos distritos industriais Italianos durante a década 

de 1980. 

2. Core-ring with a coordinating firm: Nessa estrutura verifica-se algum grau de 

hierarquia, dado pela presença de assimetrias entre os agentes participantes da cadeia. As 

assimetrias ocorrem devido à existência de certa influência sistemática que um ou alguns dos 

capitalistas exercem sobre as outras firmas que compõem o sistema; 
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Todavia, tal poder é limitado, e não é fator determinante da sobrevivência das outras 

empresas. Como exemplo, podemos citar as redes coordenadas por empresas como Bosch e 

Benetton. 

3. Core-ring with a lead firm: Como no caso anterior, também se verificam assimetrias 

entre os agentes, que se traduzem em relações hierarquizadas entre eles. A grande diferença é 

que a firma líder nesse caso é dominante, de modo que as ações das outras empresas 

participantes da cadeia dependem da estratégia da líder, a exemplo das cadeias comandadas 

pelas empresas como GE, Westinghouse, Sony, Philips. 

4. All Core: Nesse tipo de estrutura não se verifica a conformação de uma rede de 

empresas, dado que as tarefas de produção e distribuição de mercadorias são assumidas pela 

grande empresa verticalizada. 

Outros autores, como Humphrey e Schimidz (2000), apontaram a existência de outras 

formas de governança que incluem a participação de instituições pública e privada, os quais 

podem exercer papel importante para o fomento da competitividade dos produtores 

aglomerados. O benefício desse tipo de governança se dá no fato de poder incluir também 

economias externas, geradas por ações deliberadas dos agentes locais no fomento às 

atividades produtivas, e no estímulo à rápida difusão do conhecimento. 

A atuação da governança deve assegurar a configuração de links necessários para que 

haja interações e ganhos essenciais em toda a cadeia de valor. Esta é feita em bases 

estruturadas, e não por simples interações ao acaso. Sendo versada por parâmetros e 

indicadores relativos aos produtos, processos e qualificações logísticas, é fator essencial ao 

sucesso ou fracasso da cadeia de empresas ou setores no acesso as cadeias de valor global. 

A governança da cadeia de valor pode ser feita de diferentes lugares, isto 

principalmente devido à complexidade das cadeias produtivas. A inserção das atividades 

empresariais para criar valor em nível global requer sofisticadas formas de coordenação. Não 

só nas atividades empresariais, mas no papel da governança, a inovação tem papel 

preponderante para seu êxito nas atividades de gerir os fluxos de informação e busca de 

resultados conjuntos. 

O coordenador das atividades, principalmente, com o objetivo de possibilitar upgrades 

para as empresas de seu setor, atua desde funções simples, como o reposicionamento das 

atividades em conjunto dos vários atuantes na cadeia, como na melhoria da logística, com o 

fito de diminuir o lead time dos trabalhos do setor como um todo. Atua também com a 
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integração de atividades especializadas como design, engenharia e padrões de qualidade, de 

forma que os processos sejam concluídos com êxito para o setor como um todo. 

A gestão dos atores do setor pelo governante da cadeia é atividade essencial para 

alcançar as competências necessárias. Ao gestor da cadeia compete estabelecer parâmetros e 

indicadoras aplicáveis aos diversos tipos de atividade em conjunto ou individuais e 

acompanhar esses números. Certamente estes indicadores devem referir-se ao 

desenvolvimento das atividades de todo o setor, procurando da melhor forma, garantir as 

interações explícitas e tácitas para estabelecer uma sinergia benéfica conjunta. Além do 

monitoramento das atividades da cadeia, o gestor deve prospectar oportunidades do ambiente, 

identificando oportunidades para o setor vindas tanto da localidade como no país e em nível 

global. 

Tanto como coordenador das atividades (preocupando-se na conexão das atividades 

para garantir sinergia), como o de gestor da cadeia (estabelecendo parâmetros para 

proporcionar os resultados), a governança, principalmente para cadeias de valor, não significa 

simples ligações formais, mas vínculos com uma multiplicidade de pontos de atividades e 

informações. Kaplinsky e Morris (2000) denotam a existência de casos em que há 

governantes distintos para atividades diferentes em uma mesma cadeia. Um caso é o da 

Indústria automotiva, quanto a Toyota definiu regras para seus fornecedores, auditou seu 

desempenho para que toda a atividade pudesse ser concluída com êxito. A Petrobrás também 

faz trabalho semelhante como coordenador de atividades, quando auxilia na qualificação de 

seus fornecedores, pois assim, seu produto final consegue chegar aos padrões de qualidade 

exigidos sem retrabalho pelos atores da cadeia. 

Os tipos de governança como denotado pelos autores são chamados de governança 

Legislativa, Judiciária e Executiva. O primeiro, como o próprio nome dá a entender, seria uma 

entidade ou instituição que comporia as regras para o funcionamento da cadeia, com seus 

devidos parâmetros e indicadores, e também como forma de legislar as ações e 

comportamentos dos seus integrantes. À governança judiciária caberia a ação de julgar e 

impor sanções para seus integrantes, desde ações corretivas como limitações, penalidades ou 

multa, até sanções definitivas como a não participação das atividades da cadeia. A governança 

executiva é o próprio gestor das atividades da cadeia. Este auxilia os participantes na cadeia 

para atingirem os padrões estabelecidos pela governança legislativa. 

Em se tratando de governança da cadeia, deve-se ter em mente que esta apesar de ser 

formalmente instituída, não quer dizer que seja legitimada pelos seus integrantes. Isto é o que 
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o que Kaplinsky e Morris denominam de legitimidade na cadeia, onde é legítimo quem 

realmente a lidera, ou seja, aquele que consegue articular as ações entre as diferenças de 

interesses entre partes, principalmente em relação ao governo local, estadual ou nacional. A 

legitimidade é descrita, pois o gestor da cadeia deve ter a capacidade de alavancar os 

melhores níveis possíveis de padrões de excelência para o benefício dos atuantes do setor, e 

não unicamente ser o órgão de impor sanções na cadeia, ou como observação final, deve 

proporcionar sinergia e ter isso como seu objetivo principal. 

A complexidade do mundo real, no entanto, é extremamente grande, pois se verifica a 

inexistência de governança em muitos casos, mais de um governante da cadeia e outras sem 

estabelecimento formal e não uma liderança legítima entre os atuantes. Deste modo, a questão 

da Governança deve ser tratada como um estudo específico de forma que se possam visualizar 

as possibilidades de abranger os benefícios não só para melhoria da cadeia de valor, mas 

também abarcar os sistemas produtivos dos países emergentes na escala de inserção de valor 

global. A idéia proposta no trabalho é a de que a Governança atue para facilitar a inovação 

dentro dos setores para proporcionar Upgrades nas cadeias de valor. Assim, inovação e 

upgrade estão intrinsecamente ligados classificando-se como atividades complementares. 

2.7 Inovação e Upgrade na cadeia de valor 

A configuração de Arranjos Produtivos Locais em diversos setores possibilitou a 

articulação de ações essenciais às empresas no país onde diversas políticas públicas 

legitimaram aglomerados já existentes, fortalecendo-os e criando a possibilidade da 

concepção de interações em aglomerados antes desestruturados. Na criação desses arranjos, os 

objetivos eram de integrar atividades, dirimindo custos, agregando competências e 

melhorando o seu produto final. 

 A atuação na cadeia de valor global é mais possível de ocorrer nas atividades 

integradas e focadas em inovação dos Arranjos Produtivos Locais, sendo essa atuação uma 

meta a ser atingida para os atuantes nos aglomerados Locais. A gestão da inovação para 

desenvolver e aprimorar continuamente os produtos é a capacidade chave para atingir os 

upgrades necessários para adentrar na cadeia de valor global 

Para Kaplinsky e Morris (2000), a inovação em si mesmo pode não ser um fator 

adequado de competitividade global para atingir a meta de integrar cadeias globais. Se a taxa 

de inovação de um setor ou APL for menor que o de concorrentes o efeito pode inclusive ser 

oposto, diminuindo a sua participação no mercado. A visualização de realizar upgrades em 
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etapas pode ser uma motivação no caminho a ser seguido pelas empresas ou aglomerados. Os 

objetivos das organizações devem conter sempre fatores de inovação e competitividade, de 

forma que dentre estes, os autores insiram a capacidade de prover valor ao consumidor final 

como ponto essencial na perseguição desta meta. A exclusividade de sua atividade é fator 

essencial para melhor competitividade das empresas em relação aos seus concorrentes e 

aliados a estes, a capacidade de ser de difícil cópia permite uma estrutura sólida, na qual as 

empresas podem atuar. 

A formação de capacidades individuais nem sempre quer dizer que empresas ou 

aglomerados possam ter condições para adentrar em cadeias de valor global. A atuação 

isolada debilita os esforços individuais das organizações por não conectar-se ao ambiente, 

impossibilitando a oportunidade de oferecer e obter ganhos na integração de atividades. A 

criação de capacidades dinâmicas deve ser um fator de preocupação semelhante ao de 

diminuir custos e melhorar fatores operacionais. Os processos internos das organizações 

devem ser sempre remontados ou estruturados de modo a facilitar o aprendizado e a cultura e 

fatores de premiação atuando para promover a sua capacidade de mudança. A posição da 

empresa em relação ao setor é relevante, da mesma forma sua interação com instituições é 

fator de dinamismo. O acesso a competências específicas como bureau de Qualidade, 

escritórios de pesquisa e projetos do setor possibilita a organização um maior espaço para 

manobra e facilita os projetos de melhoria de seus produtos ou processos. A inclusão de suas 

atividades em sistemas nacionais de inovação é abordada por Lundvall (2000) e ratificada por 

Kaplinsky e Morris (2000) como definitivo para a dinâmica necessária para ingresso em 

cadeias de valor global. 

Os upgrades na cadeia de valor podem ser considerados juntamente com a questão da 

inovação nas empresas. A criação de novos produtos, processos e gestão nas indústrias 

agregam valor a estes, de modo que se pode considerar que estes receberam um upgrade em 

suas atividades, podendo competir em uma cadeia de maior valor. Humphrey e Schmitz 

(2000) partilham desta idéia e chamam a inovação de upgrading, consistindo em as 

organizações realizarem atividades de modo mais eficiente, agregando valor aos seus 

processos, fazendo bens através de métodos mais sofisticados. 

Neste sentido, a meta de realizar upgrades em suas atividades para avançar na cadeia 

de valor é um meio de focalizar os esforços das empresas ou setores para melhoria de suas 

competências na atuação em escala global. Os tipos de upgrades como denotados por 

Kaplinsky e Morris (2000) são os seguintes: 
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� Processo – relacionado diretamente à utilização de novos métodos de produção, 

reorganizando seus sistemas dos processos internos, tornando-se significativamente 

melhores que dos seus competidores. 

� Produto – este origina novos produtos que possuem maior valor agregado junto ao cliente 

final. Neste ponto, a questão da gestão da inovação torna-se significativa, pois as 

inovações incrementais podem auferir ganhos relevantes dos atuais produtos, ou mesmo, 

gerindo-se a prospecção de novos produtos potenciais, para estar na vanguarda em 

futuros mercados promissores. 

� Funcional – esta é originária da mudança de funções essenciais que a empresa pode 

captar ao longo da cadeia, como mudança da função do desempenho de qualidade ou 

mesmo trabalhando atividades de design e criação de uma marca que incorpore seus 

produtos entre outros exemplos do mesmo gênero. 

� Cadeia – Este ponto refere-se à mudança para uma nova cadeia de valor que incorpore as 

inovações acrescidas em suas atividades. 

Questiona-se, de forma muito legítima, se há uma hierarquia em que as empresas 

devem saltar na cadeia de valor. Alguns autores como Gereffi (1999) indicam que é possível 

se pensar em uma trajetória que a empresa deve seguir para um processo de upgrade. Alguns 

exemplos do mercado internacional inserem luz sobre essa questão. Algumas firmas do oeste 

asiático acordaram um tipo de transição entre processos, de modo que haveria variados 

upgrades, cada um com uma característica peculiar. Estes indicaram que as empresas 

deveriam fazer um upgrade inicial denominado OEA (Original Equipament Assembling), em 

que a criação de valor de seus produtos possibilita realizar contratos com compradores de 

escala global. O passo seguinte é a manufatura deste equipamento criado (OEM), em que os 

ganhos de escala começam a ser relevantes para a sustentação financeira da empresa. O 

design próprio de manufatura (ODM) seria uma terceira etapa na transição de cadeias de 

valor, e o próximo seria a criação de uma marca própria de manufatura (OBM). Observa-se 

que simplesmente a atuação no mercado global força a empresa a se adaptar aos exigentes 

padrões de fabricação internacional, o que seria o primeiro passo para competir por contratos 

de grandeza global. Os outros passos inserem valor aos seus produtos passando de um degrau 

para outro de modo a conquistar uma diferenciação de seus bens e serviços numa escala 

mundial, e permanecer neste contabilizando os lucros e vantagens da sua atuação. 
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Quadro 2 – Upgrade em APL de transistores em Taiwan 

 Processo Produto Funcional Cadeia 
Trajetória 

 
    

Exemplos OEA (Original 

Equipment 

Assembly) 
 
 
 

OEM (Original 

Equipment 

manufacture) 

OEM (Original 

Design 

Manufacture) 

OBM (Original 

Brand 

Manufacture) 
 

Movendo para 
outra cadeia – de 

fabricação de 
tubos de Tv P&B 
para monitores de 
computador LCD 

Grau de 
desagregação das 

atividades 

    

Fonte: Kaplinsky e Morris (2000) 

Um exemplo em relação à hierarquia de upgrades é visto nas atividades dos 

fabricantes de transistores de rádios para calculadoras em Taiwan, onde estes através de ações 

do aglomerado e de instituições de apoio passaram a fabricar monitores para televisão. Em 

outro salto na cadeia de valor, as empresas começaram a fabricar monitores para 

computadores desktop, saltando ainda para fabricação de monitores de laptops. O upgrade 

final as empresas passaram para fabricação de telefones WAP, sendo a atividade que estes 

atuam no momento. 

Analisar os principais pontos que agregam competências às atividades da cadeia é o 

primeiro passo para criar ações que façam as organizações saltarem em níveis maiores no 

mercado global. Deste modo é que se observa a importância da metodologia de Kaplisky e 

Morris, em que neste ponto argumentamos que esta se baseia em uma ferramenta analítica e 

não como uma aplicação puramente heurística. 

2.8 Pesquisa da Cadeia de valor global – uma ferramenta analítica 

A análise das variáveis da cadeia de valor global fundamenta-se na proposição de que 

a inserção de valor deve ser orientada para vários atores do setor ou de sua cadeia produtiva. 

Deste modo, o mercado não se torna um fim em si mesmo, mas objetiva a criação de valor 

frente a outros Stakeholders, também importantes, principalmente como forma de garantir 

competências sustentáveis ao longo dos anos. Tendo em mente esses objetivos, a metodologia 

da cadeia de valor global como transmitida por Kaplinsky e Morris (2000) procura servir mais 

como uma ferramenta analítica do que como forma de uma aplicação de estudo heurística. 
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Tomando por base a idéia de que a análise da cadeia de valor em nível global deve 

identificar variáveis de competitividades a vários Stakeholders, alguns caminhos devem ser 

perseguidos para conseguir esses objetivos com relativo êxito. Podemos destacar os seguintes: 

a) A análise deve se preocupar na identificação de atividades que agreguem maior 

valor e possa sustentar altos salários ao máximo de elos possíveis da cadeia, ou 

seja, a especialização desse elo deve impactar com mais vigor na sustentação de 

atividades de alto valor para outros elos da cadeia; 

b) Analisar as barreiras de entrada na cadeia de valor insere luz na compreensão da 

dinâmica de resultados em toda a cadeia e possibilita identificar atividades que 

fazem crescer a competição, impedindo que haja a ameaça de novos entrantes; 

c) A análise da relação de poder, ou seja, a compreensão da governança, mostra as 

atividades que precisam ser focadas para atingir resultados propostos. O estudo da 

influência das instituições é fator relevante, principalmente como meio de verificar 

fatores utilizados para prover competitividade na produção. Durante esta 

apreciação, deve-se ter em mente que os fatores que agregam valor são geralmente 

vindos de outras funções (Design, marca, inovação), e que a proposição é integrar 

a função produção a esses. Como essas funções de caráter habilitador são 

normalmente baseadas em conhecimentos tácitos ou estruturadas em 

departamentos específicos a algumas organizações, não é simples agregar as 

competências em outras funções por meio de programas de treinamento. O 

trabalho da instituição governante neste ponto deve ser o de conseguir, ao máximo 

possível, adquirir meios de analisar esses conhecimentos habilitadores para 

repassá-los a outros níveis da cadeia necessários. 

d) Atenção específica deve ser dada na inserção de setores estudados em Sistemas 

Nacionais de Inovação como forma de prover meios de melhorar suas 

possibilidades de saltos na cadeia de valor global, visto esses sistemas facilitarem 

a participação de políticas públicas e terem meios de alcançarem inserção 

internacional. 

A posição destas observações não exaure várias outras possibilidades da análise da 

cadeia de valor, mas procura estabelecer alguns parâmetros que serão aplicados ao presente 

trabalho e mostra também que a metodologia como proposta por Kaplinsky e Morris deve ser 

vista à luz das necessidades do objeto de estudo. 
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De forma geral, a composição da metodologia como proposta por Kaplinsky e Morris 

(2000) objetiva a análise de sete pontos específicos, quais sejam: 

1) Análise do Ponto de Entrada para a Cadeia de Valor – Procura-se nesta etapa 

identificar os links e atividades na cadeia que possibilitam a entrada na cadeia 

produtiva do setor que se deseja analisar. 

2) Mapear atividades principais da cadeia de valor – este componente da análise 

procura identificar quais competências pode agregar valor à atividade conjunta da 

cadeia, procurando conseguir variáveis ou indicadores que explicitem essa 

investigação. É adequado que essas informações sejam posicionadas através de 

uma longa escala no tempo, mostrando a trajetória de mudanças ocorridas e as 

circunstâncias em que ocorreram. Uma projeção industrial de cinco anos seria 

suficiente, mas isto depende muito do setor de estudo em questão. 

3) Produtos e fatores críticos de Sucesso – Neste ponto é importante checar os fatores 

que são essenciais para agregar valor ao cliente final. Em setores industriais, 

alguns produtos são críticos para o sucesso em algum segmento específico de 

mercado, e são geralmente acompanhados em empresas que tem como estratégia a 

diferenciação. Os fatores críticos de sucesso devem ter como foco especial não 

unicamente ao baixo preço aplicado no mercado final, mas explorar fatores que 

agreguem valor e competências sustentáveis, dominados geralmente por questões 

de inovação, customização e Gestão da Qualidade. Aliar esta informação com a 

volatilidade do mercado é importante, pois pode expor fatores críticos diferentes à 

inserção de mercados finais distintos, ou mesmo a circunstâncias diferenciadas de 

atuação pela sazonalidade do produto. 

4) Como os produtores acessam o mercado final – esta etapa da análise da cadeia de 

valor propõe que não se faça a discussão unicamente da competitividade no nível 

da firma, mas que se explore um horizonte maior. Habilidades individuais de 

firma, inserção de atividades para disseminação de habilidades para fortalecimento 

de setores não garantem que estes terão sucesso no mercado global. Cada um dos 

produtores ou setores individuais necessita de um ponto de entrada para o mercado 

global e estes precisam ser conectados. A averiguação desta variável da 

metodologia condiciona saber as diferentes ações, focando em fatores de sucesso 

que se deve ter para que convirjam em competências essenciais na entrada dos 

setores nos mercados globais ou para conseguir upgrades individuais. Geralmente, 
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são os fatores agregadores de conhecimento e tecnologia que dão acesso ao 

mercado final, principalmente em escala global. 

5) Benchmarking da Eficiência de produção – Conhecido os pontos de entrada aos 

mercados finais, necessita-se analisar os meios que as organizações podem se 

utilizar para se inserir globalmente. Deste modo, o benchmarking para melhoria da 

produção é atividade necessária, pois pode prover não só a visualização dos meios 

para atingir as competências valorizadas pelos consumidores, mas também 

procurar meios de diferenciar-se e agregar melhorias para os clientes do mercado 

final. A competitividade por custos, por qualidade, diminuição dos tempos de 

entrega, flexibilidade e capacidade de mudança são pontos exemplificados para 

analisar essa etapa na metodologia. 

6) Análise da Governança da cadeia de valor – A extensão desta análise é importante, 

pois o governante da cadeia é peça chave na criação de ações para fortalecer a 

competitividade de setores envolvidos. O governante pode ser o participante que 

detém maior poder nas atividades da cadeia ou mesmo aquele que faz o caminho 

inverso da demanda e procura nichos específicos de mercado de forma que atua 

sempre a frente dos concorrentes. A extensão deste poder é algo particularmente 

complexo de ser estudado, pois depende muito de características particulares da 

cadeia em questão, ou mesmo a extensão territorial de suas atividades, as quais 

podem ser de âmbito global, nacional ou local. 

7) Upgrade na Cadeia de Valor – A capacidade de se inserir na cadeia de valor é 

componente chave na metodologia proposta. A questão de análise aqui é verificar 

os pontos que a organização pode melhorar, a fim de elevar suas atividades para 

inserir em mercados de maiores níveis e que agreguem maior valor aos seus 

produtos. A dinâmica desses upgrades depende da estratégia pretendida pela 

empresa, da avaliação das barreiras de entrada e dos fatores críticos que podem ser 

assimilados pelas empresas. Apesar da visualização de um upgrade global ser um 

objetivo a ser atingido, pode-se realizar upgrades intermediários, partindo de 

marcados locais para nacionais e nacionais para globais. Os tipos de upgrades 

relacionados são os de processo, produto, funcional e cadeia e foram conceituados 

anteriormente. A questão análise é verificar se as empresas ou grupos em setores 

têm capacidades que os propiciem a realizarem esses upgrades ou se há intenção 

planejada para realizá-la. 
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Como já denotado, a metodologia se propôs a servir como uma ferramenta analítica 

para implantação de ações e estratégias de setores que objetivem atingir upgrades na cadeia de 

valor global. Deste modo, esta não foi utilizada como uma rígida estrutura, mas adaptada ao 

objeto de estudo de modo que oferecesse um rumo para conseguir as respostas necessárias aos 

pesquisadores. A análise por meio da metodologia de Kaplinsky e Morris juntamente com o 

diagnóstico das competências tecnológicas serão os pontos estudados no trabalho. Para cada 

um, foi utilizado um método diferente nas entrevistas, os quais serão detalhados nos 

procedimentos metodológicos utilizados no trabalho. 

 Este capítulo reuniu os principais construtos teóricos necessários para compreensão 

dos temas abordados no trabalho. Algumas das abordagens teóricas apresentadas foram 

escritas como forma de explanar assuntos correlatos ao tema do trabalho que servem para 

complementar argumentos específicos na pesquisa. O foco da análise foi baseado em tópicos 

específicos que mais se aproximaram com a realidade do setor estudado, dentre os quais 

destacamos a análise de fatores de sucesso, governança, e upgrade conforme denotados na 

metodologia de Kaplinsky e Morris. Referenciais de estrutura física e humana de inovação 

tecnológica foram também importantes na análise proposta no capítulo dos resultados. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa se utilizou da aplicação de questionários e realização de entrevistas semi-

estruturadas com proprietários e desenvolvedores de empresas do polo tecnológico, e de 

responsáveis por instituições de apoio. A observação não participante foi um ponto importante 

durante as entrevistas e visitas a algumas das instituições de apoio para esclarecer questões. 

Cabe destacar a importância da utilização de documentação indireta, através de diagnósticos 

pré-existentes e bibliografias relacionadas ao setor, das quais enfatizamos pesquisa realizada 

pelo SEBRAE – PB em parceria com o Parque Tecnológico da Paraíba, no ano de 2004, a 

qual esclareceu principalmente, informações relacionadas ao porte e distribuição das 

atividades realizadas pelas empresas.  

No estudo de diagnósticos e relatórios das empresas foi feito o levantamento de dados 

secundários do setor, como número de empresas, instituições de apoio, histórico e outras 

informações. Seguidamente, foi elaborado o instrumento de pesquisa para as entrevistas, 

baseado nos fundamentos teóricos e metodologia baseada em Kaplinsky e Morris (2000). 

Uma primeira entrevista foi realizada para verificar a consistência das questões do 

formulário, sendo este adaptado e consolidado como o instrumento de pesquisa definitivo. A 

aplicação das entrevistas nas empresas foi realizada nos meses de abril a julho de 2009, sendo 

feitos concomitantemente o tratamento de dados com criação de gráficos e tabelas. Após essa 

etapa, as informações foram analisadas à luz do modelo proposto para verificação da cadeia 

de valor global, elaborando-se em seguida os resultados e relatório final do trabalho. 

Como mostrado na seção introdutória, um dos objetivos do trabalho foi o de verificar 

como a inovação é gerida dentro das empresas localizadas no polo, relacionando suas 

estruturas para gestão tecnológica, métodos de absorção de conhecimentos, interações entre 

organizações e instituições e outros pontos relacionados com o gerenciamento da inovação 

para realizar upgrades na cadeia de valor. 

A fim de atingir este objetivo, foi utilizada uma análise de competências tecnológicas 

mínimas para inovação como definidas por Drouvot e Verna (1994), que asseveram que é 

necessário observar as competências humanas de gestão, as quais sendo criada a capacidade 

crítica, as organizações podem passar para etapa seguinte, definido pelo uso das de conceitos 

de gestão. Estando esses construtos bem estabelecidos, as capacidades de inovação mais 

avançadas podem ser inseridas nas empresas. Verificados esses pontos, pretende-se observar 

os tipos de inovação que as empresas focam em seus esforços, bem como suas principais 
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fontes de inovação. O roteiro das entrevistas semi-estruturadas abarcou estas questões 

consideradas de ordem qualitativa e necessárias para atingir os objetivos do trabalho, além de 

outras formuladas pelo autor da pesquisa. 

A análise da cadeia de valor do setor baseou-se de questionário para realização de 

entrevistas semi-estruturadas e foi orientada para responder questões pertinentes ao modelo de 

Kaplinsky e Morris (2000), o qual procura analisar sete construtos estruturais para 

identificação das competências na cadeia de valor. Esses pontos foram mostrados pelos 

autores de forma genérica para identificação da cadeia de valor em vários setores sendo, 

portanto, adaptados à realidade da indústria de Software, que é objeto do estudo. As etapas do 

modelo dos autores são mostrados no quadro resumo e o roteiro das entrevistas pode ser visto 

em detalhes nos documentos anexos. 
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Quadro 3: Metodologia de Kaplinsky e Morris e Pontos Adaptados à Pesquisa 

ANÁLISE DA METODOLOGIA FOCO DA PESQUISA 

1. PONTO DE ENTRADA PARA A CADEIA 
DE VALOR 

As questões levantadas neste ponto procuraram 
saber da empresa em questão, qual o meio 
principal que estes creditavam para entrar na 
cadeia de valor. Considerando atividades de 
comprador, produtor, sub-fornecedor, ou se 
realizavam atividades de Outsourcing. 

2. ATIVIDADES PRINCIPAIS DA CADEIA 
DE VALOR 

Além da identificação das atividades, procurou-se 
saber quais destas proporcionavam real valor para 
as organizações e consideradas chave para sua 
permanência ou sucesso. Além de identificar o seu 
mercado atuante e principais clientes, foi 
questionado o que seria considerado de valor, 
como fluxo de produtos, serviços, consultorias e 
competências, empregabilidade do setor, destino 
das vendas (exportação) entre outros. 

3. PRODUTOS E FATORES CRÍTICOS DE 
SUCESSO 

Este questionamento procurou saber fatores de 
sucesso para atuação na cadeia como qualidade, 
preço, padronização, escalabilidade, estabilidade 
financeira, inovação, certificações, recursos 
humanos, entre outros, referentes ao tipo de 
atividade do setor. 

4. ACESSO AO MERCADO FINAL 

Com vistas a saber esse ponto, foi questionado se o 
acesso ao consumidor se dava através da força de 
vendas, participação de políticas públicas de 
instituições, feiras, Vendor List, entre outras. 

5. BENCHMARKING DA PRODUÇÃO 

Na identificação da cadeia de valor atuante do 
setor, este ponto procurou saber no que as 
empresas necessitavam melhorar e se podiam 
identificar algum tipo de Benchmarking para sua 
empresa.  

6. GOVERNANÇA DA CADEIA 

As questões sobre governança procuraram 
identificar quais atores, instituições ou entidades 
são os lideres na cadeia, não só de modo formal, 
mas de acordo com a legitimação dos empresários. 

7. UPGRADE NA CADEIA DE VALOR 

A análise deste ponto releva-se no sentido de 
verificar as atividades dos gestores para conseguir 
upgrades na cadeia de valor de seus produtos 
principalmente relacionada à intenção dos altos 
gerentes, quais atividades realizadas e o seu 
progresso em relação a este ponto. Todas as 
questões focaram a melhoria das atividades em 
relação a seus processos, produto ou se 
tencionavam partir para outra cadeia ou tipo de 
atividade. Além de identificar os pontos, procurou-
se saber também os principais ganhos advindos 
dessas suas intenções ou realizações de atividades. 

Fonte: Autor, adaptado de Kaplinsky e Morris (2000) 

A posse das informações da estrutura tecnológica e das questões em relação à Cadeia 

de Valor Global, possibilitou averiguar a análise da cadeia de valor no polo tecnológico da 

cidade de Campina Grande, bem como as ações de inovação que os apóiam nesses objetivos. 

Para analisar as questões, estas foram respondidas mediante uma escala que obedeceu 

a seguinte ordem: 
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Quadro 4: Escala utilizada para análise da cadeia de valor 

1 2 3 4 5 6 7 
Não Concordo  Concordo 

Moderadamente  
 Concordo 

Grandemente 
 Concordo 

Totalmente 

Fonte: Kaplinsky e Morris (2000) 

A escala foi utilizada de modo a facilitar a tabulação e criação de gráficos e verificar a 

percepção dos gestores de modo mais quantificável. Nos gráficos, observa-se que o eixo das 

ordenadas se refere à escala imposta (1 a 7) e o eixo das abscissas, o número de empresas que 

responderam os itens, a qual varia de uma pergunta a outra. As colunas relacionam-se às 

opções para as questões, que podem ser conferidas nas legendas. Em alguns gráficos, a escala 

foi invertida com a legenda para facilitar a sua visualização. 

Os resultados se apresentam divididos em quatro partes, onde o primeiro mostrou o 

Perfil das empresas, descrevendo as características dos funcionários, o mercado consumidor, 

principais clientes e produtos e certificações. Seguido este ponto, descreveu-se a o diagnóstico 

da produção e da cadeia de valor mediante as questões relacionadas ao modelo base do 

trabalho como preconizado por Kaplinsky e Morris. O Perfil Tecnológico das empresas é o 

terceiro ponto, o qual descreveu principais competências humanas, métodos de gestão e 

investimentos relacionados à tecnologia. A análise seguiu este ponto e procurou focar os itens 

que seriam mais relevantes para responder as questões, principalmente para verificação da 

inovação e possibilidades de egresso na cadeia de valor global. Os pontos da análise foram às 

seguintes: 

1. Impacto e relevância Econômica do setor; 

2. Fatores Críticos de Sucesso; 

3. Governança do setor; 

4. Interações entre empresas e instituições e ações sinérgicas; 

5. Impactos inovativos – Busca de Conhecimento e Inovação; 

Com as informações da análise, foi possível averiguar no setor objeto de estudo as 

possibilidades de inserção na cadeia de valor, inserindo-os em níveis distintos de upgrades, 

que foi sugerido como Upgrades básico, Intermediário e Avançado. A fim de auxiliar a 

análise, algumas informações da descrição dos resultados foram retomadas para esclarecer 

pontos específicos. 

O Estudo tomou como base pesquisa realizada pelo SEBRAE – PB em associação 

com o parque Tecnológico da Paraíba (SEBRAE, 2005), o qual mostra que existem 119 

empresas atuantes em tecnologia no polo de Campina Grande – PB, todas exercendo 

atividades variadas desde revendedora de suprimentos até criação de jogos e montagem de 
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PC’s. O estudo focalizou as empresas incubadas do Parque Tecnológico e outras que 

desenvolvem programas para computadores além de empresas não participantes da 

incubadora e consórcio, mas produtoras de software, como forma de enriquecer informações 

do estudo. As empresas pesquisadas exercem atividades de criação de programas para banco 

de dados, comércio de software, consultoria, comunicação, desenvolvimento, automação 

comercial, publicidade e propaganda, desenvolvimento de softwares CRM e segurança de 

dados. A escolha desses segmentos justifica-se pela sua ligação com atividades relacionadas à 

indústria de software, sejam mais diretas como desenvolvimento ou mais indiretas como 

atividades de comércio e comunicação. Apesar de inicialmente parecer que atividades de 

comunicação e comércio não serem parte do setor de software, Saur (2004) argumenta que 

outsourcing e serviços de software são de relevância para o país, principalmente se 

considerarmos sua inserção no mercado de atuação global, pois é uma das grandes 

competências nacionais. Deste modo, foram inseridas na pesquisa como forma de avaliar a 

integração destas atividades com software e possibilidades de serviço especializado para 

atuação na cadeia de valor global. De 119 empresas cadastradas nesse projeto, 76 possuem as 

características de desenvolvimento ou serviço de interesse do estudo considerando-se este o 

Universo da pesquisa. Das setenta e seis empresas, foram entrevistadas 32 (trinta e duas), 

perfazendo uma amostra de 42% do setor. Pode-se considerar esta amostra representativa, 

pois a grande maioria das empresas do setor exerce atividade de desenvolvimento e, dentro da 

amostra, estas representam uma percentagem de 84%, e o restante foram empresas de serviços 

de publicidade (Web design), comercialização e consultoria. Além do que em relação ao porte 

e serviços a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2005) denota que há uma grande 

homogeneidade das empresas.  

A intenção inicial da pesquisa seria pesquisar o máximo possível das empresas onde a 

situação ótima era ter acesso a todas participantes do universo. No entanto, foi tomado um 

cuidado especial para que fossem incluídas algumas empresas consideradas as mais bem 

sucedidas no setor, tanto pelo seu porte, como pelo seu mercado e sucesso em 

desenvolvimento de alguns programas, principalmente devido sua atuação nas áreas de 

serviço especializado e possibilidades de realizarem Outsourcing, alicerce base nos 

argumentos iniciais sobre upgrades em cadeias de valor. No decorrer das visitas, nem todas as 

empresas tinham disponibilidade suficiente para as entrevistas de forma que, realizando as 

entrevistas nas empresas principais, as visitas foram sendo feitas nas organizações que se 

mostraram mais solícitas à pesquisa. Todavia, não consideramos isso um problema, pois 
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nestas últimas empresas visitadas, há uma homogeneidade nas atividades e porte de forma 

que, com a amostra estudada, pode-se dizer que representa o suficiente para uma pesquisa 

exploratória no setor. 

De acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa (SEBRAE, 1999), a 

distribuição das empresas da amostra pesquisada quanto ao seu porte obedeceu ao critério do 

número de funcionários. O quadro seguinte mostra o tamanho das empresas estudadas na 

pesquisa em relação ao critério estabelecido. 

Quadro 5: Tamanho das empresas da Amostra pesquisada 
Nº de funcionários Número de empresas estudadas pelo critério funcionários 

0 – 19 (micro) 23 micro empresas 
20 – 99 (pequena) 9 pequenas empresas 
Total da amostra 32 empresas 

Universo da Amostra 76 Empresas 
Fonte: Elaboração própria (2009) 

Como forma de complementar as informações da pesquisa, além das entrevistas com 

empresas, foram realizadas duas outras de caráter qualitativo com instituições do setor como 

forma de verificar relações de interação e atividades de apoio dessas para realização de 

upgrades na cadeia de valor global. Essas questões focaram principalmente a interação com 

empresas fabricantes de software e prestadoras de serviço, as quais são as mais competitivas 

do setor e as que são diretamente beneficiadas com as principais políticas públicas e os 

projetos oriundos do parque tecnológico e outras instituições para o beneficiamento do setor. 

Foram entrevistadas três instituições, consideradas importantes para o setor, sendo uma 

universidade federal de onde vem a grande parte dos recursos humanos para desenvolvimento, 

o SEBRAE na figura de representante de projetos para o setor e representante do Parque 

Tecnológico da Paraíba. 

Este capítulo demonstrou os procedimentos realizados na pesquisa para atingir os 

resultados considerados nos objetivos da dissertação. Pode-se ver que análises feitas mediante 

escalas e pesquisa qualitativa foram essenciais para responder aos vários questionamentos 

necessários ao alcance dos objetivos. Foi preocupação de o autor inserir nas entrevistas as 

organizações que tinham boa influência nas atividades relacionadas à software de modo a 

explorar bem o tema de estudo. Verificaremos a seguir, os resultados extraídos da pesquisa, 

com sua devida descrição, diagnóstico e análise. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Considerando os resultados obtidos por meio das entrevistas e estudos e tomando por 

base o modelo proposto nos procedimentos metodológicos, apresentam-se neste ponto os 

resultados atingidos pela pesquisa, onde inicialmente caracteriza-se o setor por meio da 

amostra pesquisada seguido dos resultados obtidos para a análise da cadeia de valor e 

estrutura tecnológica das empresas. 

4.1 Perfil das empresas 

Uma observação proeminente durante os contatos iniciais realizados para as 

entrevistas foi a mudança de porte e atividades de algumas organizações. Duas empresas 

contatadas estavam em processo de encerramento das atividades e outra estava fechando a 

empresa para fazer os mesmos trabalhos de modo informal. Devido à delimitação da pesquisa 

se basear em empresas que atuassem de alguma forma nos trabalhos de softwares, outras três 

também foram exclusas da pesquisa, pois apesar de constarem nos cadastros como 

desenvolvedores, mudaram suas atividades realizando serviços de estruturação de cabeamento 

físico ou trabalhando como representantes autorizados na manutenção de equipamentos. 

Características dos funcionários das organizações 

Em relação ao número de funcionários das empresas, 71,87% estão entre 3 a 14 

funcionários abarcando desenvolvedores, atendimento e pessoal de vendas. As outras 

possuem entre 22 e 36 funcionários. Em um único caso a organização tinha 52 trabalhadores 

incluindo sua filial em Brasília. As empresas menores eram geralmente recém formalizadas 

que desenvolveram algum tipo de software específico, e estavam iniciando os trabalhos para 

ampliação de sua organização, incluindo nestas empresas incubadas no Parque Tecnológico 

ou formalizadas por iniciativa própria. As maiores funcionavam há mais de 10 anos, 

principalmente na atuação do mercado local.  

O nível de escolaridade é superior em sua grande maioria, principalmente no curso de 

Computação. No entanto, não foram poucos os casos em que as empresas tinham funcionários 

de nível médio, superior incompleto ou superior de outros cursos como Geografia ou 

Matemática. As organizações que possuíam funcionários de nível médio era geralmente micro 

empresas. As empresas maiores possuíam grande parte de seus funcionários com curso 

superior, mas se podiam observar casos em que alguns programadores tinham o nível médio 
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ou superior incompleto. Por via de regra, as empresas que se mostraram mais eficazes no 

desenvolvimento de produtos e internacionalização de suas vendas tinham maior número de 

funcionários de curso superior e pós graduação na área de computação.

Mercado Consumidor 

O mercado consumidor das empresas é em sua maioria localizada na própria cidade 

região Nordeste. Sendo uma questão de múltiplas respostas, algumas atuavam em mercados 

diversos. 

As empresas que afirmavam atuar no estado geralmente operavam mais intensamente 

por meio de licitações públicas ou prestavam serviços ao governo estadual, onde mesmo 

atuando localmente em alguns casos, afirmaram que seu mercado se concentrava em todo o 

estado. A grande maioria (26 empresas) tinha seu mercado local em empresas do comércio 

onde desenvolviam programas de cadastro de clientes, estoques e outros aplicativos 

comerciais. 

Principais Clientes 

 Os principais clientes destes eram pequenas e médias empresas 

geralmente atuando no mercado local ou em outros estados quando seus clientes locais 

possuíam filiais em outros estados.
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ou superior incompleto. Por via de regra, as empresas que se mostraram mais eficazes no 

desenvolvimento de produtos e internacionalização de suas vendas tinham maior número de 

funcionários de curso superior e pós graduação na área de computação. 

O mercado consumidor das empresas é em sua maioria localizada na própria cidade 

região Nordeste. Sendo uma questão de múltiplas respostas, algumas atuavam em mercados 

Figura 7: Mercado consumidor 
Fonte: Elaboração própria 

esas que afirmavam atuar no estado geralmente operavam mais intensamente 

por meio de licitações públicas ou prestavam serviços ao governo estadual, onde mesmo 

atuando localmente em alguns casos, afirmaram que seu mercado se concentrava em todo o 

grande maioria (26 empresas) tinha seu mercado local em empresas do comércio 

onde desenvolviam programas de cadastro de clientes, estoques e outros aplicativos 

Os principais clientes destes eram pequenas e médias empresas 
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possuíam filiais em outros estados. 
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atuando localmente em alguns casos, afirmaram que seu mercado se concentrava em todo o 

grande maioria (26 empresas) tinha seu mercado local em empresas do comércio 

onde desenvolviam programas de cadastro de clientes, estoques e outros aplicativos 

Os principais clientes destes eram pequenas e médias empresas (17 no total), 

geralmente atuando no mercado local ou em outros estados quando seus clientes locais 
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As que responderam por serviços (5 empresas) foram geralmente 

trabalhavam com elaboração de sites ou prestavam serviços de atualização de banco de dados, 

entre outros. 

Principais Produtos/Serviços fornecidos

Dentre os produtos ou serviços fornecidos pelas empresas os principais referem

desenvolvimento de softwares comerciais e consultorias e treinamentos (21 e 11 empresas 

respectivamente). Este último é geralmente um tipo de serviço agregado onde, na busca por 

mais funcionalidades em seus produtos, elas prestam consultorias ou treinam funcionários d

empresas para melhor utilizar seus programas. O mesmo pode se aplicar aos serviços 

genéricos como visto no gráfico. Os produtos mistos foram observados em uma única 

empresa representante de equipamentos para supermercados locais e no entorno da cidade. 
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Figura 8: Principais clientes 
Fonte: Elaboração Própria 

As que responderam por serviços (5 empresas) foram geralmente 

trabalhavam com elaboração de sites ou prestavam serviços de atualização de banco de dados, 

Principais Produtos/Serviços fornecidos 

Dentre os produtos ou serviços fornecidos pelas empresas os principais referem

nto de softwares comerciais e consultorias e treinamentos (21 e 11 empresas 

respectivamente). Este último é geralmente um tipo de serviço agregado onde, na busca por 

mais funcionalidades em seus produtos, elas prestam consultorias ou treinam funcionários d

empresas para melhor utilizar seus programas. O mesmo pode se aplicar aos serviços 

genéricos como visto no gráfico. Os produtos mistos foram observados em uma única 

empresa representante de equipamentos para supermercados locais e no entorno da cidade. 
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As que responderam por serviços (5 empresas) foram geralmente empresas que 

trabalhavam com elaboração de sites ou prestavam serviços de atualização de banco de dados, 

Dentre os produtos ou serviços fornecidos pelas empresas os principais referem-se ao 

nto de softwares comerciais e consultorias e treinamentos (21 e 11 empresas 

respectivamente). Este último é geralmente um tipo de serviço agregado onde, na busca por 

mais funcionalidades em seus produtos, elas prestam consultorias ou treinam funcionários das 

empresas para melhor utilizar seus programas. O mesmo pode se aplicar aos serviços 

genéricos como visto no gráfico. Os produtos mistos foram observados em uma única 

empresa representante de equipamentos para supermercados locais e no entorno da cidade.  
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Figura 

 Os produtos ou serviços especializados foram vistos em Nove empresas da amostra, 

consideradas os de maior caso de sucesso nas suas atividades e que conseguiram uma boa 

inserção nacional ou internacional de seus produtos. Os serviços são geralmente agregados à 

venda desses produtos, no caso, softwares para fins específicos.

Certificações 

Um questionamento importante para a caracterização das empresas foi relacionado ao 

tipo de certificação que a empresa possuía. Foram considerados três tipos, o CMM, CMMI e o 

eSCM do nível 1 ao 4 e ainda com a opção de outros tipos de certificações. Mesmo as 

empresas que exportavam seus produtos para mercados exigentes, como europeu e americano, 

não possuíam nenhum tipo de certificação. Uma parcela de 15% da amostra, ou seja, cinco 

empresas, afirmaram que utilizam certificações mais específicas às suas atividades, como as 

Certificações da Microsoft. A não utilização das outras certificações foi justificada pe

de não serem necessárias ao seu atual tipo de serviço. Três destas cinco possuidoras das 

certificações Microsoft afirmaram que caso quisessem adquirir as certificações, conseguiriam 

a certificação CMM de nível 3 (três) com sua atual estrutura.
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Figura 9 – Principais produtos/Serviços 
Fonte: Elaboração Própria 

Os produtos ou serviços especializados foram vistos em Nove empresas da amostra, 

consideradas os de maior caso de sucesso nas suas atividades e que conseguiram uma boa 

ou internacional de seus produtos. Os serviços são geralmente agregados à 

venda desses produtos, no caso, softwares para fins específicos. 

Um questionamento importante para a caracterização das empresas foi relacionado ao 

que a empresa possuía. Foram considerados três tipos, o CMM, CMMI e o 

eSCM do nível 1 ao 4 e ainda com a opção de outros tipos de certificações. Mesmo as 

empresas que exportavam seus produtos para mercados exigentes, como europeu e americano, 

nenhum tipo de certificação. Uma parcela de 15% da amostra, ou seja, cinco 

empresas, afirmaram que utilizam certificações mais específicas às suas atividades, como as 

Certificações da Microsoft. A não utilização das outras certificações foi justificada pe

de não serem necessárias ao seu atual tipo de serviço. Três destas cinco possuidoras das 

certificações Microsoft afirmaram que caso quisessem adquirir as certificações, conseguiriam 

a certificação CMM de nível 3 (três) com sua atual estrutura. 
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empresas que exportavam seus produtos para mercados exigentes, como europeu e americano, 

nenhum tipo de certificação. Uma parcela de 15% da amostra, ou seja, cinco 

empresas, afirmaram que utilizam certificações mais específicas às suas atividades, como as 

Certificações da Microsoft. A não utilização das outras certificações foi justificada pelo fato 

de não serem necessárias ao seu atual tipo de serviço. Três destas cinco possuidoras das 

certificações Microsoft afirmaram que caso quisessem adquirir as certificações, conseguiriam 
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4.2 Diagnóstico da produção e da cadeia de valor

 Como denotado nos procedimentos metodológicos, as questões utilizadas para 

verificar a cadeia de valor foram feitas mediante uma escala proposta de sete níveis. As 

opções de resposta eram de múltipla escolh

resposta na maioria das questões, escolhendo uma escala para cada uma desta. Apresentam

agora as descrições dos resultados, como encontrados na pesquisa.

Outsourcing 

 A busca das informações sobre outsou

inserção das atividades nas empresas em cadeias de valor, principalmente no nível global.

Figura 10

 Visto a grande maioria das empresas serem desenvolvedo

diretas, foi questionado se, além da terceirização, já haviam realizado projetos em conjunto, 

sendo este o primeiro passo para realizar atividades de outsourcing. Como observado no 

gráfico, seis empresas (18,75%) terceirizam ativida

maioria é relativa à atualização de banco de dados e criação e manutenção de páginas da 

internet, além de provedores de serviços semelhantes. Doze empresas (37,5%) responderam 

que não realiza projetos com outras em
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Figura 10 – Atividades de Oursourcing 
Fonte: Elaboração própria 

Visto a grande maioria das empresas serem desenvolvedoras e realizarem vendas 

diretas, foi questionado se, além da terceirização, já haviam realizado projetos em conjunto, 

sendo este o primeiro passo para realizar atividades de outsourcing. Como observado no 

gráfico, seis empresas (18,75%) terceirizam atividades para outras empresas e dentre estas a 

maioria é relativa à atualização de banco de dados e criação e manutenção de páginas da 

internet, além de provedores de serviços semelhantes. Doze empresas (37,5%) responderam 

que não realiza projetos com outras empresas, preferindo atuar diretamente no mercado.
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Estratégias de Exportação 

 São poucas as empresas que exportam seus produtos ou serviços, e as que o fazem, são 

geralmente por meio de licitações no exterior ou parcerias com clientes nacionais. 

Quadro 6 – Estratégias de exportação 

Estratégias de Exportação 1 2 3 4 5 6 7 

Exportação Indireta – utilizando intermediários 
no exterior     3   

Exportação Cooperativa – utilizando a rede de 
distribuição de outra empresa local ou 
estrangeira 

     1  

Exportação direta – Negociamos com o próprio 
comprador   2   4  

Licenciamento de marcas, patentes ou produtos 
       

Atividades de Franquia        

Alianças Estratégicas        

Contrato de produção – Responsável por parte 
ou total do produto         

Joint Venture        

Fusões ou aquisições com empresas        

Outra        

Fonte: Elaboração Própria 

Uma das empresas de destaque em exportação o faz por meio de uma inovação já 

patenteada e esta negocia diretamente com seus clientes no exterior, seja por meio direto ou 

por licitações. Dentre estes, está a venda feita anos atrás a qual desenvolveu um programa 

específico para instituição internacional de investigação criminal e outra feita meses antes a 

uma importante companhia de aviação nacional, concorrendo com empresas como IBM e 

Xerox. 

Ponto de Entrada na cadeia de valor 

 Para elucidação deste ponto foi questionado às empresas qual o principal meio de 

entrada na cadeia de valor a ela associada. 
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Figura 11

 Pode se observar que Quinze (46,87%) dos respondentes associa como principal ponto 

para entrar na cadeia de valor o produtor chave. A opção Outros foi respondida por cinco 

(15,62%) empresas. A alternativa outros é geralmente relacionada

cliente, onde com essa competência, há uma grande possibilidade de entrada na cadeia de 

valor, segundo os respondentes. Essa resposta não foi surpresa principalmente pela maioria 

dos respondentes serem empresas desenvolvedoras e as f

que mais possibilitam a criação de oportunidades para entrar na cadeia de valor. A resposta de 

comprador independente, encontrada em sete (21,87%) empresas, foi dada às empresas que 

realizam algum tipo de revenda ou assis

tipo de clientes comprador independente de seus serviços, seria um ponto importante para 

entrar nas atividades da cadeia de valor.

Fatores Críticos de Sucesso 

 Os fatores de sucesso foram considerados n

saber, na ótica dos empresários, o que é considerado crítico para o sucesso nas atividades de 

sua cadeia de valor. Vários fatores foram relacionados e os respondentes poderiam escolher 

múltiplos itens. O gráfico segui
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Figura 11 – Ponto de Entrada na cadeia de valor 
Fonte: Elaboração Própria 

observar que Quinze (46,87%) dos respondentes associa como principal ponto 

para entrar na cadeia de valor o produtor chave. A opção Outros foi respondida por cinco 

(15,62%) empresas. A alternativa outros é geralmente relacionada ao poder de chegar ao 

cliente, onde com essa competência, há uma grande possibilidade de entrada na cadeia de 

valor, segundo os respondentes. Essa resposta não foi surpresa principalmente pela maioria 

dos respondentes serem empresas desenvolvedoras e as funções de produção e vendas são as 

que mais possibilitam a criação de oportunidades para entrar na cadeia de valor. A resposta de 

comprador independente, encontrada em sete (21,87%) empresas, foi dada às empresas que 

realizam algum tipo de revenda ou assistência técnica, ou seja, caso houvesse acesso a algum 

tipo de clientes comprador independente de seus serviços, seria um ponto importante para 

entrar nas atividades da cadeia de valor. 

Os fatores de sucesso foram considerados na pesquisa principalmente pelo fato de 

saber, na ótica dos empresários, o que é considerado crítico para o sucesso nas atividades de 

sua cadeia de valor. Vários fatores foram relacionados e os respondentes poderiam escolher 

múltiplos itens. O gráfico seguinte resume as suas respostas. 
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 Como observado e já explicitado na metodologia, a legenda e a escala de respostas 

foram invertidos para facilitar a visualização. Os números acima das 

percepção dos gestores pela escala imposta para a pesquisa (1 a 7). Inicialmente, vamos 

considerar os fatores da escala 5 a 7, relacionado a grande concordância da questão. Podemos 

observar que há grande concordância em todos os fatores e

está no nível seis (6). Os fatoes Inovação com relacionado por 17 empresas (53,12%), 

Recursos Humanos Qualificados com doze empresas (37,5%), Escalabilidade com onze 

organizações (34,37%) e Gestão da Qualidade avaliada por

considerados os de maior importância para o sucesso das organizações nas atividades de sua 

cadeia de valor. Apesar da Gestão da Qualidade estar em quarta posição do maior nível 

observado, este é o único que abarca os três níveis 

modo que é considerado fator primordial para as atividades de sucesso na cadeia de valor. Os 

menores valores, de pouca e moderada concordância foi constatada no fator preço. Por meio 

das observações, quando indaga

de competência, estes redarguiam que não o consideravam, pois a exigência de Qualidade de 

seus Produtos era o item mais requisitado pelos seus clientes e o foco das suas atividades. 

Alguns responderam que o preço era fator de importância considerável de escala 5, com 

quatro respostas (12,5%) e escala 6, com seis afirmações (18,75%). Estas empresas 
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Figura 12 – Fatores Críticos de sucesso 
Fonte: Elaboração Própria 

Como observado e já explicitado na metodologia, a legenda e a escala de respostas 

foram invertidos para facilitar a visualização. Os números acima das colunas indicam a 

percepção dos gestores pela escala imposta para a pesquisa (1 a 7). Inicialmente, vamos 

considerar os fatores da escala 5 a 7, relacionado a grande concordância da questão. Podemos 

observar que há grande concordância em todos os fatores estabelecidos e a maior verifiação 

está no nível seis (6). Os fatoes Inovação com relacionado por 17 empresas (53,12%), 

Recursos Humanos Qualificados com doze empresas (37,5%), Escalabilidade com onze 

organizações (34,37%) e Gestão da Qualidade avaliada por oito empresas (25%) foram 

considerados os de maior importância para o sucesso das organizações nas atividades de sua 

cadeia de valor. Apesar da Gestão da Qualidade estar em quarta posição do maior nível 

observado, este é o único que abarca os três níveis de maior importância (níveis 5, 6 e 7), de 

modo que é considerado fator primordial para as atividades de sucesso na cadeia de valor. Os 

menores valores, de pouca e moderada concordância foi constatada no fator preço. Por meio 

das observações, quando indagados aos empresários se trabalhavam com o preço como fator 

de competência, estes redarguiam que não o consideravam, pois a exigência de Qualidade de 

seus Produtos era o item mais requisitado pelos seus clientes e o foco das suas atividades. 
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Como observado e já explicitado na metodologia, a legenda e a escala de respostas 

colunas indicam a 

percepção dos gestores pela escala imposta para a pesquisa (1 a 7). Inicialmente, vamos 

considerar os fatores da escala 5 a 7, relacionado a grande concordância da questão. Podemos 

stabelecidos e a maior verifiação 

está no nível seis (6). Os fatoes Inovação com relacionado por 17 empresas (53,12%), 

Recursos Humanos Qualificados com doze empresas (37,5%), Escalabilidade com onze 

oito empresas (25%) foram 

considerados os de maior importância para o sucesso das organizações nas atividades de sua 

cadeia de valor. Apesar da Gestão da Qualidade estar em quarta posição do maior nível 

de maior importância (níveis 5, 6 e 7), de 

modo que é considerado fator primordial para as atividades de sucesso na cadeia de valor. Os 

menores valores, de pouca e moderada concordância foi constatada no fator preço. Por meio 

dos aos empresários se trabalhavam com o preço como fator 

de competência, estes redarguiam que não o consideravam, pois a exigência de Qualidade de 

seus Produtos era o item mais requisitado pelos seus clientes e o foco das suas atividades. 
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geralmente atuavam na área de desenvolvimento de websites ou outros serviços que agregam 

menor valor que os desenvolvedores e, para estes, o preço era fator decisivo de sucesso 

principalmente nas negociações finais com os clientes.

Acesso ao mercado Final 

 O acesso ao mercado foi questionado não unicamente como forma de saber o modo de 

contato com o cliente, mas também se havia alguma competência que estes consideravam 

chave para ingresso no mercado.

 Quinze empresas concentram as respostas no dinamismo da função de vendas, 

considerada como alta concordância (5 a 7). A identificação de compradores chave foi a 

segunda com concordância média para onze empresas (34,37%) e grande, vista por doze 

(37,5%) organizações. Unicamente duas empresas consideraram as feiras como oportunidades 

de acesso de mercado e mesmo esses casos foram de importância moderada de acordo com a 

escala proposta. 

Atividades de Benchmarking 

Compreender a percepção dos gestores em relação ao que necessitam melhorar para 

entrar na cadeia de valor global é informação importante para v

estes têm interesse real em melhorar seus processos e produtos, e se essa melhoria tem foco na 
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geralmente atuavam na área de desenvolvimento de websites ou outros serviços que agregam 

os desenvolvedores e, para estes, o preço era fator decisivo de sucesso 

principalmente nas negociações finais com os clientes. 

O acesso ao mercado foi questionado não unicamente como forma de saber o modo de 

mas também se havia alguma competência que estes consideravam 

chave para ingresso no mercado. 

Figura 13 – Acesso ao mercado final 
Fonte: Elaboração Própria 

Quinze empresas concentram as respostas no dinamismo da função de vendas, 

concordância (5 a 7). A identificação de compradores chave foi a 

segunda com concordância média para onze empresas (34,37%) e grande, vista por doze 

(37,5%) organizações. Unicamente duas empresas consideraram as feiras como oportunidades 

do e mesmo esses casos foram de importância moderada de acordo com a 

 

Compreender a percepção dos gestores em relação ao que necessitam melhorar para 

entrar na cadeia de valor global é informação importante para verificar de modo seguro se 

estes têm interesse real em melhorar seus processos e produtos, e se essa melhoria tem foco na 
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cadeia de valor. Os tipos de Benchmarking

de sucesso que os mesmos enxergam na cade

saber sobre essa informação. 

Figura 14

 Se relacionada a escala alta (5 a

Inovação com 15 respondentes (46,88%), Controle de Custos com onze respostas (34,38%) e 

Gestão da Qualidade com doze (37,5%) são as mais frequentes na pesquisa observadas pelos 

entrevistados. A grande maio

funcionamento formal ou as empresas incubadas. As organizações com mais tempo de 

atuação no mercado relevaram a capacidade de mudança e entrega de produtos como algo que 

pretendem melhorar, sem descon

Governança – Legitimidade e atores principais

 A identificação da governança é elemento fundamental para assimilação dos fatores 

essenciais à introdução na cadeia de valor global. Esse questionamento procurou ir além da 

identificação dos atores, mas procurou também mostrar o que legitima a liderança neste setor. 
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Benchmarking que estes desejam realizar em relação a atividades 

de sucesso que os mesmos enxergam na cadeia foi o questionamento levantado para procurar 

Figura 14 – Atividades de Benchmarking 
Fonte: Elaboração Própria 

Se relacionada a escala alta (5 a 7) verificamos que as atividades de Capacidade de 

Inovação com 15 respondentes (46,88%), Controle de Custos com onze respostas (34,38%) e 

Gestão da Qualidade com doze (37,5%) são as mais frequentes na pesquisa observadas pelos 

entrevistados. A grande maioria destes são as empresas que estão em fase inicial de 

funcionamento formal ou as empresas incubadas. As organizações com mais tempo de 

atuação no mercado relevaram a capacidade de mudança e entrega de produtos como algo que 

pretendem melhorar, sem desconsiderar a inovação e qualidade.  

Legitimidade e atores principais 

A identificação da governança é elemento fundamental para assimilação dos fatores 

essenciais à introdução na cadeia de valor global. Esse questionamento procurou ir além da 

ntificação dos atores, mas procurou também mostrar o que legitima a liderança neste setor. 
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Figura 1

 Discorrendo inicialmente sobre a legitimidade, foi questionado que atividade agrega 

valor de modo que se possa considerar que esta seja influente e líder nas atividades da cadeia. 

O maior número de observações, com 17 empresas (53,13%), foi a participação no valor 

agregado na cadeia, ou seja, aquela empresa que consegue agregar maior valor aos q

se associarem é quem legitimamente liderará as ações e interações no setor. No entanto, o 

controle da tecnologia chave da cadeia foi observado em treze empresas (40,63%) em uma 

escala com destaque no nível 6 de concordância. Outros itens de import

participação no poder de compra com doze respostas na escala 5, e participação nas vendas, 

com oito respostas, embora numa concentração menor de concordância (3 a 5 da escala).

 A questão da governança foi considerada complexa, principalmente p

tipos de atividades no setor, muitos com objetivos desconexos. Devido a essas características, 

muitas das influências de governança eram díspares e havia governantes diferentes de acordo 

com as diferenças das atividades das empresas. A dist

ser feita da seguinte forma: A) empresas de desenvolvimento, a qual abarca as empresas que 

desenvolvem programas tanto aplicativos comerciais como específicos as empresas e B) 

empresas de publicidade (Web Design
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Figura 15 – Fatores de Governança na cadeia 
Fonte: Elaboração Própria 

Discorrendo inicialmente sobre a legitimidade, foi questionado que atividade agrega 

e modo que se possa considerar que esta seja influente e líder nas atividades da cadeia. 

O maior número de observações, com 17 empresas (53,13%), foi a participação no valor 

agregado na cadeia, ou seja, aquela empresa que consegue agregar maior valor aos q

se associarem é quem legitimamente liderará as ações e interações no setor. No entanto, o 

controle da tecnologia chave da cadeia foi observado em treze empresas (40,63%) em uma 

escala com destaque no nível 6 de concordância. Outros itens de import

participação no poder de compra com doze respostas na escala 5, e participação nas vendas, 

com oito respostas, embora numa concentração menor de concordância (3 a 5 da escala).

A questão da governança foi considerada complexa, principalmente p

tipos de atividades no setor, muitos com objetivos desconexos. Devido a essas características, 

muitas das influências de governança eram díspares e havia governantes diferentes de acordo 

com as diferenças das atividades das empresas. A distribuição das empresas pesquisadas pode 

ser feita da seguinte forma: A) empresas de desenvolvimento, a qual abarca as empresas que 

desenvolvem programas tanto aplicativos comerciais como específicos as empresas e B) 

Web Design), e C) comercialização e consultoria. 
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Discorrendo inicialmente sobre a legitimidade, foi questionado que atividade agrega 

e modo que se possa considerar que esta seja influente e líder nas atividades da cadeia. 

O maior número de observações, com 17 empresas (53,13%), foi a participação no valor 

agregado na cadeia, ou seja, aquela empresa que consegue agregar maior valor aos que a ela 

se associarem é quem legitimamente liderará as ações e interações no setor. No entanto, o 

controle da tecnologia chave da cadeia foi observado em treze empresas (40,63%) em uma 

escala com destaque no nível 6 de concordância. Outros itens de importância foi a 

participação no poder de compra com doze respostas na escala 5, e participação nas vendas, 

com oito respostas, embora numa concentração menor de concordância (3 a 5 da escala). 

A questão da governança foi considerada complexa, principalmente por haver vários 

tipos de atividades no setor, muitos com objetivos desconexos. Devido a essas características, 

muitas das influências de governança eram díspares e havia governantes diferentes de acordo 

ribuição das empresas pesquisadas pode 
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Figura 1

 Questionando aos empresários de forma qualitativa sobre a governança e atividades de 

interação no setor, a grande maioria afirmou que as atividades

inexistentes. As atividades de 

maior isolamento em relação às empresas e instituições. A figura do parque tecnológico foi 

indagada para saber se este poderia compor um

articulador ou promotor de atividades agregadoras de valor na cadeia. Poucos afirmaram 

enxergar no parque essa liderança e a viram mais como promotora de ações caracterizadas 

como políticas públicas do que como a

empresas, as de maior tamanho na amostra, afirmaram utilizar alguns benefícios advindos das 

atividades do parque como participação em feiras ou utilização do espaço para implantação de 

laboratórios, e mesmo isso acontecendo como uma ação pró ativa da empresa, e não da 

instituição propriamente dita.  

 O que mais se aproximou das atividades de liderança do setor foram as ações de um 

projeto construído especificamente para as empresas do setor pelo SEBRAE e Parqu

Tecnológico da Paraíba (Paqtc

denominado de projeto “Farol Digital”. O projeto compreende as empresas incubadas no 

parque e outras atuantes nas áreas de desenvolvimento nas cidades de João Pesso

Grande, Patos e Cajazeiras. O projeto tem como objetivos melhorar a capacitação dos 

processos de criação e desenvolvimento, melhorar os sistemas de gestão, proporcionando 

maturidade empresarial, ampliar a capacidade das empresas atuarem no merca
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Figura 16 – Atividade das empresas pesquisadas 
Fonte: Elaboração Própria 

Questionando aos empresários de forma qualitativa sobre a governança e atividades de 

interação no setor, a grande maioria afirmou que as atividades associativas são poucas ou 

inexistentes. As atividades de Web Design, comercialização e consultoria são as que denotam 

maior isolamento em relação às empresas e instituições. A figura do parque tecnológico foi 

indagada para saber se este poderia compor uma liderança para as empresas, como forma de 

articulador ou promotor de atividades agregadoras de valor na cadeia. Poucos afirmaram 

enxergar no parque essa liderança e a viram mais como promotora de ações caracterizadas 

como políticas públicas do que como articuladora propriamente dita. Unicamente duas 

empresas, as de maior tamanho na amostra, afirmaram utilizar alguns benefícios advindos das 

atividades do parque como participação em feiras ou utilização do espaço para implantação de 

so acontecendo como uma ação pró ativa da empresa, e não da 

instituição propriamente dita.   

O que mais se aproximou das atividades de liderança do setor foram as ações de um 

projeto construído especificamente para as empresas do setor pelo SEBRAE e Parqu

Tecnológico da Paraíba (Paqtc-PB), com apoio do sistema “S” e outras entidades parceiras, 

denominado de projeto “Farol Digital”. O projeto compreende as empresas incubadas no 

parque e outras atuantes nas áreas de desenvolvimento nas cidades de João Pesso

Grande, Patos e Cajazeiras. O projeto tem como objetivos melhorar a capacitação dos 

processos de criação e desenvolvimento, melhorar os sistemas de gestão, proporcionando 

maturidade empresarial, ampliar a capacidade das empresas atuarem no merca
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Questionando aos empresários de forma qualitativa sobre a governança e atividades de 

associativas são poucas ou 

, comercialização e consultoria são as que denotam 

maior isolamento em relação às empresas e instituições. A figura do parque tecnológico foi 

a liderança para as empresas, como forma de 

articulador ou promotor de atividades agregadoras de valor na cadeia. Poucos afirmaram 

enxergar no parque essa liderança e a viram mais como promotora de ações caracterizadas 

rticuladora propriamente dita. Unicamente duas 

empresas, as de maior tamanho na amostra, afirmaram utilizar alguns benefícios advindos das 

atividades do parque como participação em feiras ou utilização do espaço para implantação de 

so acontecendo como uma ação pró ativa da empresa, e não da 

O que mais se aproximou das atividades de liderança do setor foram as ações de um 

projeto construído especificamente para as empresas do setor pelo SEBRAE e Parque 

PB), com apoio do sistema “S” e outras entidades parceiras, 

denominado de projeto “Farol Digital”. O projeto compreende as empresas incubadas no 

parque e outras atuantes nas áreas de desenvolvimento nas cidades de João Pessoa, Campina 

Grande, Patos e Cajazeiras. O projeto tem como objetivos melhorar a capacitação dos 

processos de criação e desenvolvimento, melhorar os sistemas de gestão, proporcionando 

maturidade empresarial, ampliar a capacidade das empresas atuarem no mercado e promover 
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negócios e empreendedorismo no interior do estado. A meta do projeto é o alcance das 

empresas do estado no Mercado Mundial. A organização de eventos e promoção de 

capacitação, através deste projeto foi observada como fatores que procuram melh

interação entre as empresas e habilitá

Algumas empresas na cidade, consideradas bem sucedidas em suas atividades, 

possuem um perfil de liderança, principalmente devido às suas ações de criação de estruturas 

de pesquisa e outras ações que promovem inovação ao setor como um todo. No entanto, a 

ausência de vínculos essenciais entre suas atividades, foco diferente de mercados alvo e 

princípios de funcionamento díspares, atenua a possibilidade de haver uma governança 

legitimada no setor para agir em atividades que possam ser competitivas na cadeia de valor 

global. 

Atividades de Upgrade na cadeia de valor

 Para as atividades de upgrade foi questionado sobre as inovações que as organizações 

haviam feito que estivessem em 

inovação de processos, produtos, e suas intenções de mudanças no seu mix de atividades ou 

inserção em outras cadeias. Aliado aos questionamentos das atividades se procurou saber 

também quais os ganhos advindos das mudanças ou nas implantações das inovações.

 As melhorias nos processos sejam em curso ou em planejamento, foram variadas e a 

maioria de concordância media a grande. Destaque para os processos de P&D (19 respostas), 
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negócios e empreendedorismo no interior do estado. A meta do projeto é o alcance das 

empresas do estado no Mercado Mundial. A organização de eventos e promoção de 

capacitação, através deste projeto foi observada como fatores que procuram melh

interação entre as empresas e habilitá-las e acessarem o mercado global. 

Algumas empresas na cidade, consideradas bem sucedidas em suas atividades, 

possuem um perfil de liderança, principalmente devido às suas ações de criação de estruturas 

isa e outras ações que promovem inovação ao setor como um todo. No entanto, a 

ausência de vínculos essenciais entre suas atividades, foco diferente de mercados alvo e 

princípios de funcionamento díspares, atenua a possibilidade de haver uma governança 

timada no setor para agir em atividades que possam ser competitivas na cadeia de valor 

Atividades de Upgrade na cadeia de valor 

atividades de upgrade foi questionado sobre as inovações que as organizações 

haviam feito que estivessem em curso ou em planos de implantação. As questões asseveraram 

inovação de processos, produtos, e suas intenções de mudanças no seu mix de atividades ou 

inserção em outras cadeias. Aliado aos questionamentos das atividades se procurou saber 

hos advindos das mudanças ou nas implantações das inovações.

Figura 17 – Inovação nos processos 
Fonte: Elaboração Própria 
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negócios e empreendedorismo no interior do estado. A meta do projeto é o alcance das 

empresas do estado no Mercado Mundial. A organização de eventos e promoção de 

capacitação, através deste projeto foi observada como fatores que procuram melhorar a 

Algumas empresas na cidade, consideradas bem sucedidas em suas atividades, 

possuem um perfil de liderança, principalmente devido às suas ações de criação de estruturas 

isa e outras ações que promovem inovação ao setor como um todo. No entanto, a 

ausência de vínculos essenciais entre suas atividades, foco diferente de mercados alvo e 

princípios de funcionamento díspares, atenua a possibilidade de haver uma governança 

timada no setor para agir em atividades que possam ser competitivas na cadeia de valor 

atividades de upgrade foi questionado sobre as inovações que as organizações 

curso ou em planos de implantação. As questões asseveraram 

inovação de processos, produtos, e suas intenções de mudanças no seu mix de atividades ou 

inserção em outras cadeias. Aliado aos questionamentos das atividades se procurou saber 

hos advindos das mudanças ou nas implantações das inovações. 
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Melhorias em Codificação e programação (15 afirmações) práticas de Qualidade (13 

empresas) e E-Business (17 respondentes). Os respondentes ao processo de pesquisa e 

desenvolvimento foram geralmente empresas incubadas ou de menor tempo, que precisavam 

melhorar nesse tipo de procedimento, o que também pode ser aplicado ao processo de 

melhoria para a codificação e programação. É nítido que as práticas de 

também relevantes para as empresas, assim como as práticas de gestão da qualidade. A 

questão de internacionalização de atividades foi observável em quatro dos itens da escala, no

entanto, a maioria dos respondentes o considerou como importância moderada. Por 

internacionalização entenda-se a inserção de seus produtos em mercados do exterior, e destes 

a grande maioria tencionava melhorar esses processos, poucos estavam em curso ou j

utilizavam práticas de internacionalização.

Figura 1

 Os ganhos obtidos na inovação dos processos foram para a maioria a melhoria

padrões de Qualidade, respondida por quinze empresas 

afirmações (37,5%), lucratividade com oito respondentes

(21,88%). Fato importante a ser observado é que unicamente duas empresas consideram 

totalmente importantes os processos que melhorem o número de patentes da organização. 

Visto isso, se considera que não é foco da grande maioria das empresas atuarem na 

configuração de processos estruturados para inovação com objetivo de patenteá
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Melhorias em Codificação e programação (15 afirmações) práticas de Qualidade (13 

(17 respondentes). Os respondentes ao processo de pesquisa e 

desenvolvimento foram geralmente empresas incubadas ou de menor tempo, que precisavam 

melhorar nesse tipo de procedimento, o que também pode ser aplicado ao processo de 

ara a codificação e programação. É nítido que as práticas de E

também relevantes para as empresas, assim como as práticas de gestão da qualidade. A 

questão de internacionalização de atividades foi observável em quatro dos itens da escala, no

entanto, a maioria dos respondentes o considerou como importância moderada. Por 

se a inserção de seus produtos em mercados do exterior, e destes 

a grande maioria tencionava melhorar esses processos, poucos estavam em curso ou j

utilizavam práticas de internacionalização. 

Figura 18 – Ganhos nas inovações dos processos 
Fonte: Elaboração Própria 

Os ganhos obtidos na inovação dos processos foram para a maioria a melhoria

padrões de Qualidade, respondida por quinze empresas (46,88%), relacionamento com 12 

, lucratividade com oito respondentes (25%) e custos com seis respostas

. Fato importante a ser observado é que unicamente duas empresas consideram 

totalmente importantes os processos que melhorem o número de patentes da organização. 

Visto isso, se considera que não é foco da grande maioria das empresas atuarem na 
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Melhorias em Codificação e programação (15 afirmações) práticas de Qualidade (13 

(17 respondentes). Os respondentes ao processo de pesquisa e 

desenvolvimento foram geralmente empresas incubadas ou de menor tempo, que precisavam 

melhorar nesse tipo de procedimento, o que também pode ser aplicado ao processo de 

E-business foram 

também relevantes para as empresas, assim como as práticas de gestão da qualidade. A 

questão de internacionalização de atividades foi observável em quatro dos itens da escala, no 

entanto, a maioria dos respondentes o considerou como importância moderada. Por 

se a inserção de seus produtos em mercados do exterior, e destes 

a grande maioria tencionava melhorar esses processos, poucos estavam em curso ou já 
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se considerou essencialmente uma surpresa, pois a grande maioria das empresas ainda atua no 

mercado local ou mesmo estão estruturando seus processos básicos de gestão.

 A questão para desenvolvimento de produtos procurou saber quais atividades estavam 

em curso ou em planos de melhoria de modo que afetassem no desenvolvimento de seus 

produtos. 

Figura 19

 Dezoito empresas (56,25%) responderam que pretendem inovar em desenvolvimento 

dos produtos através de times funcionais. Outra observação importante foi a expansão do 

departamento de Design e marketing da empresa como fator para melhor desenvolver seus 

produtos. Por observação constatou

das empresas, principalmente as que iniciaram suas atividades recentemente e as que ainda 

estão estabelecendo suas estruturas administrativas básicas.

 Os resultados do dese

vendas, das marcas e aumento dos preços sem ônus na participação do mercado.
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se considerou essencialmente uma surpresa, pois a grande maioria das empresas ainda atua no 

mercado local ou mesmo estão estruturando seus processos básicos de gestão.

ão para desenvolvimento de produtos procurou saber quais atividades estavam 

em curso ou em planos de melhoria de modo que afetassem no desenvolvimento de seus 

Figura 19 – Inovação para desenvolvimento de produtos 
Fonte: Elaboração Própria 

ito empresas (56,25%) responderam que pretendem inovar em desenvolvimento 

dos produtos através de times funcionais. Outra observação importante foi a expansão do 

e marketing da empresa como fator para melhor desenvolver seus 

. Por observação constatou-se que a função Marketing e vendas é crítica na maioria 

das empresas, principalmente as que iniciaram suas atividades recentemente e as que ainda 

estão estabelecendo suas estruturas administrativas básicas. 

Os resultados do desenvolvimento de produtos englobaram opções de melhoria nas 

vendas, das marcas e aumento dos preços sem ônus na participação do mercado.
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se considerou essencialmente uma surpresa, pois a grande maioria das empresas ainda atua no 

mercado local ou mesmo estão estruturando seus processos básicos de gestão. 

ão para desenvolvimento de produtos procurou saber quais atividades estavam 

em curso ou em planos de melhoria de modo que afetassem no desenvolvimento de seus 
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Figura 20 – Resultados advindos da melhoria do desenvolvimento

 Observa-se de modo nítido qu

benefícios mais atuantes e considerados de importância alta na escala. Corroborando a 

questão anterior, verifica-se que poucas empresas consideram o aumento do número das 

marcas registradas como relevante

conseguiram comercializar novos produtos nos últimos anos, a percentagem de vendas vindas

destes produtos ou serviços está entre 20 a 40% nos ú

maiores dificuldades de captação de recursos humanos,

vem desacelerando ao longo do último ano principalmente.

 Ao serem indagados se as empresas pretendiam mudar seu mix de atividades, 

tencionou-se saber a percepção dos gestores sobre da integração

verificavam possibilidades de se inserir em outras atividades de sua cadeia.
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Resultados advindos da melhoria do desenvolvimento 
Fonte: Elaboração Própria 

se de modo nítido que a questão das vendas e aumento de preços foram os 

benefícios mais atuantes e considerados de importância alta na escala. Corroborando a 

se que poucas empresas consideram o aumento do número das 

marcas registradas como relevante no papel do desenvolvimento. Para as empresas que 

conseguiram comercializar novos produtos nos últimos anos, a percentagem de vendas vindas

produtos ou serviços está entre 20 a 40% nos últimos anos. Nas empresas que tê

ação de recursos humanos, foi observado que essa percentagem 

vem desacelerando ao longo do último ano principalmente. 

Ao serem indagados se as empresas pretendiam mudar seu mix de atividades, 

se saber a percepção dos gestores sobre da integração da cadeia e se estes 

verificavam possibilidades de se inserir em outras atividades de sua cadeia. 
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benefícios mais atuantes e considerados de importância alta na escala. Corroborando a 

se que poucas empresas consideram o aumento do número das 

no papel do desenvolvimento. Para as empresas que 

conseguiram comercializar novos produtos nos últimos anos, a percentagem de vendas vindas 

ltimos anos. Nas empresas que têm 

essa percentagem 
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Figura 21

 Catorze organizações (43,75%) responderam que há intenção de mover suas atividades 

para novos links da cadeia de valor, no entanto foi atribuída uma importância baixa em 

relação à escala. Esse avanço para outros links da cadeia de valor relaciona

de novos mercados sem abandonar o atual

seus, como por exemplo, empresas que trabalham com serviço

hospedagem trabalharem também com publicidade e propaganda.
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Figura 21 – Mudança no Mix de atividades 
Fonte: Elaboração Própria 

Catorze organizações (43,75%) responderam que há intenção de mover suas atividades 

para novos links da cadeia de valor, no entanto foi atribuída uma importância baixa em 

Esse avanço para outros links da cadeia de valor relaciona-se muito 

novos mercados sem abandonar o atual, ou mesmo simplesmente agregar serviços aos 

seus, como por exemplo, empresas que trabalham com serviço a de 

hospedagem trabalharem também com publicidade e propaganda. 
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Catorze organizações (43,75%) responderam que há intenção de mover suas atividades 

para novos links da cadeia de valor, no entanto foi atribuída uma importância baixa em 
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Figura 22

 As principais melhorias observadas na mudança de seu mix de atividades foi o 

aproveitamento da especialização dividindo os trabalhos com outros atores na cadeia de valor. 

No entanto, a maior importância foi da

oito empresas respondentes. Esse também está relacionado às empresas de web design que 

pretendem agregar serviços de publicidade a suas atividades. Desta forma, a verticalização 

das atividades proporcionaria, segundo os respondentes, maiores lucros a sua empresa.

 Uma das questões formuladas pelo pesquisador arguia aos empresários se estes 

tencionavam partir para uma nova cadeia de valor, seja baseado em suas atividades ou em 

outras. 
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Figura 22 – Melhoria no Mix de atividades 
Fonte: Elaboração Própria 

As principais melhorias observadas na mudança de seu mix de atividades foi o 

aproveitamento da especialização dividindo os trabalhos com outros atores na cadeia de valor. 

No entanto, a maior importância foi dada à lucratividade na inserção de novas atividades com 

oito empresas respondentes. Esse também está relacionado às empresas de web design que 

pretendem agregar serviços de publicidade a suas atividades. Desta forma, a verticalização 

onaria, segundo os respondentes, maiores lucros a sua empresa.

Uma das questões formuladas pelo pesquisador arguia aos empresários se estes 

tencionavam partir para uma nova cadeia de valor, seja baseado em suas atividades ou em 
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As principais melhorias observadas na mudança de seu mix de atividades foi o 

aproveitamento da especialização dividindo os trabalhos com outros atores na cadeia de valor. 

da à lucratividade na inserção de novas atividades com 

oito empresas respondentes. Esse também está relacionado às empresas de web design que 

pretendem agregar serviços de publicidade a suas atividades. Desta forma, a verticalização 

onaria, segundo os respondentes, maiores lucros a sua empresa. 

Uma das questões formuladas pelo pesquisador arguia aos empresários se estes 

tencionavam partir para uma nova cadeia de valor, seja baseado em suas atividades ou em 
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 Observa-se que catorze das organizações da amostra (43,75%) se propõem a adicionar 

novas atividades para outra cadeia de valor mantendo suas atividades atuais. Os que 

responderam que tencionavam mudar sua função 

empresas que procuravam nichos de mercado e que, mesmo não estando em processo nenhum 

tipo de mudança, tencionavam futuramente migrar para outras atividades, principalmente por 

perceberem que o mercado no qual atuam está 

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3

2

Apresentação e Análise dos Resultad

57 

Figura 23 – Nova Cadeia de valor 
Fonte: Elaboração Própria 

se que catorze das organizações da amostra (43,75%) se propõem a adicionar 

novas atividades para outra cadeia de valor mantendo suas atividades atuais. Os que 

responderam que tencionavam mudar sua função para outra cadeia, eram geralmente 

empresas que procuravam nichos de mercado e que, mesmo não estando em processo nenhum 

tipo de mudança, tencionavam futuramente migrar para outras atividades, principalmente por 

perceberem que o mercado no qual atuam está aumentando a concorrência ou ficará obsoleto.
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se que catorze das organizações da amostra (43,75%) se propõem a adicionar 

novas atividades para outra cadeia de valor mantendo suas atividades atuais. Os que 

para outra cadeia, eram geralmente 

empresas que procuravam nichos de mercado e que, mesmo não estando em processo nenhum 

tipo de mudança, tencionavam futuramente migrar para outras atividades, principalmente por 

aumentando a concorrência ou ficará obsoleto. 
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Figura 24

 Os principais resultados da mudança da cadeia consideraram as questões de aumento 

das vendas como propósito principal para mudança para n

respondentes (37,5%). Nota-se que parte das empresas não respondeu aos questionamentos de 

mudança para outras cadeias, pois não tencionavam deixar suas atividades ou pretendiam 

desenvolver melhor seus produtos e serviços para

próprio ramo de atividade. 

 As intenções de Upgrade

da empresa procurou saber se as atividades dos gestores e estrutura interna possibilitavam 

atingir maiores níveis na cadeia de valor.
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Figura 24 – Resultados na mudança da cadeia 
Fonte: Elaboração Própria 

Os principais resultados da mudança da cadeia consideraram as questões de aumento 

das vendas como propósito principal para mudança para novas cadeias, no total de doze 

se que parte das empresas não respondeu aos questionamentos de 

mudança para outras cadeias, pois não tencionavam deixar suas atividades ou pretendiam 

desenvolver melhor seus produtos e serviços para se inserir na cadeia de valor global em seu 

Upgrade foram avaliadas no nível da empresa e do ambiente. Dentro 

da empresa procurou saber se as atividades dos gestores e estrutura interna possibilitavam 

iores níveis na cadeia de valor. 
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Os principais resultados da mudança da cadeia consideraram as questões de aumento 

ovas cadeias, no total de doze 

se que parte das empresas não respondeu aos questionamentos de 

mudança para outras cadeias, pois não tencionavam deixar suas atividades ou pretendiam 

se inserir na cadeia de valor global em seu 

foram avaliadas no nível da empresa e do ambiente. Dentro 

da empresa procurou saber se as atividades dos gestores e estrutura interna possibilitavam 
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Figura 25

 Para Dezenove empresas, ou 59,38% dos entrevistados, há compromisso da alta 

gerência, compreendendo geralmente gestores e proprietários, para estas salta

níveis da cadeia de valor. No entanto, há uma dissonância quando indagados se a gestão e os 

processos de melhoria objetivavam essas intenções dos proprietários, de forma que poucos 

afirmaram haver processos que os auxiliem a adentrarem na c

 Em relação ao ambiente foram questionadas as atuações da governança do setor, 

alianças com governo, legislação e se havia percepção dos entrevistados de melhoria das 

atividades pelo incremento de melhorias visando upgrades na cadeia de val
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Figura 25 – Práticas Internas de Upgrade 
Fonte: Elaboração Própria 

Para Dezenove empresas, ou 59,38% dos entrevistados, há compromisso da alta 

gerência, compreendendo geralmente gestores e proprietários, para estas salta

níveis da cadeia de valor. No entanto, há uma dissonância quando indagados se a gestão e os 

processos de melhoria objetivavam essas intenções dos proprietários, de forma que poucos 

afirmaram haver processos que os auxiliem a adentrarem na cadeia de valor. 

Em relação ao ambiente foram questionadas as atuações da governança do setor, 

alianças com governo, legislação e se havia percepção dos entrevistados de melhoria das 

atividades pelo incremento de melhorias visando upgrades na cadeia de valor.
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Para Dezenove empresas, ou 59,38% dos entrevistados, há compromisso da alta 

gerência, compreendendo geralmente gestores e proprietários, para estas saltarem para outros 

níveis da cadeia de valor. No entanto, há uma dissonância quando indagados se a gestão e os 

processos de melhoria objetivavam essas intenções dos proprietários, de forma que poucos 

Em relação ao ambiente foram questionadas as atuações da governança do setor, 

alianças com governo, legislação e se havia percepção dos entrevistados de melhoria das 

or. 
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Figura 26

 A maior frequência das respostas, no total de oito respondentes (25%) em escala 

mediana ou alta, foi a afirmação que o governante promove e auxilia atividades de 

aos membros da cadeia. Por governante, entendam

projeto Farol Digital que, de acordo com as respondentes, são as que realizam atividades que 

promovem capacitação e reuniões de integração e são as que mais se aproximam d

promotores de atividades para realizarem upgrades. Os processos de negócio da cadeia que 

facilitam a aliança com programas do governo s

ou vindas de incentivos do governo ou instituições locais.

 Há também uma percepção dos gestores quanto a ganhos advindos do incremento de 

atividades que os posicionem melhor na cadeia de valor. Questão interessante observada foi a 

ausência de legislação que incentive upgrades na cadeia de valor. A falta de apoio do g

tanto local como estadual foi ponto comum nos comentários das entrevistas, onde muitos 

afirmaram que “não atrapalhar” já seria um bom começo. Questões relacionadas a altos 

impostos, falta de isenção que são promovidos a outros setores industriais, o

excessiva para liberação de benefícios importantes para o setor como um todo foram algumas 

das afirmações feitas pelos gestores.
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Figura 26 – Práticas do ambiente para upgrade 
Fonte: Elaboração Própria 

A maior frequência das respostas, no total de oito respondentes (25%) em escala 

mediana ou alta, foi a afirmação que o governante promove e auxilia atividades de 

aos membros da cadeia. Por governante, entendam-se ações do parque tecnológico e do 

projeto Farol Digital que, de acordo com as respondentes, são as que realizam atividades que 

promovem capacitação e reuniões de integração e são as que mais se aproximam d

promotores de atividades para realizarem upgrades. Os processos de negócio da cadeia que 

facilitam a aliança com programas do governo são geralmente empresas incubadas no parque 

ou vindas de incentivos do governo ou instituições locais. 

também uma percepção dos gestores quanto a ganhos advindos do incremento de 

atividades que os posicionem melhor na cadeia de valor. Questão interessante observada foi a 

ausência de legislação que incentive upgrades na cadeia de valor. A falta de apoio do g

tanto local como estadual foi ponto comum nos comentários das entrevistas, onde muitos 

afirmaram que “não atrapalhar” já seria um bom começo. Questões relacionadas a altos 

impostos, falta de isenção que são promovidos a outros setores industriais, o

excessiva para liberação de benefícios importantes para o setor como um todo foram algumas 

das afirmações feitas pelos gestores. 
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A maior frequência das respostas, no total de oito respondentes (25%) em escala 

mediana ou alta, foi a afirmação que o governante promove e auxilia atividades de upgrade 

se ações do parque tecnológico e do 

projeto Farol Digital que, de acordo com as respondentes, são as que realizam atividades que 

promovem capacitação e reuniões de integração e são as que mais se aproximam de agentes 

promotores de atividades para realizarem upgrades. Os processos de negócio da cadeia que 

ão geralmente empresas incubadas no parque 

também uma percepção dos gestores quanto a ganhos advindos do incremento de 

atividades que os posicionem melhor na cadeia de valor. Questão interessante observada foi a 

ausência de legislação que incentive upgrades na cadeia de valor. A falta de apoio do governo 

tanto local como estadual foi ponto comum nos comentários das entrevistas, onde muitos 

afirmaram que “não atrapalhar” já seria um bom começo. Questões relacionadas a altos 

impostos, falta de isenção que são promovidos a outros setores industriais, ou burocracia 

excessiva para liberação de benefícios importantes para o setor como um todo foram algumas 
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Práticas de Integração 

A visualização das práticas de integração procurou saber atividades em conjunto entre 

as empresas, e se estas realizam essas atividades com empresas da localidade ou de outras 

regiões ou países. 

 A questão base desse questionamento foi saber de modo genérico, se havia algum tipo 

de interação entre empresas. Observa

com empresas locais mais relevantes a um nível escalar grande, seguido de empresas da 

região, com Doze respondentes a uma percentagem de 37,5%. 

considerarem que há integrações importantes no setor, 

baixo direcionamento na resolução de problemas.

 Em relação ao tipo de ação em rede realizada procurou

feitos em conjunto e se estes são em nível local, nacional ou no exterior.
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A visualização das práticas de integração procurou saber atividades em conjunto entre 

mpresas, e se estas realizam essas atividades com empresas da localidade ou de outras 

Figura 27 – Integração de atividades 
Fonte: Elaboração Própria 

A questão base desse questionamento foi saber de modo genérico, se havia algum tipo 

e interação entre empresas. Observa-se que Quinze destes (46,88%) consideram interações 

com empresas locais mais relevantes a um nível escalar grande, seguido de empresas da 

região, com Doze respondentes a uma percentagem de 37,5%. Apesar dos entrevistados

considerarem que há integrações importantes no setor, estas são ações desestruturadas e 

baixo direcionamento na resolução de problemas. 

Em relação ao tipo de ação em rede realizada procurou-se saber os projetos que são 

são em nível local, nacional ou no exterior. 
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A visualização das práticas de integração procurou saber atividades em conjunto entre 

mpresas, e se estas realizam essas atividades com empresas da localidade ou de outras 
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 Este gráfico denota que a troca de informações sobre negócio são as mais 

significativas na observação dos entrevistados, num total de Vinte e uma empre

percentagem de 65,63%. Os projetos compartilhados foram bem identificados em uma 

importância grande sendo respondidos por Dez proprietários (31,25%). A realização de 

serviços genéricos foi também identificada com doze afirmações, ou 37,5% dos entre

mas numa escala menor de relevância.

 O gráfico seguinte mostra onde as empresas realizam os projetos mencionados, 

geralmente relacionados aos parceiros que realizam com esses projetos ou outra informação 

referente ao negócio. 
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Figura 28 – Atividades em rede 
Fonte: Elaboração Própria 

Este gráfico denota que a troca de informações sobre negócio são as mais 

significativas na observação dos entrevistados, num total de Vinte e uma empre

percentagem de 65,63%. Os projetos compartilhados foram bem identificados em uma 

importância grande sendo respondidos por Dez proprietários (31,25%). A realização de 

serviços genéricos foi também identificada com doze afirmações, ou 37,5% dos entre

mas numa escala menor de relevância. 

O gráfico seguinte mostra onde as empresas realizam os projetos mencionados, 

geralmente relacionados aos parceiros que realizam com esses projetos ou outra informação 
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Este gráfico denota que a troca de informações sobre negócio são as mais 

significativas na observação dos entrevistados, num total de Vinte e uma empresas com 

percentagem de 65,63%. Os projetos compartilhados foram bem identificados em uma 

importância grande sendo respondidos por Dez proprietários (31,25%). A realização de 

serviços genéricos foi também identificada com doze afirmações, ou 37,5% dos entrevistados, 

O gráfico seguinte mostra onde as empresas realizam os projetos mencionados, 

geralmente relacionados aos parceiros que realizam com esses projetos ou outra informação 
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Figura 29

 Observa-se que parceiros no país são os mais frequentes nas respostas dos 

entrevistados. No exterior, geralmente são os projetos e informações sobre negócio que são as 

atividades mais realizadas pelos empresários. Em relação aos serviços, sejam especializados 

ou genéricos, são pouco observáveis, reforçando a afirmação de que as empresas estão mais 

focadas nas atividades de desenvolvimento e venda direta ou indireta, denotando que o 

outsourcing não é uma atividade foco aos empresários, principalmente no tocante ao acesso a 

competências geradoras de valor em grandeza global.

 Saliente-se que o item Troca de informações relevantes sobre o negócio relaciona

novas práticas ou novas tecnologias o

divulgação e comercialização de produtos.

Os projetos compartilhados 

há intenção de Inovação e melhoria de processos de negócio de modo formal e estruturado

mesmo para casos em que houve sucesso de projetos passados, não houve intenção de 

continuar com projetos ou de realizar um tipo de parceria nos negócios
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Figura 29 – Principais parceiros das práticas em rede 
Fonte: Elaboração Própria 

se que parceiros no país são os mais frequentes nas respostas dos 

entrevistados. No exterior, geralmente são os projetos e informações sobre negócio que são as 

as pelos empresários. Em relação aos serviços, sejam especializados 

ou genéricos, são pouco observáveis, reforçando a afirmação de que as empresas estão mais 

focadas nas atividades de desenvolvimento e venda direta ou indireta, denotando que o 

não é uma atividade foco aos empresários, principalmente no tocante ao acesso a 

competências geradoras de valor em grandeza global. 

se que o item Troca de informações relevantes sobre o negócio relaciona

novas práticas ou novas tecnologias ou mesmo em relação à melhoria em questões de 

divulgação e comercialização de produtos. 

Os projetos compartilhados são geralmente demandados pelos clientes. Ou seja, não 

intenção de Inovação e melhoria de processos de negócio de modo formal e estruturado

mesmo para casos em que houve sucesso de projetos passados, não houve intenção de 

continuar com projetos ou de realizar um tipo de parceria nos negócios. 
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se que parceiros no país são os mais frequentes nas respostas dos 

entrevistados. No exterior, geralmente são os projetos e informações sobre negócio que são as 

as pelos empresários. Em relação aos serviços, sejam especializados 

ou genéricos, são pouco observáveis, reforçando a afirmação de que as empresas estão mais 

focadas nas atividades de desenvolvimento e venda direta ou indireta, denotando que o 

não é uma atividade foco aos empresários, principalmente no tocante ao acesso a 

se que o item Troca de informações relevantes sobre o negócio relaciona-se a 

u mesmo em relação à melhoria em questões de 

s pelos clientes. Ou seja, não 

intenção de Inovação e melhoria de processos de negócio de modo formal e estruturado, 

mesmo para casos em que houve sucesso de projetos passados, não houve intenção de 
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4.3 Perfil Tecnológico das empresas

A grande mobilidade das competências do mercado é associada fortemente com as 

mudanças tecnológicas. A implementação de soluções focadas na tecnologia é capaz de 

garantir valor frente às cadeias globais. Conhecer como as empresas administram suas 

atividades tecnológicas é essencial ao estudo para observar suas competências relacionadas à 

inovação, e se há um aporte suficiente de capacidades que as habilite a se inserir na cadeia de 

valor global de software. A análise estudou sua estrutura humana voltada à t

métodos de gestão utilizados, estrutura física, tomada de decisão, formas e incentivos de 

capacitação e gastos com tecnologia. 

Estrutura Humana Tecnológica

 Comentários anteriores ao trabalho mostram que as empresas sediadas no polo 

tecnológico em Campina Grande possuem uma gama variada de funcionários, tanto de nível 

médio como superior. As empresas desenvolvedoras de software são as que se utilizam de 

uma estrutura humana mais capacitada. Esse ponto focou os fatores humanos com maiores 

especialidades de modo a explorar competências mais estratégicas ligadas à tecnologia.

 A especialidade em programas, com Vinte e Duas observações e uma percentagem de 

68,75%, são variados e depend

desenvolver seus produtos. A grande maioria destes utiliza linguagens de programação 
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Perfil Tecnológico das empresas 

A grande mobilidade das competências do mercado é associada fortemente com as 

mudanças tecnológicas. A implementação de soluções focadas na tecnologia é capaz de 

garantir valor frente às cadeias globais. Conhecer como as empresas administram suas 

s tecnológicas é essencial ao estudo para observar suas competências relacionadas à 

inovação, e se há um aporte suficiente de capacidades que as habilite a se inserir na cadeia de 

valor global de software. A análise estudou sua estrutura humana voltada à t

métodos de gestão utilizados, estrutura física, tomada de decisão, formas e incentivos de 

capacitação e gastos com tecnologia.  

Tecnológica 

Comentários anteriores ao trabalho mostram que as empresas sediadas no polo 

em Campina Grande possuem uma gama variada de funcionários, tanto de nível 

médio como superior. As empresas desenvolvedoras de software são as que se utilizam de 

uma estrutura humana mais capacitada. Esse ponto focou os fatores humanos com maiores 

lidades de modo a explorar competências mais estratégicas ligadas à tecnologia.

Figura 30 – Competências tecnológicas 
Fonte: Elaboração Própria 

A especialidade em programas, com Vinte e Duas observações e uma percentagem de 

68,75%, são variados e dependem muito do tipo de tecnologia que as empresas utilizam para 

desenvolver seus produtos. A grande maioria destes utiliza linguagens de programação 
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A grande mobilidade das competências do mercado é associada fortemente com as 

mudanças tecnológicas. A implementação de soluções focadas na tecnologia é capaz de 

garantir valor frente às cadeias globais. Conhecer como as empresas administram suas 

s tecnológicas é essencial ao estudo para observar suas competências relacionadas à 

inovação, e se há um aporte suficiente de capacidades que as habilite a se inserir na cadeia de 

valor global de software. A análise estudou sua estrutura humana voltada à tecnologia, 

métodos de gestão utilizados, estrutura física, tomada de decisão, formas e incentivos de 

Comentários anteriores ao trabalho mostram que as empresas sediadas no polo 

em Campina Grande possuem uma gama variada de funcionários, tanto de nível 

médio como superior. As empresas desenvolvedoras de software são as que se utilizam de 

uma estrutura humana mais capacitada. Esse ponto focou os fatores humanos com maiores 

lidades de modo a explorar competências mais estratégicas ligadas à tecnologia. 

 

A especialidade em programas, com Vinte e Duas observações e uma percentagem de 

em muito do tipo de tecnologia que as empresas utilizam para 

desenvolver seus produtos. A grande maioria destes utiliza linguagens de programação 
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conhecidas do mercado para desenvolver seus programas, principalmente àqueles que 

trabalham com de aplicativos comerciais. Estes nem sempre têm a capacidade de 

programação, pois em alguns casos são programas voltados à design em 3D ou mesmo 

animações, mas são especialistas em sua área. 

Os programadores estão presentes em Dezoito das empresas observadas (56,25%). 

Para estes, os profissionais são mais fáceis de ser encontrados, principalmente vindo das 

escolas técnicas e universidade local. O profissional responsável por Design tem a mesma 

percentagem que os especialistas em programas específicos e está em crescimento no setor. 

Fato relevante foi a ausência, na maioria das empresas, de três competências 

essenciais, quais sejam Administrador com apenas Cinco respondentes (15,63%), Engenheiro, 

observável em duas empresas (6,25%) e Gerente de Projetos, também visto em duas empresas 

(6,25%). Ressalta-se que na figura do administrador não se pretendeu mostrar o gestor, que 

em muitos casos é o proprietário e administra a empresa sozinho. Essa resposta foi 

considerada afirmativa quando havia um administrador estebelecido no organograma com 

uma estrutura organizacional mínima, geralmente nas funções Produção, Finanças e 

Vendas/Marketing. 

Em relação ao engenheiro de software e o gestor de projetos, estes foram encontrados 

unicamente em duas empresas, consideradas as mais bem sucedidas em suas atividades no 

polo. De acordo com os entrevistados destas empresas, estes profissionais são essenciais 

principalmente devido a necessidade que as organizações têm de encontrar sempre novos 

mercados e investimento em novas tecnologias. Uma destas é a única que possui uma 

tecnologia patenteada e com esta desenvolve programas de banco de dados e outros 

programas mais especializados. 

Capacitação 

 A questão principal a ser respondida neste ponto era se a organização preferia 

funcionários já capacitados ou se era interesse desta realizar a capacitação interna. Além 

disso, procurou-se saber se havia incentivo da empresa para que os funcionários participassem 

de treinamentos. 
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 Numa escala de importância de nível quatro, Vinte e Dois empresários (68,75%) 

preferem treinar seus funcionários internamente. Na mesma escala seguem empresas que 

preferem funcionários já treinados para novas contratações. Algumas das empresas 

responderam ambas, afirmando 

Quando indagados aos que treinam internamente seus funcionários por essa preferência, estes 

afirmam que fazem isto para evitar os “vícios” que adquirem de outras organizações para 

treiná-los em seus processos de produção e gestão. Os que afirmaram esta questão foram 

geralmente empresas que possuíam suas funções organizacionais mais bem estruturadas. Uma 

destas afirmou que incentiva os funcionários inclusive a fazerem mestrado e doutorado, 

contanto que estes façam um trabalho voltado a soluções 

em uma universidade bem perto da empresa e é contabilizado como horário de trabalho.

Os treinamentos feitos nas empresas são geralmente relacionados a novos programas 

para funcionamento das suas atividades ou novidades tecnológicas em curso no mercado, 

sendo geralmente feitos por instituições de apoio como o Parque tecnológico ou por projetos 

de estímulo ao setor. Não se verifica tanto os incentivos 

geralmente já é intenção do próprio funcionário re

quer dizer que não haja compensação das empresas. Foi observado em algumas delas prêmios 

como viagens, pagamento de cursos interesse dos funcionários ou algum 
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Figura 31 – Capacitação 
Fonte: Elaboração Própria 

portância de nível quatro, Vinte e Dois empresários (68,75%) 

preferem treinar seus funcionários internamente. Na mesma escala seguem empresas que 

preferem funcionários já treinados para novas contratações. Algumas das empresas 

responderam ambas, afirmando que para funções diferentes requer tratamentos diferentes. 

Quando indagados aos que treinam internamente seus funcionários por essa preferência, estes 

afirmam que fazem isto para evitar os “vícios” que adquirem de outras organizações para 

s processos de produção e gestão. Os que afirmaram esta questão foram 

geralmente empresas que possuíam suas funções organizacionais mais bem estruturadas. Uma 

afirmou que incentiva os funcionários inclusive a fazerem mestrado e doutorado, 

ue estes façam um trabalho voltado a soluções de interesse da empresa. São feitos 

em uma universidade bem perto da empresa e é contabilizado como horário de trabalho.

Os treinamentos feitos nas empresas são geralmente relacionados a novos programas 

funcionamento das suas atividades ou novidades tecnológicas em curso no mercado, 

sendo geralmente feitos por instituições de apoio como o Parque tecnológico ou por projetos 

Não se verifica tanto os incentivos para as capacitações, 

geralmente já é intenção do próprio funcionário requerer esse tipo de treinamento, o que não 

quer dizer que não haja compensação das empresas. Foi observado em algumas delas prêmios 

como viagens, pagamento de cursos interesse dos funcionários ou algum tipo de bônus.
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portância de nível quatro, Vinte e Dois empresários (68,75%) 

preferem treinar seus funcionários internamente. Na mesma escala seguem empresas que 

preferem funcionários já treinados para novas contratações. Algumas das empresas 

que para funções diferentes requer tratamentos diferentes. 

Quando indagados aos que treinam internamente seus funcionários por essa preferência, estes 

afirmam que fazem isto para evitar os “vícios” que adquirem de outras organizações para 

s processos de produção e gestão. Os que afirmaram esta questão foram 

geralmente empresas que possuíam suas funções organizacionais mais bem estruturadas. Uma 

afirmou que incentiva os funcionários inclusive a fazerem mestrado e doutorado, 

empresa. São feitos 

em uma universidade bem perto da empresa e é contabilizado como horário de trabalho. 

Os treinamentos feitos nas empresas são geralmente relacionados a novos programas 

funcionamento das suas atividades ou novidades tecnológicas em curso no mercado, 

sendo geralmente feitos por instituições de apoio como o Parque tecnológico ou por projetos 

para as capacitações, porque 

querer esse tipo de treinamento, o que não 

quer dizer que não haja compensação das empresas. Foi observado em algumas delas prêmios 

tipo de bônus. 
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Ainda relacionado a essa questão foi perguntado quantas horas anuais em média as 

empresas gastavam com treinamentos. Muitas delas não tinham essa informação e 

responderam de forma tácita. Vinte e dois dos trinta e dois respondentes da amostr

uma média de 142 horas anuais de treinamento, no entanto a dispersão das respostas foi 

grande em que empresas com mais funcionários tinham muitas horas e outras tinham poucas 

horas semestrais de treinamento.

Tomada de decisão 

 Os princípios desta questão se relacionaram ao direcionamento (vertical ou horizontal 

ou por times) das decisões e quem dá palavra final.

Numa escala de importância mais alta (5 e 6), observa

forma horizontal têm grande força. As decisões feitas por equipes de projetos são muito bem 

verificadas numa escala mediana e de importância grande. 

maioria das empresas afirmou não haver 

geralmente horizontais ou por times

Caso o responsável por uma área esteja ausente, por exemplo, o que to

responsabilidade decide e está 
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Ainda relacionado a essa questão foi perguntado quantas horas anuais em média as 

empresas gastavam com treinamentos. Muitas delas não tinham essa informação e 

responderam de forma tácita. Vinte e dois dos trinta e dois respondentes da amostr

uma média de 142 horas anuais de treinamento, no entanto a dispersão das respostas foi 

grande em que empresas com mais funcionários tinham muitas horas e outras tinham poucas 

horas semestrais de treinamento. 

questão se relacionaram ao direcionamento (vertical ou horizontal 

ou por times) das decisões e quem dá palavra final. 

Figura 32 – Modelo de Decisão 
Fonte: Elaboração Própria 

Numa escala de importância mais alta (5 e 6), observa-se que as decisões tomadas de 

forma horizontal têm grande força. As decisões feitas por equipes de projetos são muito bem 

verificadas numa escala mediana e de importância grande. Em relação às decisões,

maioria das empresas afirmou não haver muitos problemas em relação a esse ponto. São 

horizontais ou por times, mas sempre com algum responsável pela área

Caso o responsável por uma área esteja ausente, por exemplo, o que to

responsabilidade decide e está feito, sem muito problema ou discussão em relação a este 
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Ainda relacionado a essa questão foi perguntado quantas horas anuais em média as 

empresas gastavam com treinamentos. Muitas delas não tinham essa informação e 

responderam de forma tácita. Vinte e dois dos trinta e dois respondentes da amostra tinham 

uma média de 142 horas anuais de treinamento, no entanto a dispersão das respostas foi 

grande em que empresas com mais funcionários tinham muitas horas e outras tinham poucas 

questão se relacionaram ao direcionamento (vertical ou horizontal 

 

se que as decisões tomadas de 

forma horizontal têm grande força. As decisões feitas por equipes de projetos são muito bem 

Em relação às decisões, a grande 

problemas em relação a esse ponto. São 

, mas sempre com algum responsável pela área ou projeto. 

Caso o responsável por uma área esteja ausente, por exemplo, o que tomou sua 

em muito problema ou discussão em relação a este 
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ponto. Nas empresas com funções organizacionais mais bem estruturadas, decisões de caráter 

estratégico são tomadas pela diretoria, mas geralmente com participaç

A palavra final, como foi afirmada pelos entrevistados, é dada pelo proprietário, mas 

em alguns casos algumas empresa

crítica como design ou desenvolvimento tem mais força na palavra 

questões administrativas, tem-

Conceitos de Gestão 

 Entre os conceitos relacionados, foram verificados aqueles que proporcionariam mais 

vantagens competitivas frente a cadeia de valor g

de Qualidade, Softwares de gestão e Conceitos de gestão.

Figura 33

 Em uma escala de consideração grande, os conceitos de qualidade foram os mais 

observados nas empresas com Catorze afirmações. Estes considerados nem tanto como 

filosofia de funcionamento, mas estão sendo utilizados ou em curso de aperfeiçoamento. Os 

softwares de gestão estão em uma escala de importância grande para onze, ou seja, 34,38% 

dos entrevistados. Estes geralmente são os mais bem estruturados ou que estão em 

amadurecendo de suas atividades de gestão. Apesar de alguns afirmarem ter atividades de 

gestão de projetos, os conceitos como definidos pelo PMI, foram observados unicamente em
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ponto. Nas empresas com funções organizacionais mais bem estruturadas, decisões de caráter 

estratégico são tomadas pela diretoria, mas geralmente com participação dos funcionários.

A palavra final, como foi afirmada pelos entrevistados, é dada pelo proprietário, mas 

lgumas empresas afirmaram ter um departamento que possui atividade 

como design ou desenvolvimento tem mais força na palavra final dos negócios. Em 

-se certamente o proprietário como decisor final.

Entre os conceitos relacionados, foram verificados aqueles que proporcionariam mais 

vantagens competitivas frente a cadeia de valor global, os quais formam inseridos conceitos 

de Qualidade, Softwares de gestão e Conceitos de gestão. 

Figura 33 – Principais conceitos de Gestão 
Fonte: Elaboração Própria 

Em uma escala de consideração grande, os conceitos de qualidade foram os mais 

ados nas empresas com Catorze afirmações. Estes considerados nem tanto como 

filosofia de funcionamento, mas estão sendo utilizados ou em curso de aperfeiçoamento. Os 

softwares de gestão estão em uma escala de importância grande para onze, ou seja, 34,38% 

os entrevistados. Estes geralmente são os mais bem estruturados ou que estão em 

amadurecendo de suas atividades de gestão. Apesar de alguns afirmarem ter atividades de 

gestão de projetos, os conceitos como definidos pelo PMI, foram observados unicamente em
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ponto. Nas empresas com funções organizacionais mais bem estruturadas, decisões de caráter 

ão dos funcionários. 

A palavra final, como foi afirmada pelos entrevistados, é dada pelo proprietário, mas 

s afirmaram ter um departamento que possui atividade 

final dos negócios. Em 

se certamente o proprietário como decisor final. 

Entre os conceitos relacionados, foram verificados aqueles que proporcionariam mais 

lobal, os quais formam inseridos conceitos 

 

Em uma escala de consideração grande, os conceitos de qualidade foram os mais 

ados nas empresas com Catorze afirmações. Estes considerados nem tanto como 

filosofia de funcionamento, mas estão sendo utilizados ou em curso de aperfeiçoamento. Os 

softwares de gestão estão em uma escala de importância grande para onze, ou seja, 34,38% 

os entrevistados. Estes geralmente são os mais bem estruturados ou que estão em 

amadurecendo de suas atividades de gestão. Apesar de alguns afirmarem ter atividades de 

gestão de projetos, os conceitos como definidos pelo PMI, foram observados unicamente em 
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algumas empresas mais bem sucedidas no setor, e que correspondem à escala de importância 

máxima com 5 empresas (15,63%) atuantes.

Estrutura Física Tecnológica

 Esta análise procurou saber a estrutura tecnológica mínima das organizações com foco 

no desenvolvimento, projetos e trabalho das funções de vendas e marca.

Figura 34

 Para Dezesseis empresas (50%), e Quinze afirmações (34,38%), a execução de 

projetos e atividades de design são as mais

respectivamente, numa escala de importância grande. O relacionamento com os clientes é 

também bem observado nas empresas, no entanto a grande maioria o considera numa escala 

de importância menor. Por execução

gestão de projetos como formados pela PMI, mas que há uma estrutura mínima para 

realização de projetos, como controle de custos, utilização de gráficos de 

tempo e escopos de um modo 

 Relevante é a observação que o trabalho de marca dos produtos há em algumas 

empresas em escalas variadas de importância. As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

foram observadas em uma escala baixa (3 e 4) e outra parte considerando de grande 

importância (6 e 7), no entanto com poucas observações por parte dos empresários. Duas 
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algumas empresas mais bem sucedidas no setor, e que correspondem à escala de importância 

máxima com 5 empresas (15,63%) atuantes. 

Estrutura Física Tecnológica 

Esta análise procurou saber a estrutura tecnológica mínima das organizações com foco 

desenvolvimento, projetos e trabalho das funções de vendas e marca. 

Figura 34 – Estrutura física tecnológica 
Fonte: Elaboração Própria 

Para Dezesseis empresas (50%), e Quinze afirmações (34,38%), a execução de 

projetos e atividades de design são as mais frequentemente observadas em suas organizações 

respectivamente, numa escala de importância grande. O relacionamento com os clientes é 

também bem observado nas empresas, no entanto a grande maioria o considera numa escala 

de importância menor. Por execução de projetos entenda-se que nem sempre há as práticas de 

gestão de projetos como formados pela PMI, mas que há uma estrutura mínima para 

realização de projetos, como controle de custos, utilização de gráficos de 

tempo e escopos de um modo geral. 

Relevante é a observação que o trabalho de marca dos produtos há em algumas 

empresas em escalas variadas de importância. As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

foram observadas em uma escala baixa (3 e 4) e outra parte considerando de grande 

ia (6 e 7), no entanto com poucas observações por parte dos empresários. Duas 
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algumas empresas mais bem sucedidas no setor, e que correspondem à escala de importância 

Esta análise procurou saber a estrutura tecnológica mínima das organizações com foco 

 

Para Dezesseis empresas (50%), e Quinze afirmações (34,38%), a execução de 

frequentemente observadas em suas organizações 

respectivamente, numa escala de importância grande. O relacionamento com os clientes é 

também bem observado nas empresas, no entanto a grande maioria o considera numa escala 

se que nem sempre há as práticas de 

gestão de projetos como formados pela PMI, mas que há uma estrutura mínima para 

realização de projetos, como controle de custos, utilização de gráficos de gantt, gestão do 

Relevante é a observação que o trabalho de marca dos produtos há em algumas 

empresas em escalas variadas de importância. As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

foram observadas em uma escala baixa (3 e 4) e outra parte considerando de grande 

ia (6 e 7), no entanto com poucas observações por parte dos empresários. Duas 
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empresas unicamente tinham uma estrutura mínima para realizar pesquisa e desenvolvimento 

com esforços próprios, e outras afirmaram haver estruturas medianas na empresa e 

complementavam com atividades de apoio das instituições locais.

Gastos com Tecnologia 

 Como forma de observar a import

às empresas quais seus principais investimentos.

 Em grande escala, a compra de equipamentos e software foi a mais frequentemente 

observada resposta dos entrevistados com Dezesseis empresas, ou 50% das afirmações. Um 

dos entrevistados afirmou que a compra desses equipamentos e software é

importante para se manter na vanguarda das inovações em seu mercado. A contratação de 

consultores ficou logo seguida, onde esta é estabelecida pela

implantação de projetos em incubadora local.

consultores de modo mais contínuo para melhorarem seus processos e sempre que apontam 

uma inovação no mercado que necessite de novas informações sobre as tecnologias.

 Nesta parte do capítulo foi mostrada a descrição dos resultados encontrados

das entrevistas realizadas e o diagnóstico das competências tecnológicas. No entanto, a 

observação de alguns pontos principais para compreensão da dinâmica do setor Tecnológico 
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empresas unicamente tinham uma estrutura mínima para realizar pesquisa e desenvolvimento 

com esforços próprios, e outras afirmaram haver estruturas medianas na empresa e 

ntavam com atividades de apoio das instituições locais. 

Como forma de observar a importância dos investimentos na tecnologia, foi indagada 

às empresas quais seus principais investimentos. 

Figura 35 – Gastos com tecnologia 
Fonte: Elaboração Própria 

Em grande escala, a compra de equipamentos e software foi a mais frequentemente 

observada resposta dos entrevistados com Dezesseis empresas, ou 50% das afirmações. Um 

dos entrevistados afirmou que a compra desses equipamentos e software é

importante para se manter na vanguarda das inovações em seu mercado. A contratação de 

consultores ficou logo seguida, onde esta é estabelecida pela exigência de editais para 

implantação de projetos em incubadora local. Em outros casos, empres

consultores de modo mais contínuo para melhorarem seus processos e sempre que apontam 

uma inovação no mercado que necessite de novas informações sobre as tecnologias.

Nesta parte do capítulo foi mostrada a descrição dos resultados encontrados

das entrevistas realizadas e o diagnóstico das competências tecnológicas. No entanto, a 

observação de alguns pontos principais para compreensão da dinâmica do setor Tecnológico 
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empresas unicamente tinham uma estrutura mínima para realizar pesquisa e desenvolvimento 

com esforços próprios, e outras afirmaram haver estruturas medianas na empresa e 

ância dos investimentos na tecnologia, foi indagada 

 

Em grande escala, a compra de equipamentos e software foi a mais frequentemente 

observada resposta dos entrevistados com Dezesseis empresas, ou 50% das afirmações. Um 

dos entrevistados afirmou que a compra desses equipamentos e software é extremamente 

importante para se manter na vanguarda das inovações em seu mercado. A contratação de 

exigência de editais para 

Em outros casos, empresas contratam 

consultores de modo mais contínuo para melhorarem seus processos e sempre que apontam 

uma inovação no mercado que necessite de novas informações sobre as tecnologias. 

Nesta parte do capítulo foi mostrada a descrição dos resultados encontrados por meio 

das entrevistas realizadas e o diagnóstico das competências tecnológicas. No entanto, a 

observação de alguns pontos principais para compreensão da dinâmica do setor Tecnológico 
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em Campina Grande, se mostrou essencial para atingir os objetivos postos na Dissertação. 

Visto isso, o tópico da Análise da Inovação e principais pontos da Cadeia de valor serão 

expostos e são importantes para o entendimento de questões fundamentais à pesquisa. 

4.4 Análise da Inovação e da Cadeia de Valor 

 O objetivo deste ponto é reunir informações fundamentais para verificar as 

competências tecnológicas e do diagnóstico da cadeia de valor mostradas na descrição dos 

resultados, e analisar o nível de competitividade do setor para adentrar na cadeia de valor 

global, classificando as principais atividades que necessitam melhorar no objetivo da inserção 

global e tecer recomendações aos atores do pólo tecnológico. 

 A atividade de valor global não deve simplesmente focar as empresas, mas sua 

valorização mediante os stakeholders e outros parceiros locais. 

i) Estratégias e Relevância Econômica do setor 

Apesar da homogeneidade das empresas do setor em relação ao porte, atividades e 

outros fatores descritivos, as estratégias e competências diferem sobremaneira. O quadro 

mostra uma subdivisão das atividades das empresas pesquisadas com alguns fatores 

primordiais de competitividade. 

Quadro 7 – Características peculiares do setor 

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS NO SETOR 

Tipo de Atividade Frequência 
Mercado 

Consumidor 
Principais 
Clientes 

Outputs Certificações 

Desenvolvedora e 
integradora 

85% 
Local e País 
e exterior 

Grandes e 
PME’s 

Produtos 
especializados, 
Sw Comercial, 
Treinamento 

Microsoft e 
possibilidade 
de CMM até 

nível 3 

Publicidade – 
WebDesign 

6% 
Local e 

Nordeste 

PME’s e 
Serviços a 
empresas 

Treinamento, 
Serviços 
genéricos 

- 

Comercialização 6% 
Local e 
estado 

Pessoas 
físicas e 
PME’s 

Treinamento e 
consultoria, 
SW e HW 

- 

Consultoria 3% Local 
Pessoa 

Física e 
PME’s 

Consultoria - 

Total 100%     
Fonte: Elaboração Própria 

As informações sobre seu mercado, clientes, Outputs e Certificações dão uma idéia da 

diferenciação dos objetivos estratégicos das empresas e dentre estas destacamos as empresas 

de desenvolvimento, que possuem algumas características peculiares. Inicialmente é a 

atividade mais observada no setor, e possui elementos de internacionalização de seus produtos 
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sendo a única atividade observável que exporta softwares. A atividade de desenvolvimento 

também consegue competir em vias de igualdade com outros mercados, principalmente em 

escala global de forma que foi neste tipo de atividade que foi observado o único caso que 

possui entre seus clientes grandes empresas. Informações colhidas nas entrevistas denotaram 

também a existência de patentes ocorridas na área de desenvolvimento e nenhuma nas outras 

áreas, onde os produtos especializados são um de seus tipos de outputs. Como já mostrado na 

descrição dos resultados e mostrado no quadro acima, as certificações são inexistentes no 

setor e unicamente algumas empresas afirmaram obter certificações baseados nos moldes de 

Microsoft, mas com possibilidade de inserir em suas atividades a CMM de nível três. 

Ainda em relação às empresas de desenvolvimento, muitas destas ainda estão em fase 

embrionária, algumas incubadas e outras existem no mercado há mais tempo, mas estão 

estruturando suas atividades no decorrer do tempo. Apesar de estas empresas possuírem as 

maiores oportunidades de melhoria nas suas atividades, nota-se que dentre as empresas de 

desenvolvimento há um destaque em cinco destas, que são as que voltam suas estratégias a 

fatores mais competitivos como desenvolvimento para patentear seus produtos (não 

meramente focado em softwares comerciais), prover produtos e serviços especializados e se 

preocupam com a certificação. 

Os resultados da percepção de valor como questionado aos empresários mostrou que 

os serviços de consultorias e vendas são os mais relevantes para a maioria dos entrevistados, 

numa escala de 28% a 34%. Naturalmente, por fazer parte da maioria dos respondentes, as 

empresas desenvolvedoras de menor nível de especialização das atividades tiveram um peso 

referente para essa resposta. As organizações de maiores especialidades em suas atividades no 

setor denotaram, no entanto, as atividades de exportação e empregabilidade do setor como 

fatores de valor para economia local. O impacto quantitativo para a economia da região pode 

parecer pouco em relação ao número de funcionários. A média destes corresponde a 26 

funcionários com grande escala de dispersão, e a organização que mais possuía funcionários 

em seu quadro contava com 52 empregados, somando-se todas as áreas. 

A relevância do setor para a economia da região dá-se nos impactos qualitativos e 

sinérgicos para a cidade e estado. Para alguns dos entrevistados, atividades industriais 

localizadas na cidade foram incentivadas pelos serviços de desenvolvimento que remonta em 

alguns casos, mais que vinte anos. Dentre estas, destacam-s as empresas de segurança 

eletrônica local a qual possui uma quantidade maior de funcionários por necessitar de uma 

linha de produção estruturada por produzir também hardware em conjunto com o software de 
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segurança. Outra empresa fabricante de máquinas para reciclagem de cartuchos é destaque 

local a qual também comercializou muitos de seus produtos para vários países da Europa e 

América do Sul. Houve uma dificuldade para entrevistar essas duas empresas exemplificadas, 

de modo que alguns dos detalhes não puderam ser mais bem explicitados, no entanto, 

informações de pesquisas realizadas anteriormente foram suficientes para afirmar a relevância 

destas empresas e sua integração sinérgica com a área de desenvolvimento do setor. 

O impacto salarial é bem maior do que o percebido quantitativamente para economia 

local. Uma das empresas desenvolvedoras de software de maior destaque afirmou em sua 

entrevista que a média salarial de seu pessoal de desenvolvimento é de R$ 4200,00 e o mesmo 

asseverou que o pessoal auxiliar administrativo e de serviços gerais também possuem um 

salário acima da média para a localidade. A afirmação deste foi a de que manter os salários de 

seus funcionários numa média maior do que a do mercado não quer dizer que o polo 

tecnológico seja mais importante do que as outras atividades do setor, mas este argumentou 

que seu impacto no nível de renda é certamente bem maior e de natureza mais competitiva no 

mercado. 

ii) Fatores Críticos de Sucesso 

 A análise deste ponto específico se apresentará não com o fito de realizar um 

diagnóstico unicamente, pois esse já foi feito na descrição dos resultados, mas observá-lo de 

forma crítica principalmente na consideração das atividades de inserção na cadeia de valor 

global. 

 

 
Figura 36 – Análise dos fatores de sucesso 

Fonte: Elaboração Própria 
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 A escala de Zero a Doze, como denotado no gráfico, diz respeito às médias dos 

respondentes para cada fator de sucesso. Para o setor como um todo, o fator de inovação é 

considerado crítico para o sucesso das organizações, não incomum principalmente se esta for 

considerada como todo o tipo de melhoria realizada pela empresa, e não somente fatores 

relacionados ao desenvolvimento de produtos. O mesmo se pode afirmar da importância dada 

aos recursos humanos qualificados e a gestão da qualidade nas organizações. 

 Apesar de observar-se que, na ótica das empresas, esses fatores são relevantes para o 

sucesso de sua organização, há um descompasso quando indagados sobre a estrutura de gestão 

destas atividades na empresa. 

 
Figura 37 – Análise das competências tecnológica 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 38 – Análise dos conceitos de gestão 

Fonte: Elaboração Própria 
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americanas e européias. Devido a uma patente de propriedade de sua empresa, o tempo de 

criação e aplicação de seu programa levava cerca de seis semanas, enquanto a melhor 

concorrente propôs a implantação do sistema em seis meses, figurada por uma grande 

empresa americana. Baseado nesse fator de sucesso, o empresário afirmou que questões de 

preço e outros fatores de natureza menos competitiva são inseridos na negociação como 

questões de segunda ordem, poucas vezes necessárias nas negociações com os clientes. 

 Para as empresas mais bem sucedidas no setor, os fatores de sucesso como mostrados 

procuram melhorar cada vez mais seus processos de desenvolvimento de produtos e a procura 

por fontes de propriedade intelectual e patentes é objetivo a ser atingido. As outras empresas, 

desenvolvedoras em atividade inicial ou incubada focam seus fatores de sucesso em questões 

de estruturação de suas funções empresariais básicas, as quais ainda possuem um longo 

caminho a percorrer. 

 

iii) Governança do setor 

 Para apreciação desta análise, a descrição observada pelo questionário procurou saber 

quais atividades legitimam a liderança no setor. No entanto, como mostrado nos parâmetros 

da fundamentação teórica a governança é complexa e por muitas vezes é necessário estudos 

mais aprofundados sobre o assunto. Deste modo, além da arguição do questionário, as 

questões de análise qualitativa nas entrevistas com as instituições do setor, a observação e 

estudo de materiais complementares foram particularmente essenciais. 

 Inicialmente é pertinente considerar que, baseado nas análises anteriores, quatro tipos 

diferentes de atividades foram encontrados no setor, o que já denota uma diferenciação no 

governante de forma que apesar de todos exercerem atividades relacionadas ao software, têm 

objetivos e usos diferenciados. Outra questão é que, mesmo as empresas desenvolvedoras, que 

possuem a maior frequência no setor, há uma distinção nos objetivos mercadológicos, 

produtos e foco em fatores de sucesso, o que também denota uma disparidade em relação à 

governança na cadeia de valor. O único fator associado à governança em comum foi 

observado na atuação das instituições de apoio locais para promoção de políticas de 

benefícios às empresas. 

 O quadro seguinte procura resumir as observações feitas nas entrevistas com os 

empresários e instituições na percepção da liderança ativa do setor. Considerando que análises 

anteriores mostraram categorias diferenciadas na atividade de desenvolvimento, para uma 

melhor compreensão esta foi dividida em níveis um e dois, em que o primeiro são as empresas 
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que mostraram um maior sucesso em seus negócios e têm como característica principal a 

estrutura organizacional bem definida e orientada para competências inovativas mais céleres 

como a certificação, pesquisa e desenvolvimento, e outros fatores de sucesso. As empresas 

desenvolvedoras de nível dois são as que estão mais voltadas ao mercado local, com tempo de 

funcionamento menor e que estão ainda estruturando a maioria de suas atividades e conceitos 

de gestão. 

Quadro 8 – Análise da Governança ativa 

GOVERNANÇA ATIVA NA PERCEPÇÃO DOS GESTORES 

Tipo de Governança Negócio Setorial 
Benefícios das 

instituições 
Postura sobre 
Gov. setorial 

Atividades 
principais 

Desenvolvedora (N1) 

Desenv. de 
linguagens de 
programação, 

clientes 
expressivos. 

Parque 
Tecnológico, 
UFCG, Gov. 

Federal. 

Melhoria da 
cooperação e 

apoio por 
programas do 

governo 

Ativa/ 
Integradora 

Instalação de 
Laboratório de 

integração 
Homem-
Máquina 

Desenvolvedora (N2) 

Empresas 
Locais, 

Desenv. de 
linguagens de 
programação, 
maioria dos 

clientes 

Parque 
tecnológico, 
empresas do 

setor, 
SEBRAE. 

Apoio 
financeiro e de 

estrutura da 
incubadora. 

Ativa/ 
Beneficiária 

Busca de 
benefícios pela 

incubação. 

Publicidade - 
WebDesign 

Escritórios de 
publicidade, 
Fornecedores 
estrutura de 
hospedagem 

de sites, 
maioria dos 

clientes. 

Parque 
Tecnológico, 

SEBRAE 
(farol digital), 

empresas 
locais. 

Provedora de 
cursos e 
Recursos 
humanos. 

Passiva 
Participação de 

Workshop 

Comercialização 

Fornecedores e 
empresas que 
representam. 
Maioria dos 

clientes. 

Parque 
Tecnológico, 

UFCG, 
SEBRAE. 

Cursos Passiva 

Participação de 
curso mercado 

de venda de 
tecnologia 

Consultoria Os Clientes 
Parque 

Tecnológico 
SEBRAE 

Cursos Passiva 
Participação de 

cursos 

Fonte: Elaboração Própria 

 A observação do quadro clarifica a compreensão da percepção dos governantes na 

cadeia de valor. Inicialmente verifica-se a governança relacionada ao foco do negócio das 

empresas, onde há uma diferenciação em vários setores, principalmente em relação aos seus 

clientes como fontes de liderança. Primeiramente, nas organizações que possuem uma 

especialização maior nas atividades (N1) os clientes expressivos, geralmente de grandes 

empresas, são os que possuem forte poder de decisão nas relações de sua cadeia de valor. 

Verificou-se que, apesar de haver necessariamente uma interação com os outros clientes de 

menor expressividade, nem sempre estes tem faculdade de decisão vital para a cadeia de 

valor. Os outros setores, no entanto, tinham os clientes como governantes no sentido de que 
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influenciam as decisões na cadeia com maior vigor. Na relação da governança de negócios do 

setor, em resumo, as empresas desenvolvedoras de primeiro nível tinham maior poder de 

barganha e influência das decisões. 

 Nos outros setores os clientes mantêm uma liderança mais expressiva e em outros 

casos os seus fornecedores ou as empresas que representam também têm impacto relevante 

nas decisões da cadeia. Uma das empresas que atua na atividade de comercialização dos 

produtos de software afirmou que estes têm uma boa parcela de decisão na cadeia. O 

entrevistado assegurou que apesar de utilizar a tecnologia da empresa a qual representa, a sua 

atividade de serviço e assistência especializada é essencial ao negócio e que nos últimos anos 

tem trabalhado em projetos conjuntos, o que acarretou um fortalecimento nas relações entre 

eles. Alegou seguramente que se o seu negócio for baseado em projetos conjuntos e serviços 

especializados (que há recursos humanos suficientes na cidade) a possibilidade de 

crescimento é positiva na parceria com a empresa que representa, mesmo sendo o seu serviço 

uma assistência ao produto principal. 

 Atenção primordial foi dada à governança representada pelas instituições de apoio ao 

setor. Visto a maturidade das empresas serem em sua maioria baixas, mesmo as 

desenvolvedoras (N2), os órgãos de fomento e apoio de políticas públicas têm representação 

importante na escalada da cadeia de valor. As questões mais pertinentes à governança como 

focado pelos entrevistados era a percepção de quem era o governante setorial na cidade, o 

impacto de suas ações de apoio e a participação do empresário, se esta era ativa ou passiva e 

exemplos de sua contribuição para as atividades de cooperação do setor. 

 O Parque Tecnológico da Paraíba (PaqtcPb) foi a maior observação de exemplo da 

governança institucional no setor. Ações do governo, Universidade, Projeto do SEBRAE 

também foram outras instituições que apóiam as atividades das empresas do pólo tecnológico. 

Cada ator deste representa a configuração de uma atividade específica agregadora de valor, 

onde o PaqtcPb contribui com inserção de políticas públicas da esfera federal por meio de 

licitações, incubadora de empresas e cursos em áreas geralmente voltado para os 

desenvolvedores. O SEBRAE atua na esfera de melhoria da gestão e competitividade por 

meio de projetos (Destacando-se o Farol Digital) e outros cursos na área de desenvolvimento 

empresarial. Alguns destes projetos são atuações conjuntas de instituições, esse motivo 

explica a percepção de variados tipos de governança. 

 É pertinente notar a atenção que as empresas de menor porte dão as outras empresas 

locais, destacadamente àquelas de maior expressividade em vendas e desenvolvimento. De 
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fato observa-se que as empresas de maior atividade também foram consideradas por outras 

empresas menores como influenciadoras na liderança na cadeia, colocando estas inclusive 

como governantes de ações por sua atitude ativa e integradora no apoio às instituições de 

apoio na cidade. 

 Os serviços prestados pelas instituições de apoio na cidade foram os mais variados e a 

percepção da importância dessas atividades foram diferentes nos diversos portes de pesquisa 

na empresa. As desenvolvedoras N1 destacaram o apoio em relação aos projetos do governo 

para melhoria da cooperação e as outras desenvolvedoras o destaque foi à incubadora 

tecnológica. Para as empresas que não se beneficiam diretamente dos seus trabalhos, os cursos 

foram os benefícios mais comentados nas entrevistas. De forma geral, excetuando algumas 

das empresas desenvolvedoras, as empresas não observavam muitos benefícios vindos das 

atividades do parque tecnológico, além dos já citados. Burocracia, desconexão com a 

realidade do setor, e falta de projetos que auxiliem as atividades das empresas iniciantes 

foram alguns dos problemas relatados. Notou-se nas entrevistas a carência de uma liderança 

realmente ativa e empreendedora, seja vinda das instituições ou de algum outro órgão. O que 

mais se aproxima deste tipo de liderança para um dos entrevistados é a universidade e, em 

alguns casos, poucos serviços do SEBRAE. 

 Em relação à postura da empresa para auxiliar nas atividades de integração do setor e 

em forma de atividades conjunto com instituições, observou-se que unicamente as empresas 

de Desenvolvimento (N1) atuam de forma ativa e integradora. Uma destas empresas ajudou o 

Paqtc-Pb a criar um laboratório de integração homem-máquina para o benefício de todas as 

empresas situadas no polo tecnológico em Campina Grande. Este afirmou que embora sejam 

necessárias para sua empresa, as idéias e interações que podem proporcionar essa atividade 

principalmente em conjunto é bom para seus negócios devido à difusão de conhecimentos. Os 

outros casos observados nas empresas foram geralmente ativos nas atividades conjunto com o 

governante institucional, mas como beneficiário de seus produtos ou serviços. A grande 

maioria das empresas tem uma postura passiva na presença das estratégias das instituições, 

onde geralmente só participam de cursos quando são convidados ou há algum projeto do 

governo administrado pelo Paqtc-PB. Não há intenção atual ou futura planejada para 

participar de projetos em conjunto com o Parque. 

 De modo sucinto, a governança do polo tecnológico em Campina Grande é complexa 

e difere em várias situações. Por serem de atividades ou foco mercadológico diferentes, as 

empresas possuem distintos influenciadores em seus negócios. Em relação à governança 
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institucional verificou-se que a figura do Parque Tecnológico é que mais se aproxima das 

ações de um governante setorial. No entanto, suas atividades são mais resumidas em 

implantar programas do governo do que como coordenadora de ações e integradora de 

competências, o que seria necessário principalmente por se tratar de um setor de tecnologia de 

Informação. O constante êxodo de profissionais capacitados na cidade e a perda de espaço 

para a capital do estado são alguns dos problemas que as empresas enxergam que necessitam 

de urgente ação por parte da governança ativa do polo tecnológico em Campina Grande. 

iv) Interações entre empresas e instituições e ações sinérgicas; 

 As Atividades em rede das empresas foram o principal questionamento sobre as 

práticas de interações entre empresas e instituições. Foi procurado saber, de forma bem direta, 

que tipo de atividades ou projetos em conjunto estas realizavam entre si, se era feita dentro do 

polo, ou se existia cooperação em outras localidades e algumas das estruturas que apoiavam o 

egresso conjunto na cadeia de valor focado nas ações sinérgicas. 

  
Figura 39 – Análise das atividades de Integração 

Fonte: Elaboração Própria 

 As interações horizontais foram as mais observadas principalmente nas empresas 
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caracterizar projeto em conjunto. Projetos com empresas estrangeiras foram observados nas 

organizações Desenvolvedoras de nível um e são feitos geralmente em conjunto com cliente 

nacional que possui filial estrangeira e em poucos casos a atuação é direta. As empresas de 

Web Design possuem boas parecerias de trabalhos realizados principalmente com empresa de 
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publicidade. Uma destas empresas tem atuação nacional na área de criação de filmes e 

animações, participando de trabalhos com muitos escritórios de publicidade de renome 

nacional. Essa atividade está migrando para a capital do estado, pois algumas escolas de 

publicidade de maior especialização estão concentrando suas atividades em João Pessoa, 

criando um entorno de empresas que prestam serviços de publicidade e Web design. 

 As interações verticais são poucas observáveis e geralmente vindas de empresas que 

prestem serviço de manutenção e assistência da empresa a qual representam. Unicamente em 

um dos casos o empresário afirmou que realiza projetos relevantes com seu fornecedor e que a 

especialização humana no polo pode ser bem aproveitada nesse tipo de parceria. 

 Na análise relacionada à governança, foi destacada a integração de atividades que estas 

realizam que apóiam a governança setorial. Conclui-se que as empresas de nível mais elevado 

possuem uma intenção maior de interação com as instituições e que as outras empresas 

possuem uma postura mais passiva. 

 Tomando por base as atividades de integração que podem realizar upgrades na cadeia 

de valor, destacamos principalmente as políticas públicas principalmente do governo federal 

como geridas pelo Parque Tecnológico. Uma destas pode enfatizar os cursos em parceria com 

a Microsoft que estão sendo constantemente oferecidos principalmente pelas empresas 

desenvolvedoras, que é foco nas políticas públicas do setor. Os serviços especializados de 

publicidade como animações em 3D é outro serviço relevante. Apesar de se observar um bom 

potencial na cidade para ingresso em possíveis trabalhos em escala global, as ações públicas 

não relevam o trabalho deste setor, onde um dos benefícios se resume na incubação de 

empresas no parque tecnológico. 

 As políticas de integração do setor são mais focadas nas atividades de 

desenvolvimento onde a participação de empresas de nível um também foi relevantemente 

observada, como no caso já citado da criação do laboratório de integração Homem-máquina 

por uma das empresas, o que se bem utilizado, proporciona uma competência básica para 

avanço na cadeia de valor global. Partindo para o foco das práticas de gestão, não há 

atividades que promovam sinergia de ações para concorrência a nível global. Empresas 

estabelecidas há mais tempo possuem uma estrutura departamental melhor e empresas 

incubadas e com pouco tempo de funcionamento ainda estão criando suas estruturas 

empresariais. O compartilhamento de métodos de gestão e treinamento em conceitos de 
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qualidade, projetos seria uma alavanca necessária a atuação competitiva numa escala de 

mercado global. 

v) Impactos inovativos e Busca de Conhecimento e Inovação 

 A principal questão a ser respondida para esta análise são os modos de aprendizado 

nas empresas e seus impactos na produção de negócios de caráter inovativos ou 

especializados. 

 
Figura 40 – Análise dos principais Outputs 

Fonte: Elaboração Própria 

 O gráfico acima denota que a grande maioria das empresas produz softwares baseados 

no mercado comercial e de atuação local. A introdução de concorrentes no mercado atuante 

destas é facilitada pela pouca especialização e ausência de práticas de inovação no projeto e 

processo de criação de softwares. Algumas empresas fabricam produtos e serviços mais 

especializados de caráter mais inovador, no entanto não são raros os casos de falta de 

estrutura de gestão e proteção intelectual. Um caso observado foi uma empresa incubada no 

Parque tecnológico a qual trabalhava na parte de eficiência energética. Inicialmente o 

proprietário criou um software que balanceava a eficiência energética de setores na cidade, 

procurando equilibrar locais de alta e baixa demanda de energia. A idéia foi bem sucedida 

comercialmente e a empresa partiu para projetos de criação de equipamentos de leitura de 

energia automáticos e outros dispositivos inovadores. No entanto, a ingerência de suas 

invenções e falta de orientação necessária a fizeram perder clientes para concorrente de outra 

região do país e uma empresa americana, que fizeram projetos semelhantes na área de 

eficiência energética, o qual foi destaque em revista de negócios nacional no último mês de 

julho. Atualmente a empresa ainda se encontra incubada no parque com uma composição de 

gestão ainda a ser estruturada. 
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 O caso de maior sucesso na inovação de seus produtos foi o de uma empresa 

estabelecida há vinte anos no setor e que tem uma boa inserção internacional de seus 

produtos. Sua especialização vem de anos de experiência, visão empreendedora e foco em 

conceitos de gestão de primeiro nível. Esta foi a única que atua em mercados internacionais 

com uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa além de expressivos clientes em 

mercados da Europa, Ásia e Estados Unidos. Seus produtos focam na área de criação de 

banco de dados e sistema de informação especializada e específica para seus clientes. 

 A busca de informação se baseia muito nas competências individuais não sendo 

comum a participação de projetos em conjunto com o fito de obter aprendizado cooperativo 

entre as empresas do setor. Aproxima-se deste ponto as atividades do parque tecnológico nos 

projetos de qualificação por meio de palestras e cursos, principalmente os oferecidos pela 

Microsoft. A integração das empresas menores não incubadas precisa ainda ser melhorada 

para que o processo de aprendizado ocorra nos maiores elos possíveis da cadeia. A sinergia 

com esses esforços é o principal resultado que deve ser buscado. 

 Trabalho idealizado por Saur (2004) mostrava que a perspectiva da indústria de 

Software seria mais voltada a serviços e Outsourcing, principalmente, se esta tivesse como 

meta a inserção nas atividades de valor global. No Brasil, a internacionalização de Software 

como produto foi tentada por várias vezes, mas com poucos êxitos visíveis, principalmente 

pela falta de uma história ligada ao desenvolvimento em décadas passadas e pelo domínio 

americano neste mercado (Roselino, 2006). 

 Baseado nos fatos registrados da expansão dos serviços e outsourcing das empresas de 

software, no polo tecnológico de Campina Grande se pode observar alguns movimentos, 

dentre os quais destacamos: 

i) A principal busca de conhecimentos é voltada para as atividades de 

desenvolvimento, ou seja, para comercialização de software produto; 

ii) Observam-se alguns casos de atividades de outsourcing e, quando presentes, são 

irrelevantes em um contexto global ou é realizada em projetos de curto e médio 

prazo, sem intenção de continuidade. Poucas empresas realizam atividades de 

outsourcing, mas estas já têm uma inserção global por suas atividades de 

desenvolvimento, possuindo uma estrutura departamental e rede de 

relacionamentos que facilitam seu objetivo; 

iii) O melhor exemplo de atividade de outsourcing foi de empresas que representam 

indústrias de automação comercial e uma destas participa de projeto de criação de 
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softwares específicos para os clientes de seu fornecedor. O destaque desta empresa 

não se deu tanto pela atividade de provedor de manutenção, que se caracteriza 

como atividade de outsourcing, mas sim pela idealização de cooperação nas 

atividades com a empresa a qual representa, tornando-a única nos serviços que 

presta na região e criando competências essenciais para evitar ameaça de 

concorrentes;   

iv) As ações das instituições focam políticas públicas para atividades de 

desenvolvimento, pouco se pensando em serviços especializados e outsourcing; 

v) Entre a maioria das empresas, não há percepção da importância das atividades de 

outsourcing, o que estabelece um foco estratégico unicamente em atividades de 

desenvolvimento, dificultando sua entrada em mercados de valor global. 

 Raros foram os casos observados das empresas que tinham percepção da importância 

dos serviços e outsourcing, principalmente em oportunidades atuais do mercado. As 

atividades de valor criadas por empresas de atuação internacional destacam Fatores Críticos 

de Sucesso a escalabilidade, estabilidade financeira e componentização. A primeira diz 

respeito à estrutura que a empresa precisa ter caso haja um aumento brusco da demanda por 

algum serviço necessitado pelos seus clientes, algo comum na indústria de softwares offshore. 

A segunda é uma segurança financeira que a empresa precisa oferecer para firmar parceria por 

longos períodos com as empresas e o terceiro diz respeito a criar componentes no 

desenvolvimento a fim de serem aproveitados em várias outras situações, e isso precisa ser 

projetado inicialmente com foco na qualidade. A estabilidade financeira e componentização 

foram consideradas por poucos entrevistados como fator crítico de sucesso para suas 

atividades, respondida por 15% das empresas em uma escala de importância maior. Tanto a 

valorização dos serviços offshore e software oursourcing, como as atividades promotoras de 

competências essenciais para adentrar neste mercado, são pouco presentes no setor, 

observados unicamente nas organizações com maior potencial de entrada na cadeia de valor 

global. 

 Um dos objetivos mencionados pelas empresas desenvolvedoras é a busca de nichos 

de negócios. Esse é um dos motivos pelo qual há uma preocupação em formar competências 

para desenvolvimento de softwares, pois caso se consiga a idealização de alguma tecnologia 

inovadora, os ganhos destas inovações são importantes para a empresa. Também se pode 

relevar a importância que as empresas dão ao caráter dinâmico das atividades de gestão, em 

relação à melhoria das atividades de apoio do setor para promover um impacto no 
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crescimento das atividades das empresas. As companhias de grande destaque no setor provam 

que, se forem bem geridas e focadas em crescer mercados locais e nacionais, os resultados 

podem ser bons para as empresas que hoje estão em vistas de desenvolvimento e formalizadas 

há pouco tempo. Um movimento atual de algumas das empresas incubadas e de experiências 

vindas da universidade mostra que novos empreendedores estão explorando o mercado de 

jogos para celular e outras mídias. Tomando por base o sucesso do polo tecnológico do 

Recife, se houver uma preocupação ativa em prover estrutura necessária a estes, essa pode ser 

uma boa oportunidade de negócios aos novos empreendedores. 

 4.5 Upgrades na cadeia de valor do pólo Tecnológico de Campina Grande 

 Esta parte da análise da cadeia de valor procura mostrar os possíveis upgrades que 

podem ser realizados pelas empresas junto com suas principais características e resultados a 

serem perseguidos. Em observações anteriores foi afirmada a diferenciação de atividades nas 

empresas do setor e de estrutura tecnológica e de gestão. Deste modo, há diferentes graus de 

upgrade em relação às características atuais das organizações no setor. 

Quadro 9 – Tipos de Upgrade no pólo tecnológico em Campina Grande 

Upgrade Empresas Características Resultados perseguidos 

BÁSICO 

Consultoria, 
comercialização, Web 

Design e 
Desenvolvedoras N2 

Estruturação das 
atividades básicas de 
gestão para empresas 
incubadas ou em início 
de atividades 

Aumento dos níveis 
qualidade dos produtos 
e serviços e aumento da 
lucratividade pela 
gestão. 

INTERMEDIÁRIO 

Desenvolvedoras N2, 
comercialização e 
alguns casos de 
empresas Web Design 

Melhoria das práticas 
de gestão que possa 
tornar competitiva para 
empresas com estrutura 
organizacional mais 
robusta. (TQM, Gestão 
de projetos, PMBOK, 
certificações) 

Melhoria das 
atividades, 
internacionalização, 
exportação, 
concorrência com 
empresas exterior, 
práticas de 
escalabilidade e 
componentização 

AVANÇADO Desenvolvedoras N1 

Pesquisa e 
desenvolvimento, 
atuação em cadeias 
globais por venda de 
produto, classificação 
de suas atividades nos 
serviços de outsourcing 
offshore ou de 
relevância nacional 

Melhoria das 
atividades, estabilidade 
financeira, aumento do 
número de patentes, 
porcentagem de vendas 
por inovações recentes, 
vendas através das 
atividades de marca 

Fonte: Elaboração Própria, 2009 

 Afirmação anterior denota que empresas do mesmo setor estão em escalas diferentes 

no desenvolvimento. Encontramos as atividades de desenvolvimento nos três upgrades por 

diferirem em suas atividades, fato também observável para alguns casos de empresas de Web 
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Design e comercialização. O quadro acima não almeja criar um construto teórico hierárquico 

às empresas, mas sim mostrar os possíveis próximos passos que estas precisam atingir para 

conseguir subir na escala de valor global e é focado na estrutura básica de gestão e tecnologia 

das empresas e suas competências na cadeia de valor. 

 As empresas que necessitam de upgrades denominados básicas possuem estruturas de 

gestão ineficientes e estão em sua maioria no início das atividades. Melhorias de processos de 

gestão simples, configuração de estrutura funcional empresarial são basilares para seu 

crescimento, de modo a criar alicerces fortes para sua atuação futura na cadeia de valor. 

Aumento nos níveis de qualidade e lucratividade pela gestão são resultados essenciais a serem 

buscados, e a criação de indicadores pode facilitar o acompanhamento de seu progresso. 

 Para os upgrades denominados intermediários, encontram-se empresas que já possuem 

uma estrutura básica robusta, mas que necessitam implementar conceitos de gestão para 

atuação em mercados mais competitivos. As práticas de gestão da qualidade não unicamente 

como atividade, mas como filosofia e gestão empresarial é fator essencial ao crescimento 

destas empresas. A busca da certificação de seus Processos e da Gestão de Projetos nos 

moldes das práticas do PMI são outras questões a serem melhoradas nestas empresas que 

podem ampliar sua capacidade de subir uma escala na atuação da cadeia de valor global. Para 

acompanhamento desses resultados, a verificação do aumento da taxa de exportação, 

concorrência com empresas do exterior, ampliação das atividades de escalabilidade e 

componentização são alguns dos objetivos que podem ser quantitativamente perseguidos. 

 As empresas desenvolvedoras de Nível Um (N1), têm uma estrutura empresarial mais 

robusta, maior número de funcionários e atuam com conceitos de gestão avançados em 

relação às outras organizações. No entanto, há organizações que, mesmo com uma boa 

estrutura de gestão, estes trabalham em mercados locais, na produção aplicativos comerciais 

em que boa parte de seus clientes estão em âmbito local ou estadual. Para estas, o upgrade 

avançado consiste nas atividades de desenvolvimento ou atuação em mercados outsourcing 

offshore ou mesmo a realização serviços em escala de importância nacional são alguns dos 

possíveis passos a serem dados por estas empresas. Pode-se argumentar porque estas 

empresas deveriam pensar em upgrades de suas atividades se estas se encontram numa 

posição de gestão de atividades de nível avançado. No entanto, o mercado atuante destas é 

feito de pequenas e micro empresas comerciais, na confecção de seus aplicativos e realizando 

atualização e manutenção constante aos seus clientes. Apesar da atuação destas empresas 
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remontarem anos no mercado local, esta é uma estratégia arriscada, pois não há uma 

especialização considerada de fato inovadora de modo a dificultar cópia por concorrentes 

locais ou mesmo de outras regiões. Para verificar os resultados, indicadores baseados em 

aumento de patentes, estabilidade financeira, vendas derivadas de novos produtos ou de 

atividades de marca foram alguns dos possíveis meios quantitativos que podem perseguidos. 

Vale salientar que houve casos em que empresas desenvolvedoras de nível um atuam em 

mercados internacionais e projetam realizar outsourcing offshore em suas atividades. 

 Os denominados upgrades básicos, intermediários e avançados foram aplicados às 

empresas situadas no polo tecnológico de Campina Grande, no entanto, devido à importância 

dada às instituições de apoio governamental do setor podem-se verificar upgrades (melhorias) 

que as instituições podem realizar com vista a auxiliar nas atividades de inserção das 

empresas do setor na cadeia de valor global. 

 Uma primeira seria focar atividades de outsourcing offshore nas empresas de nível 

mais avançado, implementando treinamentos e criando oportunidade de negócios em feiras, 

encontros ou buscando possíveis inserções destas em mercados que necessitam destes 

serviços. Uma estrutura de gestão baseada nos moldes de exemplos de sucesso na aplicação 

de políticas públicas para a área de tecnologia, como o caso do Porto Digital no Recife seria 

outra forma de melhoras suas atividades. É importante também que se possam inserir nas 

políticas públicas, empresas de publicidade-Web Design e desenvolvedoras de menor nível de 

modo mais ativo. Uma atividade de prospecção de novos negócios poderia ser tática base para 

instituições no setor para ajudar nos upgrades das empresas na cadeia de valor. 

 A seção da análise mostrou cinco pontos importantes a serem observados no setor os 

quais abarcaram as estratégias e o impacto econômico das atividades de Tecnologia de 

Informação na localidade, os fatores de sucesso mais relevantes comparando as afirmações 

dos entrevistados com aspectos de sua estrutura tecnológica. A governança foi também 

analisada subdividindo a percepção de liderança ativa dos negócios e institucional salientando 

também as interações das empresas com esses órgãos de apoio. O capítulo da análise 

encerrou-se com estudo dos impactos inovativos e como acontece a busca de aprendizado, 

mostrando os tipos de upgrades que, na análise observada, é essencial aos atores para que este 

consiga de forma efetiva adentrar em cadeias de valor global. 



Capítulo 5 Conclusões e Recomendações 

 

88 
 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Para as organizações que desejam realmente sobreviver no mercado competitivo e 

integrado, não unicamente a especialização de suas atividades individuais, mas sua atuação 

em conjunto com outros atores são fatores necessários para adquirir competências necessárias 

ao seu sucesso no mercado global. 

 As organizações que atuam em aglomerados industriais obtêm uma vantagem nas suas 

atividades em relação aos concorrentes, pois a sinergia conseguida na atuação em conjunto 

pode proporcionar algumas competências que não são conseguidas de modo isolado. No 

entanto, apesar dos grandes benefícios advindos da inserção nos arranjos de produção, estes 

nem sempre se caracterizam em aglomerados inovativos, e caso essa deficiência não seja 

devidamente reconhecida e trabalhada, pode ser um obstáculo na inserção das empresas em 

cadeias de valor global, cada vez mais necessária com o aumento competitivo na escala 

mundial. 

 O trabalho analisou o polo tecnológico na Cidade de Campina Grande, composto por 

empresas atuantes em Software, Hardware e serviços de modo a verificar a ótica destas nas 

suas atividades para inserção em cadeias de valor global. O foco do trabalho foram as 

empresas que têm sua atividade principal baseada em software ou serviços relacionado a este, 

como comercialização de programas, atualização, desenvolvimento e Web Design. 

 Constatou-se que o polo tecnológico em Campina Grande é composto de empresas 

homogêneas em relação ao número de funcionários e atividades, sendo que as empresas de 

desenvolvimento estão em maior número no polo. No entanto, suas estratégias 

mercadológicas e competências de gestão diferem sobremaneira umas das outras. As 

empresas atuantes no desenvolvimento de software são as que conseguem manter uma 

perspectiva de crescimento por meio da inovação de seus produtos e existem no setor 

organizações que desenvolvem produtos considerados inovadores no âmbito nacional e global 

e outras que, apesar de bem estruturadas, vendem produtos considerados aplicativos 

comerciais. As empresas incubadas e que têm atividades iniciadas e menos de 10 anos são a 

grande maioria no polo. 

 Os principais fatores críticos de sucesso como apontados pelas empresas revelam que 

estas têm na inovação e em seus recursos humanos, os maiores fatores de importância. As 

organizações se valem dos profissionais formados por instituições educacionais locais como a 

universidade e escolas técnicas para formação dessas competências. Outros fatores de ordem 
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administrativa foram observados pelos entrevistados com críticos ao seu sucesso como 

questões de tecnologia e qualidade. No entanto, quando confrontados com estudos baseados 

em estrutura humana e física de tecnologia, os resultados se mostraram díspares em relação 

aos afirmados pelos empresários. Há necessidade de focar as competências pessoais em 

fatores de maior competitividade, como mostrado na pesquisa de ordem tecnológica, como 

gestores de projeto treinados na base metodologia do PMI, engenheiros de software, 

administradores dentre outros. 

 As observações com relação à governança foram complexas e de difícil identificação. 

Como forma de auxiliar a análise, as empresas de desenvolvimento foram divididas em dois 

níveis distintos de modo que estas abarcavam a de nível um e dois em relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades. Na governança dos negócios da empresa, os clientes tinham 

geralmente um poder nas decisões das empresas. Em outros casos, eram seus fornecedores ou 

empresas do próprio setor que exerciam algum tipo de governança às empresas. Essas 

empresas locais que exercem influência o fazem com algumas empresas incubadas que 

realizam atividades em conjunto. Não há, entretanto um contrato de permanência das 

parecerias as quais, muitas vezes, se desfazem com o tempo sem chegar a realizarem projetos 

relevantes em conjunto. 

 Essa falta de criação projetos em conjunto e interações foi questão relevante analisada 

na pesquisa. A visualização mais relevante de parcerias foi verticalmente com atividades em 

conjunto, dificilmente considerado como projetos. Em alguns casos, empresas que trabalham 

com Web Design, por exemplo, atuam de modo isolado, com seus concorrentes locais e suas 

parcerias são feitas geralmente com empresas de outra cadeia de valor, caso das empresas de 

publicidade. A atuação em conjunto com organizações desenvolvedoras locais é inexistente e, 

para um dos entrevistados apesar da necessidade, as empresas de desenvolvimento não atuam 

com estes por acharem que são mais avançadas em suas atividades. 

 Em relação ao trabalho de inovação no setor estes são observáveis nas empresas de 

desenvolvimento e algumas destas conseguiram uma inserção internacional na cadeia de valor 

de seus produtos atuando em nichos de mercado específicos. Outras empresas criaram alguns 

programas bem recebidos no mercado, mas estes estão com uma atuação mais localizada e 

sem atividades que agreguem valor suficiente para ingresso destas empresas na cadeia de 

valor. As suas estruturas de gestão da inovação também carecem de profissionais com níveis 

de competição mais avançados e conceitos de gestão competitivos suficientes para 
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concorrência na cadeia de valor global. Estas são considerações críticas a serem analisadas 

pelos órgãos de fomento e de instituição de políticas públicas para o setor. 

 Mediantes as observações e questionamentos da pesquisa realizada, o autor propôs 

alguns níveis de upgrades necessários às empresas como forma de tratamento gerencial e não 

como aplicação de um estudo heurístico propriamente dito. A proposição inicial foi o 

estabelecimento de três níveis distintos de upgrades que devem focar os atores do setor. O 

primeiro seria a realização de ações que promovam a criação de estrutura de funções 

empresarias básicas, não observáveis em muitas das empresas pesquisadas. A criação de 

funções produção, marketing/vendas e finanças já acarretariam bons resultados e este é 

considerado um avanço relevante à gestão das empresas. Em outro aspecto, a estruturação de 

fatores de gestão competitivos para atuação em mercados globais como Gestão de projetos, 

Gestão da Qualidade total é verificado como um segundo upgrade, denominado upgrade 

intermediário. Esse é essencial à empresas com estrutura básica definida que necessitam de 

conceitos de gestão mais profissionais. O terceiro se vale de empresas que já possuem uma 

estrutura gerencial mais robusta, mas que tem como foco mercados locais e arriscados pela 

entrada de concorrentes. Gestão de Pesquisa e desenvolvimento com foco na criação de 

patentes, ou mesmo atingir potenciais para realizar atividades de outsourcing foram 

considerados para o upgrade avançado. O desafio para os atores e responsáveis pelas 

atividades de gestão do setor é criar condições necessárias por meio de cursos, projetos e 

acompanhamento de necessidades das empresas de modo que estas atinjam os níveis 

determinados de upgrades necessários a cada uma delas. Para isso um trabalho de 

coordenação mais integrada e com foco empresarial seria necessária para atingir esses 

objetivos. Apesar de os projetos governamentais abarcarem questões relevantes de 

treinamento para desenvolvimento, questões de ordem gerencial e empresarial devem ser 

tratadas com mesma urgência crítica. 

 Uma estrutura local na cidade como o laboratório implantado por uma das empresas 

em conjunto com o parque tecnológico é um dos exemplos do tipo de ação nível essencial 

para melhorar as possibilidades de inserção nas empresas na cadeia de valor global. Outras 

questões como orientação para proteção das atividades intelectuais (podendo-se utilizar cursos 

de direito na cidade), estudo de prospecção de mercado para as empresas atuantes na cidade 

podem ser outros meios para melhoria da competitividade das empresas. 

 Ao se criar condições necessárias para as organizações melhorarem e atuarem em 

atividades realmente competitivas no mercado, a possibilidade de inserção das empresas na 
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cadeia de valor global proporcionará a estas uma melhoria de seus produtos e poder maior de 

permanência no mercado. 

 A metodologia proposta por Kaplinsky e Morris e utilizada no trabalho observa que 

esta não pretende se comportar como um estudo científico rigoroso, mas sim como uma 

ferramenta analítica. Os autores asseveraram que a mesma deve servir como norteadora da 

análise e que esta seja adaptada ao objeto de estudo. A subseção da análise no capítulo dos 

resultados mostra os principais pontos para apreciação crítica das atividades empresariais do 

polo de TI em Campina Grande que agregam valor na cadeia. Apesar da proposição de uma 

ferramenta analítica de gestão, se pode considerar como limitações ao trabalho a falta de itens 

que relevassem a questão de pesquisa prospectiva, essenciais às atividades outsourcing para 

adentrar na cadeia de valor. Deste modo, faz-se necessário considerar ideias para trabalhos 

futuros que possam dirimir as limitações impostas. 

5.1 Trabalhos futuros 

 A configuração do trabalho como proposto metodologicamente foi de um estudo 

exploratório, pois não havia trabalhos semelhantes para o setor de estudo. Durante a 

realização da pesquisa e relatórios, verificou-se que há pouca visibilidade da demanda pelas 

empresas, o que se considera natural visto ser um setor de alta tecnologia com uma grande 

volatilidade do mercado. No entanto, estudos de prospecção de mercados e oportunidades 

podem ser realizados futuramente, principalmente para o benefício das organizações e atores 

do setor.  

 Idealiza-se para trabalhos futuros identificar através da prospecção projeções do 

mercado, prováveis clientes que as empresas do polo poderiam atender e criando capacidades 

para estas em uma direção diferente, partindo da demanda para oferta. Esclarece-se que essa 

demanda seria os prováveis clientes identificados por estudos de prospecção e não unicamente 

aplicado aos seus clientes atuais. Sabendo-se quais as demandas necessárias nos mercados 

nacionais ou internacionais e verificando a viabilidade de implantação pelas empresas do 

setor, projetos de melhoria poderiam focar as competências essenciais que estes clientes 

necessitam para comprar seus produtos. Isso pode ser feito na atual ideia de outsourcing 

offshore das empresas e certamente preparando melhor as empresas para atuação em 

mercados globais, estas terão como objetivo produtos e processos de caráter mais 

competitivos. 

 A abordagem das cadeias de valor e as possibilidades de realização de upgrades são 

relevantes tanto no âmbito de empresas como aglomerados como forma de prover marcos 
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regulatório para atingir objetivos necessários ao crescimento das atividades e permanência em 

cadeias de valor, a fim de tornarem-se mais competitivas no mercado.  
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS EMPRESAS DE SOFTWARE DE CAMPINA 
GRANDE 

Empresa: 
Data da fundação: 
Entrevistado: 
Nível de escolaridade: 
Função: 
Pesquisador: 
Data da entrevista: 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

Breve histórico da empresa (tempo de incubação (ou criação), como surgiu, quais os objetivos da empresa, 
trajetória, responsáveis...) 
Quais os principais produtos produzidos pela empresa? 
Quantos funcionários a empresa possui (projetistas, programadores, designs e administração); 
Qual o nível de escolaridade dos funcionários de sua empresa? 
Quais os principais mercados consumidores de sua empresa? 

 
(  ) Local ________% da produção 
(  ) Estado ________% da produção 
(  ) Região nordeste ________% da produção 
(  ) Outras regiões ________% da produção 
   

 
ANÁLISE DA PRODUÇÃO E DA CADEIA DE VALOR 

 
1. Quem são seus clientes principais? 
(   ) Grandes empresas  
(   ) Pequenas e médias empresas  
(   ) Pessoa física – software  
(   ) Empresa – serviços  
(   ) Outros  

 

2. Quais os principais INPUTS de sua empresa e quem são os principais fornecedores? 
 Inputs Fornecedores 
(   ) Principais Softwares utilizados  
(   ) Recursos humanos  
(   ) Certificações  
(   ) Outros  

3. Quais os principais OUTPUTS produzidos por sua empresa? 
(   ) Softwares comercial  
(   ) Serviços especializados (Engenharia de Software e Design)  
(   ) Serviços Genéricos (Codificação e testes)  
(   ) Produtos – Hardware  
(   ) Treinamento/Consultoria  
(   ) Outros  

 
4. Qual o tipo de certificação utilizada por sua empresa atualmente 

(   ) CMM  Nível (  )1  (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5 
(   ) CMMI Nível (  )1  (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5 
(   ) eSCM Nível (  )1  (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5 
(   ) Outra Nível (  )1  (  ) 2  (  )3  (  )4  (  )5 
Qual a razão da escolha desse tipo de certificação? 
 
 

Responda as questões abaixo obedecendo à seguinte escala: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Não Concordo  Concordo 

Moderadamente   Concordo 
Grandemente  Concordo 

Totalmente 
5. Em relação às atividades de Outsourcing em sua empresa, você pode afirmar que 
Já fizemos projetos completos em parcerias 
com empresa outras empresas 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Participamos de partes de projetos com 
outras empresas 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Realizamos serviços terceirizados para outras 
empresas. Esses serviços são especializados 
ou Genéricos? 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Não realizamos projetos com outras 
empresas 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outro  

6. Considerando estratégias de internacionalização (exportação) de sua organização, você 
pode afirmar que sua empresa realiza 
Exportação Indireta – utilizando 
intermediários no exterior 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Exportação Cooperativa – utilizando a rede 
de distribuição de outra empresa local ou 
estrangeira 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Exportação direta – Negociamos com o 
próprio comprador 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Licenciamento de marcas, patentes ou 
produtos 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Atividades de Franquia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Alianças Estratégicas (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Contrato de produção – Responsável por 
parte ou total do produto  

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Joint Venture (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Fusões ou aquisições com empresas (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outra  

7. Em relação a sua cadeia de valor, você afirmaria que o seu principal ponto de entrada 
seja 
Comprador Independente (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Produtor Chave (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Sub-supplier (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Economia Informal e traders (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros – Quais?  

  
8. Em relação a cadeia de valor de seu setor, o que você considera que define o valor para 
os seus participantes 
Ativos Brutos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Ativos Líquidos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Fluxo de produtos físicos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Fluxo de serviços, consultorias e 
competências 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Potencial de empregabilidade no setor (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Destino da Vendas (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
 Número de exportação ou importação (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

9. Quais os fatores Críticos para o sucesso na atividade de sua cadeia de valor? 
Recursos Humanos Qualificados (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Gestão da Qualidade (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Certificações (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Preço (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Flexibilidade (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Inovação (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Estabilidade Financeira (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Escalabilidade (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Componentização (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

10. De que forma as empresas acessam o mercado final na sua cadeia de valor? 
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Identificação de compradores chave (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Dinamismo da função de vendas da empresa (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Feiras especializadas do setor (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Pela inserção nas políticas de compras do 
setor (Vendor List) 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Há diferentes fatores de sucesso para 
diferentes compradores 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outro  

11. A fim de conseguir melhores posições na sua cadeia de valor, o que você considera como 
potenciais atividades de Benchmarking para a sua função produção? 
Controle de custos. Caso afirmativo, os 
custos mais relevantes seriam de recursos 
humanos ou de outros produtos? 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Gestão da qualidade (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Lead Times. Entrega de produtos/serviços e 
assistência 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Capacidade de mudança (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Capacidade de inovação (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

12. Em relação a questão anterior, o Benchmarking deve ser feito em relação à 
Histórico da empresa. O histórico da 
organização mostra que ainda precisa de uma 
boa melhora dentro do ponto da cadeia de 
valor atual 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhorar o desempenho tendo em vista 
setores semelhantes. Temos competência 
suficiente para atuar em nosso setor, mas há 
setores mais semelhantes com bom 
desempenho que poderíamos realizar 
benchmarking 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhorar o desempenho tendo em vista 
nosso mesmo setor, mas com atividades 
diferentes. Fornecedor de 2ª, 3ª ou 4ª camada 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhorar o desempenho tendo em vista 
outros setores, mas com processos similares. 
Criação de Sistemas e serviços para 
economia informal 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

13. Formalmente você considera como atividades importantes para atuação na governança 
em sua cadeia de valor: 
Participação nas vendas da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Participação no valor agregado da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Participação nos lucros da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Taxa de retorno nos lucros da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Participação no poder de compra da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Controle de tecnologia chave da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Portador de identidade de mercado (nome da 
marca) 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

14. Você considera como fatores de legitimação de poder na cadeia de valor em sua 
organização: 
Fortalecimento nas relações do negócio da 
cadeia. Por contratos ou por meios 
informais? 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Ordenação de procedimentos nos negócios da 
cadeia 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Relacionamentos contratuais (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Modos de inspeção (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Graus de dependência das empresas umas 
com as outros 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Tipos de assistência técnica que fluem ao 
longo da cadeia. (Exemplo, relação Dell e 
Unisys) 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Métodos de comunicação ao longo da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Determinação de preços (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
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Extensão do crédito ao longo da cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Modalidades de pagamento para 
terceirização de produtos informais 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outro  

15. Em relação às inovações em sua empresa as seguintes atividades estão em curso de 
implantação ou planejamento de melhorias: 
14.1 MELHORIA DOS PROCESSOS 
Pesquisa e desenvolvimento de produtos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Práticas de qualidade (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Práticas de E-business (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Melhorias relacionadas à Engenharia de 
Software 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhorias em fatores de Design (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Melhorias relacionadas a fatores de 
codificação e programação 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhorias para internacionalização 
atividades 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outro  

Os principais resultados proporcionados pelas práticas relacionadas acima 
Diminuição nos custos das atividades na 
empresa 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhoria da qualidade nos produtos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Melhoria no desempenho do Lead Times (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Maior lucratividade (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Aumento no número de patentes (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Melhoria no relacionamento na cadeia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Melhoria dos custos finais para toda a cadeia 
de valor 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhor lucratividade na cadeia de valor 
como um todo 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhoria no desempenho do lead time da 
cadeia de valor 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

14.2 MELHORIA OU INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS 
Expandir departamento de Design e 
marketing na empresa 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Estabelecer ou fortalecer o setor de 
desenvolvimento de novos produtos por meio 
de times funcionais 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Cooperação com fornecedores e clientes na 
criação de novos produtos/serviços 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

 
Os principais resultados proporcionados pelas práticas acima 
Vendas vindas de novos produtos nos 
últimos 3 anos. Qual a percentagem destas 
vendas? 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Vendas vindas das atividades de marca (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Número de marcas registradas (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Aumento relativo dos preços unitários sem 
sacrifícios do marketshare 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

14.3 MUDANÇA DO MIX DE ATIVIDADES 
Novos valores agregados vindas de funções 
específicas da cadeia  

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Diminuição de custo total da cadeia através 
das atividades de Outsourcing 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Mover-se para novos links da cadeia de valor (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

Os principais resultados proporcionados pelas práticas acima 
Divisão do trabalho na cadeia de valor, 
resultando em diminuição dos custos pelo 
aproveitamento de especialização 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
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Funções chave inseridos em links individuais 
da cadeia 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Grande lucratividade (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Melhoria das competências na cadeia como 
um todo 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Melhoria do perfil salarial (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

14.4 MUDANÇA PARA UMA NOVA CADEIA DE VALOR 
Mudança de nossa função produção para uma 
nova cadeia 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Adicionar novas atividades para uma outra 
cadeia de valor 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Os principais resultados proporcionados pelas práticas acima 
Grande lucratividade na nova cadeia de valor (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Aumento de vendas vinda de novas e 
diferentes áreas de produção 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

16. Em relação à visão das possibilidades de Upgrade na cadeia de valor você pode afirmar 
que: 
Internamente na organização 
Há compromisso da alta gerência (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
A gestão para P&D objetiva saltos na cadeia 
de valor 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Há processos estruturados de melhoria 
contínua que objetivam upgrades na cadeia 
de valor 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

No ambiente em que se localiza a organização 
O governante na cadeia promove e auxilia 
atividades de upgrade aos membros da cadeia 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Os processos de negócios na cadeia são 
estabelecidos para facilitar a aliança com 
programas do governo 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Novas legislação incentivam as empresas a 
realizarem upgrades 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Há aumento de preços pela inserção de novos 
inputs ou incrementando competição 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

 
17. Considerando as atividades Integradas em rede de sua empresa, você considera que 
Há interações importantes com empresas 
locais 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Há interações importantes com empresas da 
região 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Há interações importantes com empresas 
nacionais 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Há interações importantes com empresas 
estrangeiras 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

18. As principais atividades em rede realizada por sua organização são do tipo  
[Para essa questão considere também as respostas (A) Empresas Locais; (B) Empresas 
da região e (C) Empresas Estrangeiras] 

Projetos compartilhados de produtos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 - (   )A   (   )B   (   )C 
Realização de serviços especializados (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 - (   )A   (   )B   (   )C 
Realização de serviços genéricos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 - (   )A   (   )B   (   )C 
Troca de informações relevantes ao negócio. 
Em caso afirmativo, qual tipo de informação 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 - (   )A   (   )B   (   )C 

  
Outros  
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19. Como se estrutura sua empresa? 
(  ) Engenheiro  
(  ) Administrador  
(  ) Programador  
(  ) Responsável por design  
(  ) Gerente de Projetos   
(  ) Especialista em algum programa específico – se afirmativo, qual?  
(  ) Outros  

20. Em relação a capacitação e treinamento dos funcionários da empresa, pode-se afirmar 
que: 
Prefere funcionários treinados e capacitados em novas contratações (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Treinamentos internos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Treinamentos externos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Há Incentivos para funcionários participarem dos treinamentos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Funcionários participam de treinamentos e capacitações – Quais?  (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outras informações relacionadas à capacitação e treinamento  

21. A empresa realiza quantas horas de treinamento em média por ano? ______ 
22. Como acontecem as tomadas de decisão na sua empresa 
De modo vertical (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
De modo horizontal (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Formação e participação de times (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Por equipes de projetos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

 
23. Normalmente, quem dá a palavra final nas decisões? _____________ 
24. Em relação aos conceitos de gestão, sua empresa utiliza: 
Conceitos de qualidade (Controle estatístico, cinco S’s, TQC, 
TQM) 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Softwares de Gestão (Gestão de processos, relacionamento com 
clientes) 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Conceitos de gestão de projetos (PMBOK, ciclo de vida de 
projetos) 

(   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 

Outros  

25. Em relação à estrutura física tecnológica e departamental de sua empresa você pode 
afirmar que existe: 
Pesquisa e desenvolvimento (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Relacionamento com clientes (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Engenharia (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Execução de projetos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Design  (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Trabalho de marca de seus produtos (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

26. Em relação aos gastos relacionados à tecnologia na sua empresa você pode 
afirmar a existência de: 

Compra de equipamentos e software (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Contratação de consultores (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Projetos de pesquisa (   ) 1   (   )2    (   )3   (   )4  (   )5   (   )6   (   )7 
Outros  

27. Proporcionalmente, quanto isso represente no faturamento de sua empresa?  
28. Em relação às instituições do setor, qual tipo de apoio você tem recebido e qual o tipo de 
apoio recebido? Considera importante esse apoio? No que devia melhorar? 
29. Em sua opinião, quais os Pontos fortes do setor? 
30. Sugestão para estratégias de desenvolvimento no setor em Campina Grande 


