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RESUMO

No cenário atual, especialmente a partir de 1990 em que as economias dos países
tornam-se cada vez mais globalizadas, o estudo sobre a gestão orientada para
resultados,

como

parte

importante

no

desenvolvimento

de

projetos

para

desenvolvimento de negócios, assume uma importância cada vez maior nas
organizações públicas e privadas. O estudo desenvolvido no presente trabalho está
dirigido ao desenvolvimento e implementação de projetos pelo SEBRAE Minas
Gerais. O objetivo deste estudo é analisar a orientação para o mercado de projetos
de Tecnologia da Informação e seus resultados junto às empresas atendidas pelo
órgão. A pesquisa analisa os impactos da orientação para o mercado sobre o
desempenho das empresas do arranjo produtivo local de TI da RMBH - MG. O
modelo teórico de referência é o da orientação para o mercado ou escala Markor,
proposto por Kohli, Jaworski (1993). Foram pesquisados 83 empresários de um total
de 142 e 04 líderes e empresários que fazem parte das entidades empresariais que
representam o setor, no período de outubro de 2011 a janeiro de 2012. Como
principais resultados, o estudo permitiu concluir que o apoio técnico no
desenvolvimento das micro e pequenas empresas proporcionado pelo SEBRAE ao
setor de Tecnologia da Informação da RMBH gerou, conforme validação dos
construtos do modelo, melhor nível de satisfação no construto geração de
inteligência bem como na resposta ao mercado, em relação ao construto
disseminação de inteligência. A resposta ao mercado das empresas atendidas
apresentou desempenho mais elevado do que a disseminação das informações.

Palavras chave: Arranjo Produtivo Local – APL, orientação para o mercado,
projetos de desenvolvimento, pólo de Tecnologia de Informação.

ABSTRACT

In the current scenario, especially since 1990 when the countries' economies
become increasingly globalized, the study on managing for results is an important
part in development projects for business development, assumes an increasingly
important in public and private organizations. The study developed in this work is
directed to the development and implementation of projects by SEBRAE Minas
Gerais. The aim of this study is to analyze the market orientation of information
technology projects and their results with the companies served by the agency. The
research analyzes the impact of market orientation on performance of companies in
local productive arrangement IT BHMA - MG. The theoretical model of reference is
that of market orientation or scale Markor proposed by Kohli, Jaworski (1993). We
surveyed 83 entrepreneurs from a total of 142 and 04 leaders and entrepreneurs who
are part of the business entities that represent the sector in the period October 2011
to January 2012. The main results, the study concluded that the technical support in
the development of micro and small enterprises provided by the SEBRAE sector
Information Technology RMBH generated as validation of the model constructs,
higher level of satisfaction in the construct of intelligence generation and in response
to the market, in relation to construct spread of intelligence. The answer to the
market of companies served a performance higher than the dissemination of
information.
Keywords: Local Productive Arrangement - APL, market orientation, development
projects, a center of Information Technology.
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1 INTRODUÇÃO: APRESENTANDO O CONTEXTO DA PESQUISA
1.1 Contextualizando o tema em estudo
As organizações inseridas em mercados mais competitivos, gradualmente passam a
atuar em ambientes mais sofisticados, incluindo a atuação em redes e a formação
de alianças estratégicas. A concorrência está no âmago do sucesso ou do fracasso
das empresas, determinando a adequação de sua atuação nesse mercado, que
pode assim contribuir para seu desempenho, sua orientação para este mercado e
seu potencial inovador (Porter, 1993). É necessário compreender o ambiente atual
que harmoniza e orquestra entidades de classe, governo, empresas, sociedade,
academia e as diversas tecnologias que surgem para encurtar caminhos. Buscar
subsídios para a elaboração de uma visão compartilhada com foco em resultados
nos projetos de desenvolvimento em sistemas complexos exige mais do que ouvir os
principais atores que fazem parte desse contexto. Segundo dados do Ranking
Mineiro de Informática, realizado pela ASSESPRO (Associação das Empresas de
Tecnologia da Informação, 2009), constata-se que o grau de envolvimento das
lideranças deste APL (Arranjo Produtivo Local), tanto públicos quanto privados, está
cada vez maior, trabalhando num esforço conjunto para o fortalecimento do APL e
dessas empresas perante o mercado nacional e internacional.
Segundo o Lages, Braga e Morelli (2004) e Lastres e Cassiolato (2003) um Arranjo
Produtivo Local - APL compreende um recorte do espaço geográfico (parte de um
município, um município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras
etc.) que possua sinais de identidade coletiva (sinais sociais, culturais, econômicos,
políticos, ambientais, históricos, etc.); mantenha ou tenha capacidade de promover
uma convergência em termos de expectativas de desenvolvimento; estabeleça
parcerias e compromissos para manter e especializar os investimentos de cada um
dos atores no próprio território; e promova, ou seja, passível de uma integração
econômica e social no âmbito local.
Utilizando-se desta teoria, o SEBRAE MG a partir de 2003 passou a investir nos
segmentos que possuíam um maior número de empresas instaladas num mesmo
território, neste caso o segmento da Tecnologia da Informação da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Diagnóstico da Indústria de
Software de Belo Horizonte, realizado pela Fundação João Pinheiro e pelo Serviço
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de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE-MG constata
que o APL de TI de Belo Horizonte, possui cerca de 1.300 empresas que
desenvolvem software e prestam serviços de informática, sendo 61% dos serviços
relacionados à internet, destacando-se os de desenvolvimento de sites e de software
específicos. APL gera 17.000 empregos indiretos e 7.240 empregos diretos e teve
um faturamento estimado de R$2,8 bilhão em 2010. São 1.300 empresas que
desenvolvem software e prestam serviços de informática, sendo 61% dos serviços
relacionados à internet, destacando-se os de desenvolvimento de sites e de software
específicos.
De acordo com o mesmo diagnóstico, o mercado de Tecnologia da Informação, no
Brasil, começou a crescer de maneira acelerada no início da década de 1980. Era o
final da reserva de mercado de informática e começaram a se instalar no Brasil
empresas como Microsoft, Novell, Oracle e outras.
Segundo Roselino (2006), a formação da indústria brasileira de software foi
estimulada, pela existência no mercado interno de importantes setores demandantes
de suas soluções e pela implementação de políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento das atividades de tecnologias de informação no país. Portanto, a
existência de uma estrutura produtiva complexa e diversificada representou uma
oportunidade para o surgimento de atividades direcionadas a diversos segmentos,
como os de automação industrial, telecomunicações e serviços financeiros e
bancários. Ainda segundo o autor, apesar de nunca ter havido uma política nacional
voltada especificamente ao desenvolvimento da indústria brasileira de software,
suas atividades foram beneficiadas por iniciativas públicas importantes, destacandose a Política Nacional de Informática instituída nos anos 1980, “Lei de informática” e
a criação do SOFTEX nos anos 1990 e, no final de 2003 o lançamento da Política
Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE, que trouxe possibilidades
para a indústria de software junto ao mercado nacional e a sua inserção no mercado
global.
Para Veras (2005), o tema gestão de projetos de desenvolvimento vem ganhando
espaço nas organizações públicas e privadas que fomentam o crescimento territorial
e setorial. As novas formas de gestão de projetos revelam-se importantes para a
formulação de políticas regionais no Brasil, além de implicarem inovação em face às
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outras experiências de participação de atores gerenciais na formulação e
implementação dos projetos de desenvolvimento. Na visão do autor, as iniciativas
existentes de implementação de projetos de desenvolvimento, principalmente nos
APLs de TI no Brasil, através de uma metodologia participativa podem influenciar no
processo de tomada de decisões públicas que se refiram ao desenvolvimento
territorial.
Portanto, através da discussão do tema, podem-se definir várias estratégias de
abordagem nos territórios, principalmente nos projetos ali desenvolvidos. A sinergia
com outras iniciativas e programas sociais e econômicos em curso, torna o território
mais competitivo e consequentemente potencializa as oportunidades às empresas
tornando-as também mais competitivas. Uma das estratégias para o fomento dos
projetos de desenvolvimento é o trabalho articulado em redes através da
aglomeração de empresas atuando no aproveitamento das sinergias geradas por
suas interações que fortalecem as chances de sobrevivência e crescimento das
empresas, constituindo-se em importante fonte de vantagens competitivas
duradouras para elas. A dinâmica instalada nos arranjos produtivos locais tem
auxiliado as grandes empresas, aos governos e as instituições de fomento na
criação de projetos de parceria com o intuito de estimular as empresas de micro,
pequeno e médio portes, a ultrapassarem as barreiras ao crescimento, a produzirem
eficientemente e a comercializarem seus produtos em mercados nacionais e até
internacionais.
1.2 O problema e sua importância
Neste trabalho se analisa a pertinência e a propriedade da aplicação dos projetos
setoriais, seu impacto no desenvolvimento territorial e os resultados gerados nas
empresas participantes destas iniciativas no APL de Tecnologia da Informação de
Belo Horizonte e Região Metropolitana. Assim também entender o processo de
articulação e seus vínculos que resultam em interação, cooperação e aprendizagem,
que podem gerar inovação, competitividade e desenvolvimento local do APL
estudado.
Conforme Lemos (2004), num mesmo território, existem principalmente iniciativas
dos poderes públicos e privados de desenvolvimento que impactam diretamente as
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empresas ali instaladas, permitindo a melhoria da infraestrutura locacional,
benefícios tributários, recursos para investimento em inovação, desenvolvimento de
novos produtos, etc. Estas iniciativas são desenvolvidas através de projetos
gerenciais e técnicos que podem ser similares ou não, e que, por falta de uma
orientação específica, acabam assumindo um mesmo objetivo, ocasionando a
duplicidade de recursos e esforços despendidos.
Trabalhar com a ideia de portfólios ou programas onde coexistem vários projetos
integrados, assim como as estratégias e prioridades de um dado território que
estejam vinculados e possuem relações entre si, mesmo com abordagens distintas,
requer uma análise consistente. Entender quais são os indicadores e variáveis que
mensuram os resultados nas empresas que participaram dos projetos, é um ponto
importante a ser analisado para validar as estratégias utilizadas pela empresa que
realiza a intervenção.
Brito (2010) demonstra em seu artigo resultados que evidenciam uma relação
positiva entre aglomeração de firmas de uma mesma atividade econômica e o
crescimento de emprego e das empresas. Para a autora, externalidades tais como
localização das empresas em uma mesma região, pode sugerir que, em termos
comparativos, firmas de uma mesma atividade econômica, localizadas em
aglomeração, podem obter um crescimento maior que suas concorrentes localizadas
fora de um aglomerado.
Marshall (1982) trata do tema de aglomerações setoriais ou APL em determinados
espaços geográficos e ressalta fatores que geram vantagens da aglomeração. O
autor destaca o surgimento dessas aglomerações a fatores como condição física e
alta demanda que atraem mão-de-obra qualificada para a região, indicando que a
indução ao desenvolvimento é realizada pelo povo e pelas instituições políticas e
sociais que fazem parte da aglomeração. O autor estabeleceu ainda um modelo
denominado especialização flexível, que é geograficamente concentrado e
desintegrado verticalmente, com base em pequenas e médias empresas. O modelo
teórico foi baseado na observação do sucesso da Terceira Itália, sendo a
especialização flexível uma generalização desse caso específico. Afirma ainda, que
uma maior especialização produtiva proporcionada pela alta demanda existente na
região levaria as empresas a se especializarem em algumas fases do processo
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produtivo, alcançando economias de escala que seriam inatingíveis por pequenas
empresas que atuassem isoladamente.
Um APL, segundo Abdalla e Bourguignon (2005), é caracterizado pela existência da
aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de uma
atividade produtiva principal. Para isso, é necessário considerar a dinâmica do
território em que essas empresas estão inseridas, tendo em vista o número de
postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento, a diversificação
e o grau de inovação gerada, entre outros aspectos.
Hirschman (1961) e Perroux (1967) partem do princípio de que o processo de
desenvolvimento só pode ser iniciado a partir de pólos, que se aproveitam das
vantagens da aglomeração e das externalidades, para depois se propagarem a
novos setores e espaços, apontando o governo como um agente importante na
coordenação e indução do processo.
Os projetos implementados no território precisam ser constantemente avaliados para
verificar se constituem uso vantajoso dos recursos investidos e verificar seus
resultados e seu impacto no crescimento das empresas beneficiadas. O crescimento
pode ser o entendimento como uma das principais manifestações do sucesso ou do
fracasso do APL, do território, podendo ser reflexo das firmas que o compõem. O
crescimento é, muitas vezes, associado à criação da riqueza e à melhoria das
condições sociais do entorno. No nível da firma, o crescimento a torna lucrativa e
atrativa para o mercado. Para Pitelis (1991), o crescimento é um objetivo intrínseco
ao desejo de acumulação crescente, pois é um indicador do sucesso: pode, ser
tratado de forma quantitativa e prover aos formuladores de políticas públicas a
informação que justifica os investimentos nas regiões.
Com foco na promoção e desenvolvimento das micro e pequenas empresas
instaladas num mesmo território o SEBRAE, passou a usar estratégias de
multiplicação e massificação, com foco no atendimento coletivo, organizando desta
forma a demanda local/setorial do segmento da Tecnologia da Informação. Em
2004, foi criado o primeiro projeto de desenvolvimento para o setor de Tecnologia da
Informação da RMBH, englobando entidades empresariais e públicas, tais como:
SEBRAE, ASSESPRO, FUMSOFT, SINDINFOR, SUCESU, Prefeitura Municipal de
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Belo Horizonte e FAPEMIG. O objetivo do SEBRAE MG foi criar um projeto sinérgico
de tal forma, que pudesse elevar o grau de competitividade das empresas instaladas
naquele território, orientado para resultados e com foco no mercado. Durante cinco
anos, participaram da iniciativa 142 empresas com atendimento direto, gerando um
transbordamento para 680 empresas com atendimento indireto e pontual.
Neste contexto, apresenta-se a pergunta norteadora desta pesquisa: O projeto
desenvolvido pelo SEBRAE MG no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação
em Belo Horizonte e Região Metropolitana é orientado para o mercado?
1.3 Objetivos
Para o desenvolvimento desta pesquisa, assumiu-se como objetivo geral, identificar
e analisar se o projeto implementado pelo SEBRAE MG foi orientado para o
mercado e se foi capaz de potencializar as forças produtivas no Arranjo Produtivo
Local de Tecnologia da Informação de Belo Horizonte e Região Metropolitana de
Minas Gerais, a partir da escala de MARKOR.
Para se cumprir o objetivo geral, foram estabelecidos os objetivos específicos a
seguir:
1. Identificar e analisar as variáveis componentes dos construtos da escala
MARKOR (geração de inteligência e inovação, disseminação da inteligência e
resposta ao mercado);
2. Identificar e analisar o grau de associação e/ou correlação entre as variáveis
dos construtos; e,
3. Identificar e analisar a capacidade de contribuição dos construtos para a
orientação geral do projeto ao mercado (empresas atendidas).
1.4 Justificativa do estudo
Apesar do esforço significativo de estudiosos acadêmicos, muitos aspectos deste
tema permanecem pouco claros e apresentam lacunas que devem ser esclarecidas
principalmente no que se referem aos resultados diretos nas empresas que
participam de iniciativas de intervenção do poder público e privado no estímulo ao
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crescimento do APL. Para Lastres e Cassiolato (2003), existe a necessidade de
desenvolver novos instrumentos conceituais, metodológicos e analíticos adequados
às condições como os conhecimentos produtivos são gerados, adquiridos e
difundidos, tendo em vista as especificidades dos diferentes países e regiões. Para a
autora, é importante criar novas políticas e instrumentos que minimizem os desafios
e

potencializem

as

oportunidades

e

disseminação

do

conhecimento

nas

organizações e territórios.
Para a economia, um estudo desta natureza constitui um importante instrumento
para entender as especificidades das oportunidades que podem ser aproveitadas,
dentro da perspectiva de um projeto de desenvolvimento regional e nacional capaz
de articular e mobilizar esforços, assim como superar problemas estruturais
entendendo as desigualdades sociais e regionais que representam importantes
obstáculos ao desenvolvimento dos projetos. Para a academia, o estudo poderá
contribuir para o melhor entendimento da dinâmica do setor de TI de Belo Horizonte,
suas anuências perante o contexto econômico e os resultados gerados por projetos
desenvolvidos em sistemas complexos, ou seja, em clusters ou arranjos produtivos
locais.
Nas discussões sobre o desenvolvimento de projetos voltados para o setor da
Tecnologia de Informação em Belo Horizonte, nota-se um desconforto por parte de
alguns gestores de diversas entidades de fomento, referente à eficácia e interação
destes projetos com os demais desenvolvidos de forma isolada. Diante deste fato,
percebe-se através de contatos da autora com a área e com empresários a
necessidade de promover uma sinergia entre estes projetos e seus stakeholders,
possibilitando efetivamente se pensar o desenvolvimento econômico como
sustentável e integrado.
O interesse no desenvolvimento deste projeto está diretamente relacionado a
atuação da autora no planejamento e execução de projetos setoriais e territoriais, na
rede privada, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. O contato da autora com
empresários do setor da tecnologia da Informação de Belo Horizonte iniciou-se em
setembro de 2003. Hoje a autora atua como gestora dos projetos M-Health e Smart
City em Belo Horizonte, onde nota-se uma discrepância e falta de sinergia entre os
projetos, os stakeholders e nas estratégias territoriais.
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Espera-se que a abordagem deste tema possa contribuir para a definição de novas
estratégias para o desenvolvimento do APL e promoção da competitividade das
empresas. Um dos caminhos a ser seguido pode ser através da implementação de
projetos de desenvolvimento em consonância com as políticas governamentais.
Segundo Veras (2004), este tema já é difundido com a colaboração das entidades
públicas que focam a sua atuação em desenvolvimento setorial e territorial, com
consequências significativas para a economia brasileira, pois direciona as entidades
públicas na definição e cumprimento de suas diretrizes.
1.5 A organização do estudo
Este estudo está dividido em seis capítulos. No primeiro são apresentadas as
considerações gerais sobre o tema desenvolvido, bem como a explicitação dos
objetivos geral e específicos perseguidos nesta pesquisa. No segundo, apresentamse conceitos de aglomerados e APL, desenvolvimento econômico e regional, gestão
da inovação tecnológica gestão de projetos de desenvolvimento, alianças
estratégicas e cooperação e conceitos sobre a orientação para o mercado. O
terceiro capítulo apresenta o município de Belo Horizonte e sua caracterização, em
uma perspectiva nacional e dados do projeto desenvolvido pelo SEBRAE-MG. O
quarto trata dos procedimentos metodológicos que foram utilizados na pesquisa. O
quinto capítulo apresenta-se os resultados obtidos através das entrevistas realizadas
junto a empresários, bem como as análises sobre os resultados da pesquisa. Para
concluir, no sexto capítulo são elaboradas as considerações finais sobre os
resultados da pesquisa e o que se pode projetar deles para o futuro das empresas
de TI da região da grande BH, no que se refere ao estabelecimento de arranjos
produtivos locais e os resultados obtidos nos projetos desenvolvidos com o suporte
do SEBRAE-MG.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: APRESENTANDO AS BASES DO ESTUDO
Este capítulo aborda os conceitos de desenvolvimento econômico e regional,
economia e gestão da inovação tecnológica e a gestão de projetos de
desenvolvimento focada em sistemas complexos. Nele, são analisadas as
contribuições que esses conceitos podem oferecer ao estudo sobre a relação dos
projetos de desenvolvimento que possam potencializar as forças produtivas e seus
resultados no APL de TI da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.
2.1 Desenvolvimento econômico e regional
É importante compreender as tendências locacionais e distributivas do novo ciclo de
expansão da economia brasileira, sua contribuição para a concentração espacial das
firmas e seu impacto na redistribuição da renda e da riqueza. Haddad (2001)
evidencia este crescimento econômico do Brasil através do surgimento de mais
empregos, mais renda, mais bens e serviços. Quanto mais rápido o ritmo de
crescimento, maiores as chances de se incluírem mais famílias brasileiras nos
padrões civilizados de consumo privado e público. Para o autor, o crescimento
econômico é uma condição necessária, mas não suficiente para o nosso
desenvolvimento, já que este pressupõe um processo de inclusão social, com uma
vasta gama de oportunidades e opções para as pessoas. O conceito de
desenvolvimento tem sido relacionado, ao fenômeno da dinamização do crescimento
econômico, mas entende-se que o crescimento econômico é necessário, mas não é
suficiente para gerar desenvolvimento. Este novo ciclo apresenta-se intensivo em
ciência e tecnologia na geração de diferentes produtos, processos e técnicas de
gestão que irão compor a formação do Produto Nacional de uma economia cada vez
mais exposta à competição externa.
A promoção das firmas em configuração de arranjos produtivos locais ou clusters
ultrapassa

as

políticas

setoriais

inserindo-se

no

tema

mais

amplo

do

desenvolvimento regional, relacionado as novas formas de organização produtiva,
especialmente ao modelo de distrito industrial (LINS, 2000).
Para Franco (2000), o desenvolvimento deve significar melhorar a vida das pessoas
(desenvolvimento humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), das que
estão vivas hoje e das que viverão no futuro (desenvolvimento sustentável).
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Portanto, em concordância com os autores, pensar em desenvolvimento social,
humano e sustentável, significa pensar um conceito de desenvolvimento que articula
a dinamização do crescimento econômico com o crescimento do capital humano, do
capital social, de uma governança estruturada e representativa e do uso sustentável
do capital social.
De acordo com Buarque (2002), a maioria das pessoas acredita que a
responsabilidade em fomentar as políticas de desenvolvimento é exclusiva do
estado. Para o autor, a intervenção do estado é imprescindível, mas, não suficiente
para promover o desenvolvimento. Deve haver um esforço conjunto no processo de
organização social e política de uma região, mobilizar energias e recursos até então
não mobilizados, nas economias locais e regionais visando a coordenação das
ações de desenvolvimento. O autor refere-se a recursos somados aos tradicionais
(dos orçamentos fiscais dos estados e municípios, dos investimentos privados, das
transferências intergovernamentais, do fomento a inovação, etc.) para gerar efeitos
sinergéticos sobre o desenvolvimento local e regional.
Para Lages, Braga e Morelli (2004), o desenvolvimento quer ser humano, social e
sustentável, exige o protagonismo local. Os responsáveis por este desenvolvimento
são as pessoas que vivem na localidade. Para tal, é necessário o envolvimento da
comunidade local através da adoção de estratégias de planejamento e gestão
compartilhada do processo de desenvolvimento. Elas contribuem para o crescimento
do capital humano e do capital social, ampliando as possibilidades de
empoderamento da população local, favorecendo a articulação de uma governança
responsável, permitindo o desenvolvimento sustentável.
Diante disso, percebe-se que o aproveitamento das sinergias coletivas geradas pelo
protagonismo local fortalece as chances de sobrevivência e crescimento das
empresas instaladas em aglomerações produtivas locais, constituindo-se em uma
importante fonte geradora de vantagens competitivas duradouras numa determinada
região. A mesma autora destaca ainda que o processo de desenvolvimento
econômico ocorrido nas últimas décadas, numa ordem mundial, contribuiu para as
significativas readaptações e reestruturações de diversas cadeias produtivas. O foco
de análise deixa de centrar-se na empresa individual, e passa para as relações entre
as empresas e as instituições instaladas num mesmo espaço geograficamente
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definido, propiciando um ambiente favorável para a intervenção do estado na
promoção da política de desenvolvimento econômico.
Lastres e Cassiolato (2003) entendem que as economias regionais não são
simplesmente versões em escala menor das economias nacionais. Podem
apresentar particularidades que exigem teorias próprias para explicar o seu
processo de desenvolvimento.

As autoras apresentam algumas especificidades

dentro desta teoria:
a) em geral, devido a contatos mais estreitos e alterações mais intensas entre as
regiões de um mesmo país do que entre nações soberanas, é de se esperar que os
efeitos de transbordamento do crescimento e de polarização sejam mais fortes nas
relações econômicas inter-regionais do que nas relações internacionais;
b) os países concorrem nos mercados internacionais com base nas vantagens
comparativas e as regiões de um mesmo país concorrem, entre si, com base nas
vantagens absolutas;
c) a ausência de soberania econômica de certos instrumentos de política de
desenvolvimento e questões pode constituir uma considerável desvantagem para o
desenvolvimento de uma região;
d) as forças políticas que contribuem para a transmissão inter-regional de
crescimento são, provavelmente, mais poderosas que as que contribuem para a
transmissão internacional.
Portanto, os esforços devem ser concentrados em iniciativas que articulem as
transformações produtivas com equidade social e responsabilidade ambiental. As
transformações produtivas, visam a reestruturação do sistema produtivo regional e à
implementação de projetos de investimentos baseados em vantagens competitivas
dinâmicas e éticas. Lastres e Cassiolato (2003) afirmam ainda que a articulação com
a equidade social e com sustentabilidade ambiental visa evitar que o processo de
crescimento econômico ocorra de forma predatória sobre o ecossistema regional,
comprometendo o desenvolvimento das futuras gerações.
Os Arranjos Produtivos Locais possuem um papel importante no desenvolvimento
setorial e territorial. São entendidos como aglomerações de empresas, localizadas
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em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum
vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros
atores locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições de crédito,
ensino e pesquisa (LASTRES E CASSIOLATO, 2003).
De acordo com os autores, os arranjos produtivos não são iguais, porque a realidade
não é uniforme, e a organização da produção é muito diversa. Portanto, cada arranjo
conceberá um modelo próprio de desenvolvimento, não obstante seja imprescindível
sempre considerar: as redes de atores locais; as potencialidades, vocações e
oportunidades; as vantagens comparativas e competitivas; os recursos naturais
renováveis ou não renováveis; a infraestrutura existente; o capital humano
(conhecimentos, habilidades e competências das pessoas); o capital social (os
níveis de confiança, cooperação, organização e participação social); a cultura
empreendedora (níveis de autoestima, autoconfiança, capacidade de iniciativa); a
cultura local (os costumes, os valores e crenças locais, as tradições); a poupança
local; a capacidade de atrair investimentos; dentre vários outros fatores.
A presença de atores no território e a capacidade explícita ou tácita de atuarem em
um mesmo setor produtivo são importantes para a construção de um desenho
territorial que se traduza, numa unidade de desenvolvimento, pois revela o seu
protagonismo local. São esses sujeitos que instituem o território como uma unidade
de desenvolvimento. Para Lages, Braga e Morelli (2004) são eles que reconhecem e
valorizam os ativos locais, identificam as potencialidades, vocações, oportunidades e
vantagens comparativas e competitivas.
Lages, Braga e Morelli (2004), definem território como o espaço apropriado por um
ator, sendo definido e delimitado por e a partir de relações de poder, em suas
múltiplas dimensões: física, econômica, simbólica e sociopolítica. Segundo o autor
cada território é produto da intervenção e do trabalho de um ou mais atores sobre
determinado espaço. A dinâmica de um território é a afirmação do local, como uma
resposta à exclusão, integrando-se de maneira não subordinada e articulada às
políticas macroeconômicas de um mundo globalizado.
Dentro da ideia do mesmo autor, o esforço a ser desenvolvido através dos projetos
nos territórios poderá ser na direção de aumentar a competitividade dos pequenos
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negócios inseridos nos Arranjos Produtivos Locais, a partir das demandas e
potencialidades dos mercados, seu adensamento empresarial, seu dinamismo
socioeconômico, sua inserção efetiva no mercado e sua(s) especialização (ões)
produtiva(s). Nesse sentido, a atuação deve resultar no aumento de competitividade
dos territórios e, no seu interior, dos Arranjos Produtivos Locais, sempre levando em
consideração a inserção dos mesmos nas diferentes cadeias produtivas.
Para o autor, a visão que sustenta as ações é a de que desenvolvimento pode não
ser sinônimo de crescimento econômico. Neste contexto, o Brasil precisa responder
ao seu maior desafio, que é o de aprofundar a democracia e erradicar a pobreza,
combinando crescimento econômico com redução da desigualdade. Empresas
dinâmicas e eficientes possuem mais chances de florescer sustentavelmente
quando as condições sociais, culturais, ambientais, físico-territoriais e políticoinstitucionais forem adequadas. A atuação no APL, portanto, tem sentido dentro de
processos de desenvolvimento integrados e compartilhados com redes locais
(empresariais, sociais e institucionais), onde essas condições sejam levadas em
conta da mesma forma que a dimensão econômica.
No marco teórico que fundamenta essa visão, verifica-se a convergência de pelo
menos duas importantes correntes do pensamento contemporâneo. Uma delas é
apresentada por Lages, Braga e Morelli (2003).
“por um lado, a que enfatiza a noção de capital social como
um conjunto de recursos capazes de promover a melhor
utilização dos ativos econômicos pelos indivíduos e pelas
empresas; por outro, a que privilegia a dimensão territorial do
desenvolvimento

e

que

insiste

na

ideia

de

que

a

competitividade é um atributo do ambiente, antes mesmo de
ser um trunfo de cada firma” (LAGES, BRAGA E MORELLI,
2003 – pag. 77).
Assim, ao se organizarem como unidades isoladas, os pequenos negócios terminam
por reproduzir a forma de funcionamento de grandes empresas, porém sem suas
principais vantagens: a capacidade de gerar economias de escala, de investir em
inovação produtiva e gerencial e contar com profissionais qualificados. Lages, Braga
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e Morelli (2004) continuam afirmando que se torna então necessário o
estabelecimento de novas formas de organização e de ação junto aos pequenos
negócios, de forma a superar as deficiências oriundas do porte e do isolamento.
Para os autores, a organização das empresas em arranjos constitui-se em
importante fonte geradora de vantagens competitivas duradouras, principalmente
quando estas são construídas a partir do enraizamento de capacidades produtivas e
inovativas. No entanto, nem todas as aglomerações indicam esse caminho. A
experiência brasileira demonstra que a dinâmica dos arranjos produtivos locais não
se reduz apenas à presença de certo número de pequenos negócios operando em
certos níveis de proximidade espacial. Assim, parte do pressuposto de que há um
conjunto de variáveis-chave que, uma vez mobilizadas por redes locais de
empresários e outros atores, possibilita transformar a proximidade espacial das
empresas numa melhor inserção competitiva e sustentável no mercado.
O eixo central da abordagem em Arranjos Produtivos Locais aponta para a
orientação

para

o mercado

identificando

as

potencialidades,

vocações e

oportunidades, as vantagens comparativas e competitivas de cada arranjo é que
orientarão a mobilização das redes locais na busca de um projeto de
desenvolvimento que resulte no aumento da competitividade das empresas, de
forma sustentável e inovador. O processo de inovação é pensado numa sequência
linear de fases, com os resultados da pesquisa utilizados para posteriores
desenvolvimentos, gerando produtos e/ou processos difundidos no mercado.
Atualmente a inovação é pensada como resultante de um processo complexo e
contínuo de experiências nas relações entre ciência, tecnologia, pesquisa e
desenvolvimento nas universidades, indústrias e governo. Esta crescente interação
entre os segmentos universidade, empresa e governo indica a tendência mundial de
alianças e parcerias como parte do processo de desenvolvimento da sociedade.
Uma significativa abordagem para esta relação é a da Hélice Tríplice, desenvolvida
a partir dos trabalhos pioneiros de Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff (1996). Ela se
fundamenta no entendimento de que o conhecimento se desenvolve dinamicamente,
fluindo tanto no interior das organizações como através das fronteiras institucionais e
de que a geração de riqueza pode se dar através do conhecimento produzido por
arranjos institucionais entre articuladores e organizadores do conhecimento, tais
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como

universidades,

indústrias

e

agências

governamentais.

A

base

de

conhecimento e o seu papel na inovação podem ser explicados em termos de
mudanças nas relações entre universidade (universidade e outras instituições
produtoras de conhecimento), indústria e governo (local, regional, nacional e
internacional).
Para Nelson (1993) O papel das universidades e das instituições de pesquisa, é o de
criação de conhecimentos públicos, onde o papel das universidades pressupõe um
ambiente distinto do concorrencial existente entre as empresas: o debate, a crítica, a
demonstração pública do invento (ou descoberta são contraditórios) com a forma
como o setor empresarial trata as invenções e descobertas. Para o autor, uma
privatização inadequada e excessiva de conhecimentos científicos, que deveriam ser
públicos incidiu num risco para a dinâmica inovativa da economia.
Segundo Sbragia (2006), a Hélice Tríplice é um modelo espiral de inovação que leva
em consideração as diversas relações em diferentes estágios do processo de
geração e disseminação do conhecimento, e que cada hélice é uma esfera
institucional independente, mas trabalha em cooperação e interdependência com as
demais esferas, por meio de fluxos de conhecimento entre elas.
2.1.2 – Caracterização de Arranjos Produtivos Locais
Porter (2002) afirma que “um aglomerado ou arranjo é um agrupamento
geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições
correlatas, numa determinada área, vinculadas por

elementos comuns e

complementares”.
Desenvolvimento é movimento sinérgico, é resultado de congruências dinâmicas,
isto é, construída e reconstruída continuamente com o meio. Tal sistema é complexo
e não pode ser determinado por outro fator isoladamente. Cada elemento cultural
gerado nesse processo nasce em virtude de uma identidade conformada por uma
mudança social, isto é, por uma mudança no padrão de relações que até então se
conservava – de uma mudança, vale dizer, do modo de adaptação (FRANCO,
2002).
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Quando se fala em um Arranjo Produtivo Local, deve-se considerar, em primeiro
lugar, a existência de uma aglomeração de um número significativo de empresas
que atuam em torno de uma atividade produtiva principal. Isso em comparação com
a dinâmica do território considerado, levando-se em conta, por exemplo, o número
de

postos

de

trabalho,

faturamento,

mercado,

potencial

de

crescimento,

diversificação, etc. (LAGES, BRAGA E MORELLI, 2004).
Para os autores, outra característica importante é a especialização produtiva que
envolve, além da produção de bens e serviços em si, o conhecimento, tácito ou
explícito, que as pessoas e organizações de um território possuem em torno de uma
atividade econômica principal, seja ela no segmento da indústria, do comércio, dos
serviços, do turismo, do artesanato ou do agronegócio.
A noção de território é importante para a atuação em Arranjos Produtivos Locais, já
que a aglomeração se dá em um determinado espaço. Conceitualmente, Lages,
Braga e Morelli (2004) entendem território também como um espaço definido e
delimitado por e a partir de relações jurídicas, políticas ou econômicas, instituídas
sempre por conformações explícitas ou implícitas de poder. Assim, o território está
sempre ligado à ideia de domínio coletivo. Para os autores, a ideia de território não
se reduz, porém, à sua dimensão material ou concreta; ele é também um campo de
forças, uma teia ou rede de relações sociais que se projetam em um determinado
espaço.

É

construído

historicamente

por

meio

de

relações

políticas,

socioeconômicas e culturais, remetendo a diferentes contextos e escalas: a casa, o
trabalho, o bairro, a cidade, a região, a nação, o planeta. Nesse sentido, o APL
também é um território onde a dimensão constitutiva é econômica por definição,
apesar de não se restringir a ela. Os atores envolvidos (empresários, bancos,
associações, entidades de apoio, universidades etc.) se inserem, produzem e se
reconhecem nesses territórios.
Portanto, segundo Lages, Braga e Morelli (2004) e Lastres e Cassiolato (2003) o
APL compreende um recorte do espaço geográfico (parte de um município, um
município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, vales, serras etc.) que
possua sinais de identidade coletiva (sinais sociais, culturais, econômicos, políticos,
ambientais, históricos, etc.); mantenha ou tenha capacidade de promover uma
convergência em termos de expectativas de desenvolvimento; estabeleça parcerias
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e compromissos para manter e especializar os investimentos de cada um dos atores
no próprio território; e promova, ou seja, passível de uma integração econômica e
social no âmbito local. O sentimento de pertencimento a um APL passa a ser o
mecanismo central de fortalecimento da dinâmica local/regional, cuja personalidade
diferenciada é reconhecida ou possa vir a ter reconhecimento dentro e fora do APL.
Finalmente, outra característica fundamental é a configuração espacial do Arranjo
Produtivo Local que é definida pela distribuição das redes de pessoas capazes de
estabelecer perspectivas comuns de negócio e, nesse sentido, independe das
divisões geopolíticas: fronteiras regionais, de estados, bacias hidrográficas ou
acidentes naturais.
Os aspectos de aprendizagem e inovação se manifestam pela existência de
iniciativas, ações, atividades e projetos realizados em conjunto, entre as empresas,
entre empresas e suas associações, entre empresas e instituições técnicas e
financeiras, entre empresas e poder público, e outras possíveis combinações entre
os atores presentes no APL. Segundo Katz (2004), isso pode ocorrer por meio de
intercâmbio sistemático de informações produtivas, tecnológicas e mercadológicas
(com clientes, fornecedores, concorrentes e outros); interação envolvendo empresas
e outras instituições, por meio de programas comuns de treinamento, realização de
eventos/feiras, cursos e seminários, entre outros; e integração de competências, por
meio da realização de projetos conjuntos, incluindo desde melhoria de produtos e
processos até pesquisa e desenvolvimento propriamente ditos, transferência de
tecnologias entre empresas e destas com outras instituições.
Em Arranjos Produtivos Locais identificam-se também diferentes tipos de
cooperação, incluindo a cooperação produtiva visando à obtenção de economias de
escala e de escopo, bem como a melhoria dos índices de qualidade e produtividade;
e a cooperação inovativa, que resulta na diminuição de riscos, custos, tempo e,
principalmente, no aprendizado interativo, dinamizando o potencial inovativo do
Arranjo Produtivo Local (CASSIOLATO E LASTRES, 2002). A cooperação no APL
ocorre em diferentes momentos e entre diferentes atores, dentro de um processo
interativo e dinâmico. Cooperação e competição coexistem no interior do arranjo
produtivo.
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Ao se pensar em Arranjos Produtivos Locais, Cassiolato e Lastres (2002), afirmam
que é imprescindível pensar na presença dos vários atores que possuem ações
voltadas diretamente ao desenvolvimento da atividade produtiva local, ou ligadas
indiretamente a esse desenvolvimento. São exemplos de atores locais as
instituições de promoção, financiamento e crédito, de ensino e pesquisa, os centros
tecnológicos, as associações empresariais, os prestadores de serviços, as
organizações do terceiro setor e os governos em todos os âmbitos, fisicamente
localizados no APL ou próximos. Ao estimular processos locais de desenvolvimento,
é preciso ter em mente que qualquer ação nesse sentido deve permitir a conexão
com os mercados onde, as ações nos arranjos deverão estar orientadas para os
mercados, sejam eles atuais ou potenciais. A sustentabilidade é a ideia de que o
arranjo possua um padrão de organização que se mantenha ao longo do tempo em
virtude de ter adquirido certas características que lhe conferem capacidades auto
generativas.
Outro fator importante para o autor é a elevação do capital social onde as ações
devem promover a interação e a cooperação entre os atores do território, gerando
relações de confiança e aprendizado e a democratização do acesso aos bens
públicos (por exemplo, educação, saúde, crédito, centros de pesquisa, serviços
empresariais, plataformas logísticas) onde as ações devem estimular a criação de
bens públicos e seu acesso por parte das micro e pequenas empresas. A questão
ambiental deve estar presente na formulação, implementação e avaliação das ações
desenvolvidas e a valorização do patrimônio histórico e cultural deve ser
considerado como um recurso para fortalecer a identidade de um território e para
agregar valor aos bens e serviços produzidos.
No protagonismo local é onde as ações serão sempre concebidas, implementadas e
avaliadas de forma a levar os atores locais a serem protagonistas de seus próprios
futuros. A sinergia com outros stakeholders é um processo de desenvolvimento do
arranjo que exige estreita integração entre todas as instituições que possuam algum
tipo de programa ou projeto no território. As mobilizações de recursos endógenos
deverão mobilizar recursos públicos ou privados aportados por agentes do próprio
APL e a atração de recursos exógenos deverão captar recursos públicos ou privados
complementares aos aportados pelos atores locais (LAGES, BRAGA E MORELLI,
2004).

33

Alguns autores contemplam diferentes conceitos sobre arranjos produtivos locais.
Segundo Garofoli (1993), as Redes Horizontais são grupos de pequenas e médias
empresas com baixas economias internas e altas economias externas, as redes
Verticais são sistemas de produção e montagem em grande escala, com presença
de grandes empresas interligadas a redes de fornecedores. Presença de economias
internas de escala e escopo, conjuntamente com a possibilidade de apropriação de
“economias externas”. Acredita que nos sistemas de produção em grande escala
(redes verticais) existe uma hierarquia entre grandes empresas de montagem e
produtores de componentes. A produção descentralizada (com presença da firma
dominante) contempla a anterior, mas com dispersão espacial. Os sistemas de
pequenas empresas (distritos industriais) biredicional e os acordos cooperativos
baseados em alianças estratégicas são aglomerados espaciais de pequenas firmas
em cooperação, mas com algumas dispersões espaciais.
Campos (2004) considera como um Arranjo Produtivo Local a integração ou
organização entre pequenas e médias firmas e/ou a presença de cooperação
relacionada à atividade principal do conjunto das firmas. A interação ou a
cooperação pode se estender até às instituições de ensino, associações comerciais,
sindicatos, aos concorrentes, aos fornecedores, aos clientes e também ao governo.
Já para Langlois e Robertson (1992), a rede centralizada é uma ligação de
fornecedores à firma principal, que atua como núcleo da estrutura e a rede
descentralizada, estrutura em diversos níveis, a partir da interdependência dos
requerimentos da compatibilidade técnica. Estes requerimentos impõem a
montagem de um sistema de normalização intra-rede bem estruturado, o que
estimula a intensificação dos fluxos informacionais entre agentes.
Villaschi Filho e Campos (2002) descrevem que sistemas ou arranjos produtivos
localizados são caracterizados por atores não necessariamente e exclusivamente
empresariais podendo estar concentrados ou não, e que mesmo obedecendo a
lógicas distintas, estabelecem relações de cooperação no aprendizado voltado para
inovações que resultem em maior competitividade empresarial e capacitação social.
Portanto, a definição original de APL exige a necessidade da presença de
fornecedores especializados, universidades, associações de classe e instituições
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governamentais pró-ativas, centros tecnológicos, centros de treinamento de mão-deobra, apoio técnico etc., e ainda muita cooperação, confiança e inovação na
localidade (SANTOS; DINIZ; BARBOSA, 2004).
Para Langlois e Robertson (1995), existem aglomerações espaciais com graus
baixos de integração da propriedade e coordenação por meio de especialização
horizontal e vertical de pequenas e médias empresas autônomas. O distrito do Tipo
“Terceira Itália” é o exemplo de uma aglomeração espacial com baixa integração de
propriedade e elevada coordenação. Possui forte especialização horizontal-vertical
de pequenas firmas com competição em áreas de competências distintivas e
cooperação para geração de economias de escala em atividades funcionais.
Segundo os autores, existem também os Distritos Inovativos do tipo Venture Capital
que são em menor coordenação que no caso “Terceira Itália”. O seu crescimento se
dá a partir de capacitação tecnológica e existe a possibilidade de consolidação
patrimonial.
Ainda de acordo com os autores, as propriedades Internas do APL, estão
relacionadas à cooperação técnico-produtiva através da eficiência operacional e
flexibilidade produtiva, à coordenação inter-organizacional através da eficácia da
coordenação e da flexibilidade inter-organizacional e relacionada à cooperação
tecnológica, através da capacidade de processar informações e integração de
capacitações inovativas. O conceito de capital humano, embora tenha aparecido há
mais tempo nos debates, no ponto de vista do sujeito interessado em induzir ou
promover o desenvolvimento o capital social vem primeiro, em termos lógicos. Isto
porque, o capital social tem a ver, mais diretamente, com o ambiente social propício
ao que chamamos de desenvolvimento. Mas, isto não quer dizer que primeiro temse que investir em capital social, e só depois em capital humano; nem, por outro
lado, imaginar que, investindo no capital humano, o resultado desse investimento
seria um incremento do capital social, como se o social fosse constituído pela soma
das unidades humanas coexistentes numa dada localidade. As duas coisas podem e
devem ser feitas simultaneamente.
Para os autores, do ponto de vista do desenvolvimento social e humano sustentável,
criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e começar investindo no capital
social (quer dizer, na capacidade da sociedade de cooperar, formar redes, regular
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seus conflitos democraticamente e, enfim, constituir comunidade) e no capital
humano (sobretudo no empreendedorismo). Sem a base de confiança fornecida de
pela cooperação ampliada, acumulada e reproduzida socialmente e sem
empreendedorismo, dificilmente conseguiremos promover o desenvolvimento, como
mostram numerosas evidências registradas em todas as partes do mundo.
Segundo Crocco, et al (2004) um ambiente favorável ao desenvolvimento depende
da existência de uma cultura de cooperatividade sistêmica, de uma cultura de
networking, de má cultura democratizante e de uma cultura empreendedora; ou seja
para resumir, de uma cultura de desenvolvimento, e não apenas de uma cultura de
crescimento. Para falar de cultura existem comportamentos que se mantêm por
transmissão não genética, que se reproduzem automaticamente em função de
padrões de normas e valores assumidos coletivamente em virtude de os indivíduos
participarem das mesmas redes de conversações. Através das conversações
circulam emoções e ideias que incentivam e avalizam certos tipos de atitudes. Essa
circulação de emoções e ideias obedece a certa regularidade, constituindo ciclos
fechados que caracterizam um determinado padrão. Se não fosse assim, não
poderá distinguir uma cultura de outra ou nenhuma cultura persistiria. Por isso é tão
difícil mudar uma cultura. Por isso não basta fazer discursos dizendo que é preciso
adotar novos modelos de desenvolvimento. Os discursos, como se diz “entram por
um ouvido e saem pelo outro”. Se as particularidades inerentes às conversações
predominantes numa determinada coletividade não se alteram, a estrutura e a
dinâmica dessa coletividade não podem mudar – por mais que alguém queira impor
a mudança, mesmo os chefes mais poderosos.
O significado de ambiente favorável ao desenvolvimento pode ser entendido pelo
autor por vários fatores: condições físico-territoriais e ambientais, econômicas,
sociais, culturais, político-institucionais e científico-tecnológicas favoráveis. Nenhuma
organização ou setor pode se desenvolver num ambiente inadequado. Se quisermos
identificar

quais

são

os

fatores

ambientais

realmente

decisivos

para

o

desenvolvimento de uma localidade ou organização, teremos de verificar os níveis
de capital humano e do capital social existentes no seu ambiente.
Para Crocco, et al (2004) no caso do desenvolvimento local, o ambiente não diz
respeito, entretanto apenas às cercanias da localidade, e sim a tudo que está no
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âmbito das relações internas e externas à localidade. Dependendo da natureza e do
setor de atividades considerados, o ambiente pode ser o município, a microrregião, o
estado, o país, a região do mundo ou até o mundo todo. Em geral existem muitos
âmbitos externos de uma localidade. Existem condicionamentos econômicos que
são mundiais e marcos regulatórios (leis, normas de comércio, sistemas fiscais), que
são regionais ou nacionais. O desenvolvimento de uma localidade depende da gente
que vive ali e de seus stakeholders. Os programas culturais, que buscam gerar
elementos de novas culturas organizacionais e políticas das quais dependem,
fundamentalmente a geração, a acumulação e a reprodução ampliada do capital
social. Investir em capital social e construir condições para o desenvolvimento com
uma eficiência e eficácia muito maiores do que preocupar-se apenas em impulsionar
o crescimento econômico, promover o aparecimento de empresas ou distribuir renda
por meio de programas compensatórios estatais, formulas, que, sobretudo quando
praticadas isoladamente, já anunciaram há muito tempo a sua falência.
Assim,

Arranjos

Produtivos

Locais

são

muito

complexos

que

envolvem

características distintas, com interpretações e metodologias variadas de atuação. A
organização dos stakeholders, a identificação dos ativos locais, o planejamento e
pactuação do desenvolvimento local e o apoio ao empreendedorismo e a inovação é
uma das formas de estimular o desenvolvimento do APL.
Lastres e Cassiolato (2003) entendem que devido a sua complexidade, os Arranjos
Produtivos Locais estimulam a organização dos stakeholders, a identificação dos
ativos locais, o planejamento e pactuação do desenvolvimento local e o apoio ao
empreendedorismo e a inovação, sendo estes uma forma de desenvolver as
atividades produtivas em pequena escala. A visão de que a mudança tecnológica
nas aglomerações se limita à introdução de equipamentos e à difusão de tecnologias
coloca as empresas e outras instituições locais participantes de arranjos produtivos
numa posição extremamente passiva que não corresponde à realidade atual. O
autor afirma ainda que a capacidade de gerar inovações tem sido identificada como
fator chave do sucesso de empresas e nações. Tal capacidade é obtida através de
intensa interdependência entre os diversos atores, produtores e usuários de bens,
serviços e tecnologias, sendo facilitada pela especialização em ambientes
socioeconômicos comuns. As interações tecnológicas em torno de diferentes modos
de aprendizado culturalmente delimitados criam diferentes dinâmicas ou APLs de
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capacitações tecnológicas que, no seu conjunto, definem as diferenças econômicas
entre territórios, países e regiões.
2.2 Economia e gestão da inovação tecnológica
A história da tecnologia está substancialmente relacionada com a história da ciência,
onde os seres humanos transformam o conhecimento a partir das experiências em
inovações tecnológicas, capazes de afetar o cotidiano de uma sociedade. O tema
inovação emerge em um momento histórico singular e abre a discussão sobre a sua
relevância para a vantagem competitiva das organizações. As rápidas mudanças no
ambiente chama a atenção para uma nova reflexão sobre o tema e sua interferência
na

competitividade

nos

níveis

local,

regional

e

nacional

(KUPFER

E

HASENCLEVER, 2002).
Segundo Tigre (2009) no contexto da ciência econômica a palavra inovação foi
introduzida pelo economista austríaco Schumpeter (1942), onde descreve o
processo de inovação, a chamada destruição criadora. Para o autor, segundo
Schumpeter (1942) a razão para que a economia saia de um estado de equilíbrio e
entre em um processo de expansão é o surgimento de alguma inovação, do ponto
de vista econômico, que altere consideravelmente as condições prévias de
equilíbrio. Após a segunda guerra mundial, as idéias apresentadas por Josef
Shumpeter começaram a florescer fundando o que se chama hoje de Economia da
Inovação. No seu livro publicado em 1911, Teoria do Desenvolvimento Econômico, o
autor coloca que a inovação cria uma ruptura no sistema econômico, no interior das
indústrias, revolucionando as estruturas produtivas e criando fontes de diferenciação
para as empresas.
Com a abertura de mercado a partir de 1990 a economia brasileira passou a viver
consequências concorrenciais internas e externas. A internacionalização aumentou
o acesso a novos mercados e novas fontes de informação. Portanto, a inovação e o
conhecimento passaram a ser vistos como importantes forças,

tanto de

sobrevivência quanto de aquisição de vantagens competitivas na economia
brasileira (KUPFER E HASENCLEVER, 2002).
Este cenário não é privilégio da economia brasileira, é vivido pelo mundo todo, e foi
por isso que a primeira edição do Manual de Oslo foi desenvolvida em 1992 e, a
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partir daí, diversas pesquisas de inovação em vários países.
Segundo o Manual de Oslo (OECD, 1997) inovação pode ser definida como o ato de
se produzir novos produtos ou processos ou simplesmente a melhoria nos produtos
ou processos existentes. Ainda de acordo com o Manual, para ser considerada
inovação, os novos produtos ou processos devem ter como base atividades
cientificas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais.
Além disso, devem ser introduzidos no mercado para o qual foram desenvolvidos ou
devem ser utilizados durante o processo ou fluxo produtivo com o objetivo de gerar
novos produtos ou melhorar os produtos existentes. Para ser considerado
tecnologicamente inovador o produto ou processo não precisa necessariamente ser
inédito no mundo, porém deve o ser na empresa onde está sendo aplicado.
No âmbito corporativo, existe uma diferença básica entre inovação e inovação
tecnológica. Bertz (1987) diferencia estes dois conceitos ao definir a inovação como
a introdução de produtos, processos ou serviços novos enquanto inovação
tecnológica é definida como a introdução de produtos, processos ou serviços novos
baseados em tecnologia.
A introdução de uma inovação no sistema econômico é chamada por Schumpeter
de ato empreendedor, realizada pelo empresário empreendedor, visando a obtenção
de um lucro.
Segundo Kupfer e Hasenclever (2002), a economia da inovação é o ramo da
Economia Industrial que tem como principal objeto de estudo as inovações
tecnológicas e organizacionais introduzidas pelas empresas para fazerem frente às
concorrências e o acúmulo de suas riquezas. A inovação tecnológica, por ser um
processo dinâmico e constante, é influenciada desde a interação entre os
pesquisadores, as universidades e pela própria estrutura organizacional formal, pelo
ambiente político, econômico e social. É influenciada por um ambiente de incentivo à
pesquisa nas estruturas formais de P&D, ou seja, as instituições públicas e privadas.
As inovações só são viáveis se existir, a interação entre as estruturas sociais e
institucionais bem definidas dentro de um contexto que poderá impulsionar a
economia. Para os autores, é importante ressaltar que a tecnologia interliga o
planeta nas dimensões sócio-culturais, econômicas e políticas, encurtando as
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distâncias entre países, ideologias e povos, facilitando o compartilhamento de idéias
e realizando negócios.
Quando se fala em tecnologia logo vem a memória a palavra “inovação tecnológica”,
um dos termos mais comentados no mundo atual. A inovação tecnológica é o
diferencial competitivo das empresas e sem inovação a empresa dificilmente vai
conquistar espaço no mercado ou até mesmo conseguir proteger o seu. De acordo
com a Pintec (Pesquisa de Inovação Tecnológica, realizada pelo IBGE em 2003)
uma inovação tecnológica é definida pela introdução no mercado de um produto ou
de um processo produtivo tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado.
A inovação tecnológica pode resultar de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
realizados internamente nas empresas, de novas combinações de tecnologias
existentes, da aplicação de tecnologias existentes em novos usos ou da utilização
de novos conhecimentos adquiridos pela empresa. A pesquisa aponta ainda que
quando um processo de melhoria na empresa ou de um produto tem um impacto
significativo no seu valor no mercado, podemos dizer que houve uma inovação
tecnológica.
O Brasil ocupa a 40ª posição no ranking mundial de inovação do INSEAD, uma das
principais instituições dos Estados Unidos na formação de gestores de negócios. O
Brasil está atrás de países como o Kwait e Estônia, ocupação que pode retratar os
problemas sociais enfrentados no nosso país (Diagnóstico da Indústria de Software
de Belo Horizonte, 2006).
De acordo com Kupfer e Hasenclever (2002), existem dois tipos de tecnologias que
são fundamentais para a inovação – A Tecnologia Social e a Tecnologia Física. As
duas tecnologias são fáceis de serem identificadas. A Social é a principal tecnologia
para a geração de riquezas, pois nela são trabalhados aspectos humanos que irão
produzir as tecnologias físicas. Na tecnologia física podem-se citar os aparelhos
celulares, foguetes espaciais e microchips.
Entende-se que para que as empresas de TI gerem inovação tecnológica se faz
necessário um investimento de recursos financeiros, humanos e principalmente uma
articulação para o fomento da inovação. O entendimento sobre “inovação” é difuso,
o que dificulta o acesso das empresas, aos recursos que possam financiar e
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promover a inovação.
Segundo o Diagnóstico da Indústria de Software de Belo Horizonte, SEBRAE (2006),
aponta ainda que o estado, as universidades, as empresas e as entidades de classe,
devam assumir maior responsabilidade em relação a articulação de alianças
estratégicas para o acesso aos recursos que fomentam a inovação nas empresas de
Tecnologia. Entende-se que o sistema de inovação brasileiro deva compreender
primeiramente o papel do setor público neste contexto e a maneira pela qual os
sistemas de P&D&I e de ciência e tecnologia estão sendo organizados e, inclusive,
financiados.
2.2.1 – Inovação e orientação para o mercado nas empresas de Tecnologia da
Informação
De acordo com Day (2001), o conceito de orientação para o mercado pode ser
aplicado na análise de organizações criadas para produzir produtos a partir de idéias
inovadoras. Estas empresas geralmente são formadas por profissionais com
formação técnica ou científica (engenheiros, cientistas da computação, analistas de
sistemas) que geralmente não possuem conhecimentos em gestão e marketing.
Reforçando a idéia do autor, (Roselino, 2006) argumenta que o desenvolvimento de
software é uma atividade intensiva em qualificação, embora a intensidade da
qualificação requerida varie entre as diferentes atividades envolvidas na produção
do software. Os primeiros estágios da sua produção demandam mão-de-obra
altamente qualificada, sendo a exigência de qualificação relativamente baixa nos
estágios posteriores. Vale lembrar que as tecnologias de software estão presentes
em virtualmente todas as atividades econômicas, mesmo em pequenas e médias
empresas, especialmente nos sistemas integrados de gestão empresarial,
demandando desta forma uma qualificação com conhecimento em diversos
segmentos na sua concepção.
Segundo dados da pesquisa realizada pela ASSESPRO (2009), a mão-de-obra
técnica e científica é qualificada e atuante em Belo Horizonte, apesar de não atender
a demanda de mercado. Neste cenário, para que as inovações propostas pelos
empreendedores obtenham aceitação e sucesso no mercado, é essencial que sejam
agregadas às competências descritas na orientação para o mercado.
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Ainda de acordo com a pesquisa, a indústria de software é freqüentemente apontada
como uma atividade que reserva maiores possibilidades de desenvolvimento em
economias não-centrais, dentre todas as indústrias que compõem as tecnologias de
informação e comunicação, intensiva em trabalho, o que resultara em vantagens
competitivas para empreendimentos localizados em países periféricos.
Segundo Roselino (2006), a indústria brasileira de software apresenta aspectos
peculiares, especialmente quando confrontada com outras configurações existentes
em outros países (como Índia, Irlanda, China ou Israel), a indústria brasileira
caracteriza-se como a que apresenta um desempenho exportador mais limitado,
mas com um poder de inovação e especialização considerável. Para o autor, o
modelo brasileiro deve ser compreendido a partir da perspectiva de uma trajetória
particular de desenvolvimento. A configuração dessa indústria apresenta, assim, as
marcas e limitações próprias do desenvolvimento, ou seja, apresenta aspectos que
refletem as virtudes do processo de encadeamento tecnológico e industrial
particulares à trajetória brasileira.
Entende-se que para uma empresa ter sucesso ela necessita ser competitiva. A
competitividade e a inovação estão estritamente ligadas, portanto é de todo
interesse de uma empresa ser inovadora. O ambiente empresarial deixa nos dias de
hoje de ser local para ser global, e só os mais fortes sobrevivem. A gestão
empresarial deve ter a capacidade de criar vantagens competitivas, não só única,
mas também de difícil replicação. A inovação por força da competitividade ou
estratégia é cada vez mais global e convergente, criando no âmbito da investigação
e complexidade um novo mundo de oportunidades, que levam as empresas a serem
sustentáveis em longo prazo.
De acordo com Kupfer e Hasenclever (2002), a primeira regra da competitividade
industrial internacional é a inovação. Existem algumas regras que devem ser
consideradas quando se inova na empresa. A inovação é um processo carregado de
incertezas, sendo o futuro imprevisível e por isso uma fraca orientação ou
organização insipiente pode levar todos os esforços ao fracasso. Mas é nesse
campo que a inovação tem os seus maiores trunfos, que permite uma melhor
resposta aos consumidores e que acrescenta um maior valor à empresa, e, por
conseguinte à economia, como o caso das novas tecnologias de informação e
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comunicação (TIC) nas últimas décadas.
Para os autores, o tipo de estratégia da empresa, o seu financiamento e liquidez, a
sua organização vai influenciar a forma como a inovação é realizada na empresa.
Para serem bem sucedidas no processo de inovação, as empresas devem conhecer
os típicos fatores inibitórios da inovação. Assim a inovação numa empresa só pode
ser considerada um sucesso se o valor criado com o seu desenvolvimento gera
resultados para a empresa.
2.3 A gestão de projetos de desenvolvimento orientada para resultados
A harmonia entre a condução das políticas de regulação macroeconômica e as
demais políticas setoriais tem se transformado em um dos principais desafios dos
órgãos de fomento de projetos de desenvolvimento setoriais, preocupando-se com a
racionalização e melhoria da qualidade nos investimentos, levando em conta uma
gestão pública empreendedora orientada para resultados.
O surgimento de um novo modelo de gestão de projetos baseado na integração dos
instrumentos de planejamento, orçamento e gestão, podem ser organizados num
horizonte de tempo com uma visão de futuro orientada para resultados concretos.
Este modelo se traduz num portfólio, ou seja, num conjunto de projetos com
investimentos definidos previamente necessários ao crescimento equilibrado e
integrado de todas as regiões do país e seus aglomerados produtivos. Com essa
idéia, cria-se o conceito de planejamento integrado nas diversas esferas do setor
público, como também subsidia as decisões microeconômicas de investimento do
setor privado, das agências de financiamento, das universidades e das entidades do
terceiro setor.
De acordo com Silveira (2002) estas inovações gerenciais foram introduzidas pelo
Plano Pluri Anual 2000-2003, decorrentes da evolução de uma experiência-piloto de
gerenciamento, executada entre 1996 e 1999. No primeiro mandato do presidente
Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Programa Brasil em Ação, com a finalidade
de administrar um conjunto de 42 empreendimentos estratégicos, distribuídos nas
áreas social e de infraestrutura, no valor total de US$ 28 bilhões, dos quais apenas
16,5% eram recursos do orçamento da União. Foram alocados os gerentes de
empreendimento, o sistema de informações gerenciais, o controle de fluxo financeiro
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e a gestão de restrições. O êxito dessa experiência importante para que os governos
Federais, Estaduais e Municipais, órgãos de fomento e financiamento tomassem a
decisão de adotar esses princípios para todas as suas ações. Ainda segundo o
autor, a constituição dos programas pressupõe orientar toda a ação dos projetos
para a resolução de problemas ou demandas da sociedade, introduzindo
paulatinamente, nas organizações públicas, uma preocupação gerencial com
objetivos a serem atingidos na sociedade, formulando programas de intervenção
multisetoriais mais eficazes do que a programação setorial, típica das organizações
departamentalizadas do setor público.

O programa organiza parcerias para a

conjugação de recursos e a racionalização do gasto que se formalizam nos
instrumentos de gestão dos governos.
O modelo gerencial adotado atribui responsabilidades orientam os esforços das
equipes envolvidas na execução, para a obtenção de resultados, e, assegura a
atualização permanente do plano por todos os agentes participantes. O modelo
pressupõe todas as etapas de um planejamento empresarial, passando pelo
planejamento, execução, monitoramento e controle, avaliação de resultados e
encerramento. Um dos principais desafios apontados por Silveira (2002) é o de criar
mecanismos para articular as políticas setoriais, tendo como referência comum o
ordenamento e o desenvolvimento integrado das regiões, de forma a reduzir
disparidades regionais e sociais. O resultado prático é a possibilidade de traduzir as
políticas setoriais em um portfólio multisetorial de projetos estruturantes, integrados
e sinérgicos, que explicitem a estratégia de desenvolvimento em cada espaço do
território e dos aglomerados.
Para Veras (2011), iniciativas como a criação de projetos que promovam o
desenvolvimento de territórios e arranjos produtivos locais, já acorreram em várias
esferas nacionais através das agências de vários governos atuando também em
projetos de cooperação internacionais. A partir daí, este enfoque vem sendo
aprimorado através de técnicas participativas de planejamento formando redes que
auxiliam na implantação e expansão dos projetos.
Segundo Kerzner (1992), a gestão de projetos a curto prazo foi estabelecido para a
concretização de objetivos específicos. Para Turner (1994), a gestão de projetos é
um processo através do qual um projeto é levado a uma conclusão. Tem três
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dimensões: objetivos (âmbito, organização, qualidade, custo, tempo); processo de
gestão (planejar, organizar, implementar, controlar); níveis (integrativo, estratégico,
táctico).
Segundo o PMBOK (2009), a gestão de projetos é o processo através do qual se
aplicam conhecimentos, capacidades, instrumentos e técnicas às atividades de
forma a satisfazer as necessidades e expectativas dos diversos stakeholders
envolvidos no mesmo. Para tal, é fundamental firmar parcerias e alianças
estratégicas, vista como uma das alternativas para a implementação de projetos o
mais próximo da realidade da organização.
Para Lemos (2005), à medida que aumenta a complexidade dos projetos e os
prazos de desenvolvimento de novos produtos e serviços diminuem, as empresas
não detém isoladamente as competências necessárias para sua sobrevivência e
crescimento. Desta forma, as empresas são incentivadas a buscarem cooperação
com outras empresas, universidades e outros agentes externos, com os objetivos de
compartilhamento

dos

investimentos

e

riscos,

redução

dos

prazos

de

desenvolvimento e o acesso a recursos e competências não disponíveis
internamente.
2.4 Alianças estratégicas e cooperação
A formação de alianças estratégicas vem servindo de incentivo para muitas
empresas, cujos níveis de capacidade tecnológica, de escala produtiva e de
capitalização estão aquém do exigido competitivamente. As alianças estão
baseadas no pressuposto de que suprem, às empresas debilitadas, com as
competências faltantes. No entanto, e considerando que a opção pela estratégia de
estabelecer uma aliança é uma escolha individual, o relacionamento cooperativo
nem sempre perdura. Várias iniciativas nos APL celebram o sucesso deste modelo,
mas ainda está longe do ideal. Faltam vários entendimentos por parte das entidades
de fomento sobre o conceito “inovação” e como incentivá-la em empresas de base
tecnológica. Nem todas as empresas ou APL realizam acordos de cooperação
porque, antes de ser uma opção operacional coletiva eficiente, a aliança trata-se de
uma opção individual por isso, estratégica. (LYNCH, 1994).
Por ser uma estratégia individual, ela está assentada no objetivo de fortalecer
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posicionamentos individuais e ampliar as possibilidades de vantagem competitiva.
Neste sentido, Zawislak (2002) diz que as empresas têm como objetivo um
posicionamento estratégico superior a partir da aliança, mas desde que observados
os interesses de cada organização ou arranjo. Não se trata, portanto, de uma
relação desinteressada, desprendida. Na verdade, a aliança é uma conveniência, e
até uma necessidade, de uma organização que, por razões muito específicas, acaba
por beneficiar outras organizações.
Aliança estratégica, para Yoshino (1996), pode ser definida como um elo que
aumenta a eficácia das estratégias competitivas das organizações participantes,
propiciando o intercâmbio entre elas, e benefício de tecnologias, qualificações ou
produtos sinérgicos. Complementa apontando características necessárias e
suficientes para a definição de uma aliança: união de dois ou mais stakeholders para
cumprir um conjunto de metas combinadas e independentes; compartilhamento dos
benefícios da aliança, controlando o desempenho das tarefas especificadas e
finalmente a contribuição de uma ou mais áreas estratégicas cruciais para o
desenvolvimento das empresas parceiras, tais como tecnologia, produtos, dentre
outros.
Lynch (1994) define aliança como uma forma básica, simples e direta de
empreendimento cooperativo, em todas as suas variantes – joint ventures, parcerias
acionárias e alianças por franquia, respeitando os seus fundamentos básicos de
operação. Para o autor deve haver uma ligação forte entre os parceiros, um
interesse legítimo no futuro aliado e fundamentalmente uma relação estratégica,
com vantagens competitivas relevantes.
De um modo geral, para Contractor & Lorange (1988), as alianças podem ser
entendidas como modos de negociação que envolvem a realização de acordos entre
dois ou mais agentes. É um acordo para regular a relação de troca que visa a busca
de

complementaridade

entre

as

partes

que

pode

ser

traduzida

pelo

compartilhamento de esforços nas mais diversas áreas, tais como tecnologia,
economia, administração, tecnologia, financiamento, mercado, produção, entre
outros. O importante é que todas as partes sejam beneficiadas.
Roos (1996) entende que as alianças abrem a possibilidade do que se poderia
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chamar de “monopólio competitivo”, onde duas ou mais organizações se associam,
ganham em escala, em penetração de mercado, em rentabilidade, enfim, ganham
uma série de vantagens típicas do monopólio ao que um inovador schumpeteriano
teria direito. O autor afirma ainda que as alianças tendem a ser vantajosas a partir
do momento em que a combinação de diferentes recursos corporativos reduz
investimentos, compartilha riscos e começa a gerar sinergia. É possível sintetizar os
objetivos (e, por associação, as vantagens) das alianças estratégicas em vários
elementos, identificáveis ao longo dos elos da cadeia de valor.
Para Hagedoorn (1990), as alianças têm fundamental papel na revitalização das
atividades de P&D na medida em que permitem uma alavancagem de habilidades,
bem como o acesso e implementação de novas tecnologias. A transferência de
tecnologia

é

um

processo

no

qual

novas idéias

(invenções,

tecnologia,

conhecimento e/ou informação) desenvolvidas em uma organização são aplicadas e
utilizadas por outra organização.
Estas considerações ratificam a oportunidade que as alianças estratégicas podem
significar para as empresas de Tecnologia da Informação, seja para a minimização
dos custos de transação, seja para a busca da complementaridade de recursos.
Poucas empresas do APL podem competir sem alguma forma de relacionamento
inter-organizacional. De modo geral, elas utilizam este modelo para obter
informação, conhecimento e tecnologia, reduzir custos, entrar em novos mercados.
Entende-se ainda que uma das tarefas mais complicadas nas alianças é a criação
de sinergia, principalmente em sistemas complexos como arranjos produtivos. Para
Lynch (1994), a verdadeira sinergia pode acontecer quando uma empresa não
consegue sozinha aquilo que a parceria poderia obter. As alianças tendem a
amadurecer a medida que se desenvolvem e proporcionam oportunidades únicas
para o aproveitamento das vantagens decorrentes de uma estratégia global e do
território. Elas representam oportunidades que, de outra maneira, não poderiam ser
alcançadas, e no ponto de vista estratégico representam a abordagem de negócios
do futuro.
2.5 Empresas orientadas para o mercado
A orientação das empresas para o mercado tem sido interesse de estudo há muito
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tempo por parte da academia, e as pesquisas sobre o tema compreendem a
investigação da adoção da orientação para o mercado, seus limites, benefícios além
dos fatores facilitadores e barreiras para adoção do conceito. As empresas somente
podem criar estratégias que oferecerão valor mais elevado a seus clientes e mantêlas alinhadas com as exigências de mercado se possuírem capacidade de
compreender, atrair e reter clientes, sendo estas características importantes para
uma empresa orientada para o mercado, sendo sustentadas por uma cultura que
promove o entendimento de toda a organização para a criação de valor superior a
seus clientes (DAY, 2001).
O termo orientação para o mercado pode ser entendido como um conjunto de
valores e crenças que colocam o consumidor como foco principal, na elaboração da
estratégia da organização (WEBSTER, 1988). Para Souder e Song (1997), a
orientação para o mercado cria uma dinâmica que conduz a uma maior eficácia e
eficiência no desenvolvimento das atividades da organização conduzindo para
melhores resultados empresariais.
Kohli e Javorski apud Didonet (2007), definiram o conceito como a geração da
informação de mercado relativa as necessidades atuais e futura dos clientes em
toda a organização, a disseminação da informação de mercado em todo o
subsistema a organização, e a resposta a esta informação. Desta forma, identificam
três componentes: (1) geração da informação, (2) disseminação da informação e (3)
resposta ao mercado. A geração de informação ao mercado refere-se aos fatores
externos a empresa, em que todos devem recolher e tratar as informações a
respeito das necessidades dos clientes e sobre os fatores que possam afetar
diretamente os desejos dos consumidores. A informação recolhida deve ser tratada
e difundida pelos diversos setores da empresa para que seja conhecida e partilhada.
Após a geração e disseminação da informação, surge a resposta ao mercado que
constitui na formulação e execução das ações em sinergia ao estudo de mercado. É
a transformação do conhecimento adquirido em ações concretas que refletem na
resposta às necessidades e desejos atuais e futuros dos consumidores atuais e
potenciais. Para os autores uma organização orientada para o mercado é aquela
que implementa e age de acordo com o conceito de marketing, ou seja suas ações
são consistentes com o conceito de marketing.
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Conforme Didonet (2007), dentro dos construtos a respeito do tema dois grupos
distintos foram revelados, contribuindo para a sua clareza que são os fatores macroambientais dentro das condições econômicas e competitivas e os fatores microambientais, respeitando as características organizacionais e gerenciais das
empresas e seus efeitos a partir dessa orientação sobre o desempenho, conforme
demonstra a figura 2:

FATORES
A – MACROAMBIENTAIS
1 Econômico-competitivo
2 Sociocultural, incluindo histórico
3 Legal e administrativo
Grau de
4 - Tecnológico

Orientação para o
mercado

B- MICROAMBIENTAIS
1 Geração e disseminação da inteligência
de mercado e ampla resposta da
organização
2 Ênfase na alta administração e nas
características gerenciais
3 Dinâmica interdepartamental
4 Gestão/organização, estrutura/cultura
5 Sistema de recompensa

FIGURA 1 – Fatores macro e microambientais que moderam a orientação para o
mercado.
Fonte: Didonet (2007, p.40)
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Para a autora o desenvolvimento da orientação para o mercado, na perspectiva
resultante dos fatores macroambientais, ocorreu de acordo com os estágios de
orientação para produção, vendas e orientação para o próprio mercado, o que pode
reforçar a crença de que os fatores ambiente e empresa forçam e determinam a sua
orientação para o mercado. Ainda de acordo com a idéia da autora, os fatores
microambientais também são determinantes para a orientação para o mercado, caso
a empresa seja realmente focada nas necessidades e expectativas do seu cliente.
Nesta perspectiva a autora, concluiu que, em longo prazo, quanto maior a orientação
para o mercado melhor o desempenho econômico e competitivo da empresa. Elas
possuem um maior número de clientes satisfeitos, reduzindo os custos de venda,
possui uma maior capacidade de resposta às necessidades dos clientes melhorando
o seu desempenho e seus resultados ampliando a sua carteira de produtos, produz
um maior valor dos seus produtos para os clientes reduzindo a sensibilidade aos
preços e finalmente, uma empresa orientada para o mercado identifica rapidamente
uma vantagem competitiva sustentável e é mais capaz de defender a sua fatia de
mercado.
A orientação para o mercado é uma fonte de vantagem competitiva e, portanto, um
importante determinante do desempenho empresarial, independentemente da
turbulência do mercado, da tecnologia e da intensidade da concorrência (DIDONET,
2007).
Segundo Slater e Narver, apud Didonet (2007), a orientação para o mercado pode
ser entendida como geração e disseminação da informação de mercado que é
composta pela informação sobre as necessidades atuais e futuras dos clientes e os
fatores exógenos que influenciam essas mesmas necessidades, torna-se necessário
que essa informação seja partilhada pelos diferentes setores da organização, o que
facilita a definição de papeis na colaboração em seus diferentes estágios.
A importância de a empresa servir o mercado é apontada por diversos autores.
McKitterick (1957) enfatiza a postura organizacional focada no entendimento e
atendimento das necessidades e dos desejos dos consumidores, ou seja, conceito
de gerência de marketing. O autor entende que para sua sobrevivência e sucesso,
as empresas precisam orientar-se para o mercado. As empresas poderiam fracassar
se não focassem na compreensão das expectativas dos clientes e a forma como os
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diferentes produtos eram utilizados no atendimento dessas necessidades. Uma
orientação para o cliente poderia fazer com que as empresas aprendessem a ver a
importância da captação de novos clientes e não entender como primordial apenas a
produção de bens e serviços.
Os autores Urdan e Rocha (2006), indicam em seu artigo diversos estudos
brasileiros sobre orientação para o mercado, tais como: Silveira (1998) avaliou a
orientação para o mercado entre firmas do setor calçadista; Menna (2001) testou a
relação entre orientação para o mercado e desempenho no varejo de confecções.
Silva, Damacena e Melo (2002) abordaram essa relação no setor vinícola. Sampaio,
Perin e Henriqson (2004) e Perin e Sampaio (2004) mapearam as relações entre
orientação para o mercado, orientação para aprendizagem e porte empresarial na
indústria eletroeletrônica; e Antoni, Damacena e Lezana (2004) aplicaram uma
versão modificada da escala Markor a instituições de ensino superior e relacionaram
a orientação para o mercado com o desempenho organizacional. Souza e Mello
(2003) refinaram e validaram a escala de Day (2001), associando a medida de
orientação para o mercado as variáveis de desempenho e relacionamento com
clientes. Para os autores, tanto os trabalhos que utilizaram a escala MARKOR
quanto os que usaram a escala de DAY encontraram uma relação positiva entre
orientação para o mercado e variáveis de desempenho.
As perspectivas para a orientação para o mercado no Brasil são favoráveis para o
avanço do conhecimento sobre o tema. O grande desafio é cultural. A realidade que
apresenta as empresas é bem diferente dos dados estatísticos. Isto porque,
segundo os autores, “o viés de desejabilidade social, é bem maior que o real e é
resultante de respostas que não são aquilo que os respondentes pensam e
acreditam ser socialmente apropriado, mas o que eles percebem como tal”. Uma
solução segundo os autores será obter informações com outros funcionários das
empresas, como os vendedores, e com os próprios clientes (Urdan e Rocha, 2006).
Kirka, Jayachandran e Nearden (2005) concluem que a orientação para o mercado
exerce efeitos significativos e positivos sobre o desempenho organizacional e que
devido a sua implementação gere um aumento na demanda de recursos,
proporciona lucros superiores aos custos envolvidos em sua implementação, ao
mesmo tempo em que propicia o crescimento das receitas.
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A intensificação da disputa pelos mercados induzem as empresas que não têm uma
gestão orientada para o longo prazo, a tomarem ações que visam resultados
imediatos, deixando-as pouco competitivos. Ao invés de preverem mudanças de
mercado, adaptarem-se às novas tecnologias e buscarem cada vez mais oferecer
produtos com alto valor percebido, essas empresas resistem às mudanças
conjunturais e estruturais da economia, e acabam por perceber o problema tarde
demais. Webster, 1988 entende o conceito como uma maneira de fazer negócios,
incluindo inteligência de mercado, orientação para o cliente, competências distintas,
entrega de valor, atingimento de mercado-alvo e da proposta de valor, administração
de qualidade total definida pelos clientes, lucratividade ao invés de volume de
vendas,

administração

de

relacionamentos,

melhoria

contínua

e

cultura

organizacional focada no consumidor. A compreensão adequada das necessidades
expressas e não expressas dos clientes, das habilidades e planos dos concorrentes,
através da obtenção de informações de mercado é uma maneira buscar
constantemente por mercados não atendidos e que são potenciais para a empresa.
Para entender melhor o conceito é importante conhecer as escalas de medida de
orientação para o mercado. As mais difundidas no meio acadêmico são as de Narver
e Slater e a de Jaworski e Kohli, apud Didonet (2007), desenvolvidas a partir da
década de 90.
Narver e Slater (1990) propõem verificar a verdadeira contribuição da orientação
para o mercado no desempenho do negócio, com o objetivo de gerar um
direcionamento específico para as empresas que querem ser orientadas para o
mercado, além de mostrar o real efeito que isso teria no seu desempenho. Os
autores entendem que uma empresa orientada para o mercado deva avaliar
constantemente fontes alternativas de vantagem competitiva sustentável, tornando-a
mais eficaz na criação de valor para seus atuais e potenciais clientes.
Os autores defendem a orientação para o mercado composta por três componentes
comportamentais e dois componentes decisórios: (1) orientação para o cliente, que
envolve as atividades envolvidas na aquisição de informações sobre os
consumidores e os segmentos de mercado; (2) a orientação para o concorrente, que
diz respeito a atividades de inteligência de marketing; (3) a coordenação
interfuncional: utilização coordenada de recursos organizacionais para a criação de
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valor aos clientes; (4) foco no longo prazo e (5) a lucratividade, que no caso de
organizações sem fins lucrativos deve ser entendido como sobrevivência e
capacidade de pagar suas obrigações. (NAVER e SLATER, 1990).
A pesquisa de Narver e Slater (1990) foi realizada as unidades de negócio de uma
empresa norte-americana, e os resultados obtidos sustentam as hipóteses
levantadas, revelando que a orientação para o mercado é um determinante
importante de rentabilidade inclusive para empresas de commodities, sendo
considerada importante também em qualquer ambiente empresarial. Para a
formulação da pesquisa a variável referente à performance foi o ROA (retorno sobre
ativos) do ano anterior de cada unidade pesquisada em seu principal segmento de
mercado, que foi comparado ao ROA de todos os seus competidores.
Para Pereira (2005), escala de Narver e Slater se mostrou adequada para mensurar
o relacionamento entre orientação para o mercado e desempenho organizacional,
mas um ponto negativo é que ela avalia a orientação para clientes e concorrentes
através da perspectiva da própria empresa. Agindo dessa forma a empresa passa a
ter uma visão míope do mercado. A autora coloca ainda que a escala deveria ser
testada também em empresas de diversas indústrias para a partir daí verificar a
relação entre orientação para o mercado e desempenho em ambientes competitivos
distintos, o que implica também na extensão das pesquisas para outros países, para
verificar a relação em outros ambientes político-econômicos.
A figura 3 mostra a cadeia morfológica definida pelos autores Jaworski e Kohli onde
consideram as condições que antecedem a orientação para o mercado, suas
conseqüências e os fatores moderadores.
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FIGURA 2 – Modelo de orientação para o mercado de Kohli e Jaworski
Fonte: Jaworski e Kohli (1993, p.55)

Didonet (2007) aponta que no Modelo de Kohli, Jaworski, existe uma organização
orientada para o mercado onde os três pilares do conceito de marketing, se
manifestam

operacionalmente:

foco

no

cliente,

marketing

coordenado

e

lucratividade. Para os autores são contrários a prática da orientação para o mercado
a discrepância entre discurso e prática da alta gerência O poder desempenhado pela
alta administração é importante para a definição da orientação estratégica da
organização perante o mercado. Outros fatores são prejudiciais à geração e
disseminação da inteligência de mercado dentro da organização bem como ao
desenvolvimento de resposta à inteligência de mercado.
Os autores citam a departamentalização, formalização e centralização, onde um
sistema de remuneração de gerentes baseado em fatores de mercado também pode
aumentar a orientação para o mercado. Em seus estudos procurara entender porque
algumas organizações são mais orientadas para o mercado do que outras, e qual o
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efeito da orientação para o mercado sobre os empregados e sobre o desempenho
organizacional. A análise neste caso revelou que o sistema de remuneração foi a
variável que apresentou o maior impacto na orientação para o mercado. A
orientação para o mercado gera comprometimento organizacional e espírito de
equipe nos empregados. Seus executivos relataram a sensação de pertencimento à
organização quando todos trabalham pelo mesmo objetivo.
Jaworski, Kohli, identificaram então três componentes básicos da orientação para o
mercado: geração de inteligência, disseminação da inteligência e capacidade de
resposta a essa informação, que geram desempenho organizacional. Essa
abordagem resulta em uma expansão do foco para a inteligência de mercado;
coordenação com o perfil das empresas e funcional com ênfase na geração de
inteligência de mercado e foco em atividades relacionadas ao processamento dessa
inteligência. Essa visão permite determinar o grau de orientação para o mercado. A
escala final foi denominada MARKOR, revela o grau em que uma unidade de
negócios realiza atividades de geração de inteligência multidepartamentais.
Dissemina essa inteligência horizontal e verticalmente por canais formais ou não e
desenvolve e implementa programas de marketing com base na inteligência gerada.
Para finalizar, em termos de confiabilidade e validade, a escala de Jaworski e Kohli
apresentou bons resultados também. Como a escala proposta tem o foco para a
inteligência de mercado, ela será tão mais adequada quanto mais necessária for
para o mercado em questão a disponibilidade e manipulação de informações. Isso
pode ocorrer quando as necessidades dos clientes são de difícil compreensão e
sofrem mudanças em ritmo acelerado.
As empresas são essencialmente orientadas para o mercado são aquelas que
conhecem os seus mercados e são capazes de cativar e manter os seus clientes,
com uma capacidade de compreender, atrair, manter seus valiosos clientes (DAY,
2001). Para o autor, tal capacidade é atingida quando a empresa internaliza
essencialmente três elementos fundamentais:
1- Cultura orientada para o mercado. As práticas, crenças e comportamentos
devem visar sempre oferecer o melhor para os clientes;
2- Aptidões específicas. Aptidões que devem estar disseminadas pela
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organização, especialmente em seus gerentes e diretores, de como monitorar
o mercado, criar relacionamentos e criar uma visão estratégica de futuro.
Assim as empresas poderão prever oportunidades e riscos, adaptando-se
com antecedência;
3- Estrutura flexível. Toda a empresa deve ser capaz de entender e prever as
mudanças do mercado e das necessidades dos clientes, possibilitando assim
a atitude proativa.
A FIGURA 3 apresentada por Didonet (2007, p.65) mostra a apresentação do
modelo de orientação para o mercado proposto por Day (2001).
Concorrente

Cliente

s

s
Estrutura
- Foco em valor superior
Cultura

para o cliente;

Orientada para

- Coerência de estrutura e

fora

sistemas;
- Adaptabilidade

Base
compartilhada

Aptidões

Capacidade

superior para

compreender, atrair e reter

de conhecimento
- Sentir o mercado;

clientes valiosos.

- Relacionar-se com
o mercado.
-Visão Estratégica

Colaborador
Canais

FIGURA 3 – Modelo de orientação para o mercado de Day
Fonte: Didonet (2007, p.65)
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De acordo com a autora, juntos, cultura, aptidões e estrutura ajudam a empresa
compreender o mercado de modo a atrair e manter clientes, e geram benefícios para
os lucros da empresa. As variáveis de compreensão, atração e retenção de clientes,
aparecem fora das interligações com as demais variáveis, como mostra a FIG. 4, isto
porque o autor a considera como um resultado das demais.
O arcabouço teórico exposto neste capítulo possibilita a delimitação clara dos
processos de inovação, pesquisa e desenvolvimento de projetos e sua orientação
para o mercado. Estes conceitos são essenciais para a análise empírica acerca da
problemática apresentada.

Autor

Objetivos

Temas

específicos

Desenvolvimento de Inovação e novas
tecnologias.

Promoção

de

Parcerias,

Fusão,

Incorporação.

Questões

1

1,5,10,12,17

2

2, 3,11

3

4,6,7,8,9,13

Empresas orientadas
para o mercado
Jaworski, Kohli (1993)

Melhoria no nível técnico e gerencial,
gestão e tecnológico e estratégico.

Ampliação de mercado.

QUADRO 1 – Apresentação do marco teórico do estudo
Fonte: elaborado pelo autor

1

14,15,16,18,19
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3 REFERENCIAL MORFOLÓGICO: A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE E A INDÚSTRIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Este capítulo descreve o município de Belo Horizonte e a importância do setor da
Tecnologia da Informação para o desenvolvimento do território.
3.1 O desenvolvimento do setor em Belo Horizonte e Região Metropolitana
A Região Metropolitana de Belo Horizonte ou RMBH é a terceira maior aglomeração
urbana do Brasil, com uma população 4.882.977 habitantes, conforme o Censo
2010, sem contar o colar metropolitano. Belo Horizonte possui 2.375.151 habitantes
e seu produto interno bruto (PIB) somava em 2011 cerca de 44,6 bilhões de reais e
a renda per capita R$ 18.182,70. É considerado o centro político, financeiro,
comercial, educacional e cultural de Minas Gerais, representando em torno de 40%
da economia e 25% da população do estado. É ainda o 62º maior aglomerado
urbano do mundo e o sétimo maior da América Latina. Segundo dados da pesquisa,
o município de Belo Horizonte estará entre as cidades brasileiras mais ricas do
mundo em 2020, segundo o levantamento - Belo Horizonte ocupa a 63ª posição.
Conforme estudo da Prefeitura de Belo Horizonte, por ser um dos maiores centros
financeiros do Brasil, Belo Horizonte é caracterizada pela predominância do setor
terciário em sua economia. Mais de 80% da economia do município se concentra
nos serviços, com destaque para o comércio, serviços financeiros, atividades
imobiliárias e administração pública. Belo Horizonte está estruturada em cinco
grandes eixos econômicos: Sul, Norte, Leste, Grande BH e Barreiro. O Eixo Grande
BH, ancorado na prestação de serviços de alto valor agregado e em setores
intensivos em tecnologia e conhecimento, constitui-se na principal força motriz do
desenvolvimento econômico do município. Outra região que também possui elevada
relevância econômica para BH é o Eixo Sul, sendo caracterizado pelo alto
desenvolvimento do comércio e do setor terciário tradicional.
O futuro da cidade de Belo Horizonte está fortemente associado à evolução de sua
região metropolitana, razão que explica a inserção de fatores relativos à RMBH na
construção de cenários com setores de alta intensidade tecnológica para a capital
mineira. Neste sentido, de acordo com o Planejamento Estratégico Belo Horizonte
2030 realizado pela Macroplan, os cenários apresentam-se da seguinte forma:
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1. Grau de concertação político-institucional, através da capacidade dos atores
públicos, privados e do terceiro setor de negociar a formulação e de compartilhar a
implementação de iniciativas cooperativas capazes de produzir efeitos positivos e
sinérgicos sobre uma parte ou sobre a RMBH em sua totalidade.
2. Eficácia da governança metropolitana, através de articulação e cooperação com
as esferas públicas e privadas em prol do desenvolvimento econômico e setorial.
3. Desempenho das redes metropolitanas (saúde, educação, transporte, meio
ambiente, segurança pública e promoção de investimentos), através de projetos
sinérgicos públicos e privados com objetivos comuns.
4. Competitividade da economia metropolitana, através do desenvolvimento e
valorização do capital humano, logística de integração regional, acessibilidade e
mobilidade, ambiente de inovação e ambiente de negócios.
Ainda, segundo dados do planejamento realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte
os setores portadores de futuro são aqueles intensivos em conhecimento, tais como
biotecnologia, tecnologia da informação (softwares), microeletrônica, biomédica e
farmacêutica. Portanto, Belo Horizonte é uma cidade que, tradicionalmente, possui
um perfil tecnológico e tem sua vocação econômica voltada para a prestação de
serviços e atrai cada vez mais empresas de base tecnológica. A cidade tem uma
forte tradição em software e centrais de atendimento e call centers.
No fim da década de 1990, Belo Horizonte assistiu a explosão das tecnologias de
comunicação e informação, que culminaram na popularização da Internet,
permitindo o acesso global e instantâneo a informação e transações. Estas
mudanças tecnológicas estabeleceram as bases para a competição global, em
especial para as empresas do setor de tecnologia: hardware, software e
telecomunicações, potencializando o arranjo produtivo local de Belo Horizonte.
Diante da sociedade em rede, as empresas do APL de TI da RMBH se vêem
obrigadas a enfrentar uma série de problemas que vão desde como atuar em rede,
como competir globalmente, como proteger seu mercado local e ampliar a
participação externa. Este cenário força as empresas de tecnologia a se articularem
de forma

cooperada

e

em

rede,

a praticar intensivamente pesquisa e
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desenvolvimento (P&D), buscando inovação, seja pela criação de novos produtos e
mercados, ou pela melhoria de produtos já existentes.
A indústria de software reúne as empresas que trabalham com a produção e
prestação de serviços relacionados a software dividindo-se em quatro grupos.
A figura 5 apresenta a classificação dos tipos de serviços prestados pelas empresas
do setor de software.

Tipo

Especificação

Empresas produtoras de software de
pacote

Softwares de uso mais comum como
editores de texto, jogos eletrônicos,
planilhas, etc.

Empresas produtoras de software
sob encomenda

Desenvolvimento customizado de
programas

Empresas de serviços de consultoria
em software

Atividades de apoio a clientes,
manutenção, treinamento, etc.

Empresas produtoras de software
embarcado

Funcionam em conjunto com uma
máquina, como por exemplo o
software de um telefone celular

Figura 4: Classificação dos tipos de serviços prestados pelas empresas do setor de
software.
Fonte: Diagnóstico da Indústria de Software de Belo Horizonte. SEBRAE, 2006.

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES,
2010) o ano de 2010 foi um ano de recuperação para o setor de TI no Brasil, que
mostrou um crescimento da ordem de 21,3%. Especificamente os setores de
software e serviços cresceram quase 24%, um pouco menos que o segmento de
hardware. Entretanto, considerando-se que o mercado mundial de software e
serviços apresentou um aumento discreto, da ordem de 0,5% em 2010, o Brasil
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terminou o ano em uma situação de destaque neste cenário, alcançando a 11ª
posição no ranking mundial, tendo movimentado 19,04 bilhões de dólares,
equivalente a 1,0% do PIB brasileiro daquele ano. Deste total, foram movimentados
5,51 bilhões de dólares em software, o que representou perto de 2,2% do mercado
mundial, e 13,53 bilhões de dólares em serviços relacionados.
Este mercado é explorado por cerca de 8.520 empresas, dedicadas ao
desenvolvimento, produção e distribuição de software e de prestação de serviços.
Daquelas que atuam no desenvolvimento e produção de software, 94% são
classificadas como micro e pequenas empresas. Em 2010 as exportações de
software e serviços atingiram a ordem de US$ 1,74 bilhões, um avanço de 15,7%
em relação a 2009. Embora o saldo de exportação tenha crescido, não acompanhou
o crescimento do mercado interno, principalmente porque 80% do que é exportado
atualmente refere-se a serviços, onde o Brasil não tem competitividade em custos e
tem falta de mão-de-obra especializada.
Em Minas Gerais, o setor obteve um crescimento nominal de 19,91% do seu
faturamento em 2010, segundo o Ranking Mineiro de Informática. No mesmo
período, o Produto Interno Bruto (PIB) nacional teve um aumento de cerca de 4,5%.
Belo Horizonte apresenta uma considerável concentração de empresas produtoras e
prestadoras de serviço em software. Segundo dados da Prefeitura de Belo
Horizonte, até 2010 existiam no município aproximadamente 22.300 pessoas
trabalhando no setor de informática indiretamente e cerca de 1300 empresas
especializadas no desenvolvimento de software, com um faturamento anual de R$
2,8 bilhões e 7.240 empregos diretos formais e qualificados, o que significa um
crescimento de 348% no último ano.
A criação do CEINFOR – Conselho Empresarial de Informática de Minas Gerais, em
agosto de 1999, unificou as ações das entidades representativas do setor o que
facilitou a estruturação do projeto.

Em Minas Gerais, a existência do Conselho

apresentou-se como um elemento de diferenciação: constituir uma forma de
organizar as entidades com uma única agenda, através de ações articuladas e atuar
de acordo com a respectiva especialidade no segmento.
Apesar da convergência de visão entre estas entidades sobre a realidade do setor
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de software da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a participação das
empresas produtoras no mercado externo era quase nula. Com exceção de poucas
empresas,

a

maioria

não

buscava

conquistar

novos

clientes,

tanto

internacionalmente quanto em outros estados. Isto não ocorria em função da
qualidade dos softwares produzidos, mas por dificuldades comerciais e de acesso
ao crédito para a realização de novos investimentos. Empresas de TI não são
poluidoras, geram produtos de alto valor agregado, é inovador e têm grande
capacidade de absorção de mão de obra qualificada. Este setor é de grande
importância para o município, que se destaca no cenário nacional como capital da
Tecnologia da Informação (TI). Alguns dados mostram esta força, como mais de
1.300 empresas existentes, R$ 2,8 bilhões de faturamento anual e 7.240 empregos
diretos formais e qualificados, o que significa um crescimento de 348% no último ano
(Diagnóstico da Indústria de Software de Belo Horizonte, 2006).
O Ranking Mineiro de Informática da Associação das Empresas Brasileiras de
Tecnologia da Informação, em sua regional Minas Gerais (ASSESPRO-MG, 2010)
mostrou um crescimento de mais de 280% no faturamento das principais empresas
de software do Estado nos últimos 8 anos. Em 2000, somente 9 empresas deste
setor em Minas Gerais possuíam faturamento anual superior a 10 milhões de reais.
Em 2004 por iniciativa do SEBRAE Minas Gerais, foi criado o Arranjo Produtivo
Local (APL) em parceria com as entidades empresariais do setor de TI, que tem
como objetivo o desenvolvimento das empresas instaladas no território de Belo
Horizonte e Região Metropolitana. O fator mais importante neste arranjo é criar uma
sinergia entre os projetos desenvolvidos e apoiados pelas entidades empresariais,
públicas e privadas, orientados para o mercado.
As principais atuações do APL de Software estão divididas em áreas que visam
aumentar o nível de capacitação em qualidade e produtividade, proporcionando a
obtenção de certificação, promover a internacionalização do setor, facilitar o acesso
ao capital e linhas de financiamento, promover a comunicação e o marketing,
aumentar o nível de capacitação em gestão e tecnologia, o nível de conhecimento
sobre o APL da Indústria de Software de Belo Horizonte, a interação com
universidade, a articulação junto ao poder público, promover a inteligência
competitiva setorial, fomentar alianças e parcerias estratégicas entre as empresas,
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atuar de forma transversal, junto a outras cadeias produtivas, fomentar a formação
de recursos humanos de alto nível para o setor em consonância com as
necessidades das empresas, além de fomentar a cooperação entre empresas e
entidades.
3.2 A gestão de projetos de desenvolvimento e a governança do APL
O entendimento das diferentes trajetórias de desenvolvimento das atividades de
desenvolvimento de software aponta as variadas estratégias possíveis para a
implementação de uma política industrial voltada ao fomento desta indústria
(ROSELINO, 2006). Ainda de acordo com o autor as experiências dos aglomerados
auxiliam na construção de estruturas produtivas voltadas ao desenvolvimento de
atividades vinculadas às tecnologias de software, ainda que com maior ou menor
penetração no mercado nacional e internacional, podendo ser potencializado, por
um conjunto articulado de instrumentos de política industrial desenhado com foco
neste setor. O resultado de cada estratégia definida pelos agentes traz elementos
próprios da configuração territorial, reproduzindo de uma forma ou outra, os
aspectos favoráveis assim como as restrições da estrutura produtiva e econômica
que caracteriza cada região.
Neste contexto, pensando no sucesso da constituição de uma indústria que é parte
central do atual movimento de transformação técnico-científica, o SEBRAE Minas
Gerais a partir de 2003, espelhou-se nas melhores práticas mundiais de gestão de
gestão de projetos com foco em resultados atuando de forma estratégica, inovadora
e pragmática para fazer com que o universo das micro e pequenas empresas no
Brasil tenham as melhores condições para uma evolução sustentável, contribuindo
para o desenvolvimento do país como um todo.
Desta forma, para alcançar todo território brasileiro e suas micro e pequenas
empresas, o SEBRAE entende que é fundamental usar estratégias de multiplicação
e massificação, alterando, dessa forma, o foco na direção dos “coletivos”, na
organização da demanda local/setorial e das ações que potencializem e
multipliquem seus efeitos o mais rapidamente possível, especialmente na geração e
manutenção de postos de trabalho.
Com a mudança de foco e de estratégia de atendimento o SEBRAE-MG

63

redirecionou a sua abordagem de “individual” para “coletiva”, reunindo os atores de
diversos setores, num único esforço coletivo, para o desenvolvimento de setores que
possuem um adensamento econômico e geográfico em territórios específicos no
estado.
Um dos setores escolhidos em Minas Gerais foi o APL da Tecnologia da Informação
de Belo Horizonte e Região Metropolitana em Minas Gerais. Isto porque, reúne um
grande número de empresas num mesmo território.
Em 2004, foi criado o primeiro projeto de desenvolvimento para o setor de
Tecnologia da Informação da RMBH, englobando entidades empresariais e públicas,
tais como: SEBRAE, ASSESPRO, FUMSOFT, SINDINFOR, SUCESU, Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e FAPEMIG.
O objetivo foi criar um projeto sinérgico de tal forma, que pudesse elevar o grau de
competitividade das empresas instaladas naquele território, orientado para
resultados e como foco no mercado.
Conforme demonstra a figura da página 64, em consonância e unicidade, a
governança institucionalizada pelo APL procurou articular e interagir com as esferas
políticas e econômicas existentes, visando a formulação de políticas públicas e
privadas que possam fortalecer e dinamizar um desenvolvimento sustentável e
perene. Seu objetivo foi criar um sistema de governança para o APL de TI da RMBH,
pautado pelos modernos princípios de representatividade das partes interessadas
(stakeholders), transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
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INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GOVERNANÇA
Conselho Empresarial de Informática - CEINFOR

ENTIDADES EMPRESARIAIS
FUMSOFT

ASSESPRO

SINDINFOR

SUCESU

EMPREENDEDORES
Empresas

Estudantes

Usuários

Entidades/Instituições de apoio
SEBRAE

FIEMG

Prefeitura de
Belo
Horizonte

Governo de
Minas Gerais

Instituições
de Pesquisa

Universidades

Governo
Federal (MDIC,
CNPQ, FINEP,

etc)

Figura 5: Modelo de governança do APL de TI da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Fonte: SEBRAE, 2010
Para Lastres e Cassiolato (2003), a capacidade de administrar o interesse coletivo,
harmonizando interesses individuais eventualmente conflitantes, a partir da
mobilização de atores, compartilhando responsabilidade e tarefas, é uma idéia
apropriada para o conceito de governança. A qualidade da governança em uma
determinada localidade revela não apenas a capacidade de articulação dos agentes
que ali atuam, mas principalmente a capacidade de resposta para os problemas que
ali se apresentam. Em tempos modernos a governança não é exercitada apenas
pelos agentes de governo, é também exercitada por indivíduos, empresas,
associações, organizações não governamentais, enfim em todos aqueles que sejam
capazes de intervir numa realidade local. Através da governança instituída é
possível interferir na organização dos fluxos de produção ou conhecimento,
gerenciando problemas comuns, acomodando interesses e estimulando a realização
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de ações cooperativas.
Filho (2005) descreve a governança em duas dimensões: pública e privada. Na
dimensão que avalia a governança pública, pode ser empenhada por agentes dos
governos em suas diversas esferas, agindo em nome do interesse público. A
superposição de políticas, a descontinuidade na sua implementação e a participação
de legítimos representes da sociedade pode caracterizar numa governança frágil e
débil.
Já a governança privada ressalta uma capacidade de articulação dos agentes
econômicos, que se manifestam através de associações, indicações de melhores
práticas para normas e regulamentações de produtos a partir de um movimento
articulado, entidades representativas da sociedade e classes empresariais, etc.
Segundo o autor, a ausência destas organizações representativas num determinado
local ou a limitada capacidade de se expressar das que eventualmente existam, são
também indicativos de uma governança privada frágil e desarticulada.
Ao ser pensado o desenvolvimento econômico local de forma mais ampla, a
governança pública e privada podem atuar de forma complementar na articulação e
construção dos interesses coletivos, revelando-se como instrumentos úteis na
construção de canais de comunicação que possibilitem a construção e interação dos
agentes (FILHO, 2005). Para os estudiosos Humphrey e Schmitz, apud Filho (2005),
a governança público-privada é aquela onde existem a interação entre os agentes a
medida que são enfrentados problemas de maior complexidade, que exigem a
coordenação e interação entre eles encontrando seu espaço de atuação. Ainda
segundo o autor a prática de mecanismos de governança de um cluster representa
uma vantagem para a interação positiva na construção de uma trajetória,
independente do estágio de desenvolvimento que ele se encontre.

Mesmo em

clusters bem sucedidos, administram-se crises em diversos estágios, mas as
habilidades coletivas para obter vantagens a partir das oportunidades contribuem
para combater as adversidades. A ausência de mecanismos apropriados de
governança pode comprometer a vitalidade de uma economia em longo prazo.
Para o autor, é possível que a capacidade de governança seja utilizada para o
estabelecimento de uma conexão maior entre as externalidades econômicas da sua
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cadeia produtiva e o aprendizado coletivo, o que confere a governança um papel
importante no desenvolvimento local.
No Brasil, existem vários pólos que reúnem empresas de software no país, sendo a
atuação das associações fomentadoras um aspecto importante para o sucesso das
empresas. Conforme demonstra a figura 7, os principais estão localizados no
Sudeste e Sul do país. A presença desses pólos e a organização das empresas em
associações, por incentivo público ou por iniciativa das mesmas, parece ser um fator
ser determinante no sucesso do setor e desenvolvimento de software.

O SETOR EM NÚMEROS
Pólos de TI no Brasil
Recife, PE: Em torno de 140
empresas. Conhecido como Porto
Digital Corresponde a 4% do PIB de
PE.
Concentra
empresas
multinacionais, é sede regional da
IBM. Foco em soluções para gestão
e games.

Campina Grande e região, PB: Em torno de
80 empresas. Conhecido como Farol Digital.
Foco em desenvolvimento de software e
prestação de serviços e .desenvolvimento de
software e prestação de serviços. de
serviços.
Maceió, AL: Em torno de 95
empresas. Prevalecem empresas de
hardware e desenvolvimento de
software

Belo Horizonte, MG: Em tono de 1.300
empresas. Um dos maiores polos de TI
do Brasil, com faturamento anual de 2,5
bilhões e 17.000 empregos gerados.

Belo Horizonte MG

Londrina, PR: Em torno de 70 empresas.
Foco em software sob encomenda e
processamento
de
dados.
Criaram
laboratório-modelo de testes software
embarcado.

Rio de Janeiro, RJ: Em torno
de
100
empresas.
Rio
Convergência Digital (TV/cine).

Santos, SP: Em tono de 50 empresas.
Foco em desenvolvimento de soluções
para logística portuária.

Figura 6 – Pólos da Tecnologia da Informação no Brasil
Fonte: SEBRAE, 2011
Número de empresas e proporções: BR, MG E RMBH

De acordo com levantamentos realizados pelo SEBRAE MG, as tabelas 1 e 2
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mostram um crescimento e uma maior participação de MPEs no mercado de
software sob encomenda do que nos demais.

Legenda: MPE (Micro e Pequenas Empresas), MGE (Médias e Grandes Empresas)
Tabela 1 – Percentual de MPEs em relação aos serviços de software
Fonte: SEBRAE, 2012

De acordo com os dados, o número de empresas maiores tem crescido em
proporção maior que o número de MPEs, o que pode ser resultado, ao menos em
parte, de processos de fusão ou mesmo de empresas que deixam de ser pequenas
para se tornarem médias ou grandes. Já em número de empresas, Minas Gerais
ganhou em representatividade no Brasil (7% para 8%). Ainda em número de
empresas, a RMBH perdeu representatividade em Minas Gerais (65% para 61%).

Legenda: MPE (Micro e Pequenas Empresas), MGE (Médias e Grandes Empresas)
Tabela 2 – Número de empresas na RMBH, MG e Brasil
Fonte: SEBRAE, 2012
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Proporção do número de empresas de software -RMBH/MG e MG/Brasil - (%)

Gráfico 1 – Proporção do número de empresas: RMBH, MG e Brasil
Fonte: SEBRAE, 2012
Variação do número de empresas de software -2006-2010 (%)

Gráfico 2 – Variação do número de empresas de software
Fonte: SEBRAE, 2012

Como é possível perceber, a cadeia da indústria da Tecnologia da Informação, por
ser complexa é de difícil definição devido à multiplicidade de suas interações. Esta
indústria divide-se em blocos compostos de elementos heterogêneos: de um lado a
produção física de produtos que são os hardwares, que se limita aos equipamentos
e periféricos em si e os softwares que constituem os sistemas de programação dos
computadores. Do outro lado tem-se a produção de serviços, composta pela
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integração dos sistemas, consultorias, desenvolvimento de conteúdo, outsourcing,
off-shoring, etc e a infra-estrutura de redes de telecomunicações, que representam
um importante elo da cadeia.
De acordo com Fernandes, Balestro e Mota (2004), a Indústria de Tecnologia da
Informação estuda, opera, produz e utiliza instrumentos tecnológicos para o
tratamento das informações, o que corresponde a todo o conjunto de ferramentas
que transforma e organiza os dados.
As várias definições a respeito da Indústria da Tecnologia da Informação procuram
manter um vínculo não apenas com o gerenciamento de dados e informação, mas
também na geração de conhecimento e prestação de serviços (BASTOS, RIOS,
CRISTALLI E MOREIRA, 2007).
Assim como os demais setores, a Indústria da Tecnologia da Informação desenvolve
a sua cadeia produtiva como uma rede de inter-relações entre os vários atores do
sistema industrial, o que permite identificar o fluxo de bens e serviços nos setores
diretamente relacionados, desde as fontes de matéria-prima até o consumidor final.
De acordo com Borges (2006), a cadeia produtiva é formada de vários elos e pode
ter várias conformações relacionados a produção, distribuição, comercialização,
consumo e serviços. Para o autor a relação entre a cadeia produtiva da economia e
a cadeia produtiva do setor em questão, é fator preponderante para o fortalecimento
dos elos através da informação que permite identificar gargalos e oportunidades do
setor e a partir daí planejar ações que possam buscar o equilíbrio do sistema.
Finalizando, o autor acrescenta que a evolução e prosperidade dos aglomerados
dependem de ações conjuntas dos diversos agentes envolvidos, públicos e privados
para criar um ambiente inovador, criar sinergias entre os agentes, fazendo com que
o processo territorial descubra as vantagens e desvantagens de aprender e fazer
pela interação da cadeia produtiva. A figura 8 representa a cadeia produtiva do setor
da Tecnologia da Informação.
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Figura 7 – Cadeia Produtiva da Tecnologia da Informação
Fonte: SEBRAE, 2011

71

3.3 Projeto desenvolvido pela empresa
Em função de uma constante demanda por parte das empresas do setor da
Tecnologia da Informação, o SEBRAE-MG decidiu estruturar um projeto coletivo que
venha atender as necessidades do setor de forma articulada e sinérgica com as
ações já desenvolvidas pelo polo através das entidades empresariais que fazem
parte do APL. O projeto teve inicio em março de 2004 com previsão de término em
dezembro de 2014. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas
Gerais – SEBRAE-MG executa o projeto juntamente com os parceiros que compõem
o Comitê Gestor do Arranjo Produtivo Local da Indústria de Software de Belo
Horizonte, assim sendo: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Associação das
Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet de Minas
Gerais - ASSESPRO/MG, FAPEMIG, Sociedade Mineira de Software - FUMSOFT,
Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia - SECTES, Sindicato das Empresas
de Processamento de dados, Informática, Software e Serviços em tecnologia da
Informação do Estado de Minas Gerais - SINDINFOR e Sociedade de Usuários de
Informática - SUCESU.
O projeto tem como público alvo as empresas da Indústria de Software de Belo
Horizonte e Região Metropolitana, atendidas pelo SEBRAE-MG com ênfase nas
Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, que aderiram ao projeto.
O Objetivo geral do projeto é aumentar o faturamento das empresas da indústria de
Software da RMBH, ampliando o acesso aos mercados local, nacional e
internacional, gerando empregos de alta qualificação. Juntamente com as empresas
e entidades participantes, definiu-se como focos estratégicos:
1. Aumentar

o

nível

de

capacitação

em

qualidade

e

produtividade,

proporcionando a obtenção de certificação em CMM,CMMI ou MPSBr.
2. Ampliar o acesso aos mercados local, nacional e internacional.
3. Facilitar o acesso ao capital (não reembolsável, investimento de risco, linhas
de crédito, linhas alavancadoras).
4. Aumentar a visibilidade do APL da Indústria de Software de Belo Horizonte
nos vários mercados
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5. Aumentar a cultura da cooperação (empresas e entidades).
6. Aumentar o nível de capacitação em gestão e tecnologia.
7. Aumentar o conhecimento sobre os mercados (produtor e consumidor)
8. Aumentar o nível de conhecimento sobre o APL da Indústria de Software de
Belo Horizonte.
9. Aumentar a interação com universidades.
10. Aumentar a articulação junto ao poder público.
Alguns dos resultados previstos pelo projeto foram elevar o faturamento anual das
empresas do APL da indústria de Software RMBH, decorrentes das vendas no
mercado interno e externo; elevar o número de mão-de-obra qualificada trabalhando
nas empresas do APL; certificar em 25 empresas e aumentar o número de
propostas aprovadas diretamente e/ou em parceria com ICTs/Universidades para
projetos de P&D&I e investidores.
No período de 2004 a 2009 foram investidos pelo SEBRAE MG cerca de R$4,5
milhões de reais obtendo R$27,7 milhões de reais em alavancagem através dos
parceiros, com a implementação do escritório de projetos na FUMSOFT. Estes
recursos foram investidos direta e indiretamente nas empresas do APL.
A partir de 2009 o SEBRAE procurou redirecionar o projeto para um novo modelo de
gestão, o que procurou focar em negócios específicos portadores de futuro,
culminando em dois negócios específicos, conforme figura 9:
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Projeto de Redirecionamento Competitivo da Indústria Software
da RMBH

Projeto M-Health BH

Projeto Smart City BH

Transformar as empresas de TI RMBH em
referência no desenvolvimento de soluções de
Gestão e Monitoramento da Saúde com foco em
de gestão de riscos, prevenção de doenças
crônicas, qualidade de vida e bem estar

Identificar e apoiar o desenvolvimento de negócios
relacionados a soluções inteligentes para a gestão
de Belo Horizonte e outras cidades.

Figura 8 – Projetos desenvolvidos pelo SEBRAE no setor de TI de BH e RMBH
Fonte: SEBRAE, 2012

Para a mudança de estratégia de abordagens no segmento de TI o SEBRAE MG
realizou alguns estudos sobre o mercado da Saúde e de Mobilidade Urbana
Integrada, conforme descritos a seguir.
3.3.1 Entendendo a abordagem de TI para a Saúde e Bem Estar
Estudos realizados pelo SEBRAE MG mostraram que a estabilidade econômica
trouxe aumento do número de beneficiários, um aumento na receita das operadoras
de saúde ao longo dos últimos anos, as exigências das operadoras se ampliaram
(Lei 9.656), ampliando as necessidades do mercado. A população brasileira está
envelhecendo de forma acelerada, ocorrendo consequentemente um aumento das
doenças crônico-degenerativas (diabetes e hipertensão). Estudos mostraram
também que está ocorrendo consolidação do setor, com a fusão de empresas do
mesmo ramo e a verticalização de atividades entre empresas complementares.
Portanto, novas oportunidades estão surgindo no segmento de baixa renda com
novas possibilidades de parcerias com o SUS, terceirização de serviços de
diagnóstico e imagens e uma forte tendência de crescimento da medicina
preventiva.
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Ao analisar o mercado de saúde no Brasil o SEBRAE MG analisou também o
potencial que o segmento da saúde propicia para o desenvolvimento de novos
negócios para o segmento da Tecnologia da Informação, conforme quadro 2:
ASPECTOS POLÍTICO-REGULATÓRIOS

ASPECTOS ECONÔMICOS

A evolução do sistema de saúde brasileiro tem

O crescimento da economia nos últimos anos

criado inúmeras necessidades no mercado de

favoreceu o mercado de saúde, permitindo que

software,

mais pessoas tivessem acesso ao sistema de

que

se

traduzem

em

ótimas

oportunidades para a área.

saúde, que responde por cerca de 8% do PIB
brasileiro.

● A criação das agências reguladoras trouxeram
uma série de aspectos normativos para o

● Isso gera impactos no mercado de saúde

mercado de saúde que acabam por demandar o

suplementar, favorecido pelo aquecimento do

desenvolvimento de sistemas específicos.

mercado formal de trabalho, gerando novas
oportunidades para o mercado de baixa renda.

● A evolução do sistema de saúde pública, com
aumento de atuação do SUS, criação do

● Há uma grande parcela do sistema de saúde

programa de saúde da família, campanhas de

brasileiro sem cobertura adequada de serviços

vacinação em massa, acesso a uma ampla

de informática em geral.

gama de serviços de saúde, dentre outros,
também

criou

diversas

oportunidades

para

softwares no mercado de saúde.

● Está ocorrendo uma onda de fusões dos
serviços de saúde no mercado brasileiro, em
diversos segmentos, como: hospitais, planos de

Há uma tendência de a sociedade buscar cada

saúde, serviços de exames e diagnósticos, setor

vez mais um estilo de vida saudável, seja por

farmacêutico, etc.

recomendação médica, ou seja, por decisão de
estilo de vida.

● O investimento em desenvolvimento de novas
tecnologias aplicadas à área de saúde é cada

● Empresas operadoras de planos de saúde

vez mais crescente.

buscam traçar o perfil de seus segurados
visando diminuir os custos com tratamentos,
investindo em aspectos mais preventivos.

● Novas formas de acesso a tecnologia surgem
a todo o momento. Acessar informações gerais
de saúde em smartphones e tablets já é uma

Os impactos do envelhecimento populacional no

realidade, com forte tendência de crescimento.

Brasil, aumentando os casos de geriatria e
serviços relacionados à cuidados de idosos e
doenças da 3ª idade.

Serviços de diagnóstico e exames, bem como
prontuários eletrônicos interconectados é um
mercado em forte expansão para a área de
saúde.
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ASPECTOS POLÍTICO-REGULATÓRIOS
●

O

mercado

relacionadas

à

está

partindo

medicina

para

preventiva,

ASPECTOS ECONÔMICOS

soluções ● Nas ilhas de excelência em tecnologia,
visando impressões só são feitas por questões legais. A

baratear os custos em relação ao modelo de assinatura eletrônica é uma realidade próxima
medicina reativa.

para esse mercado. A tendência é banir o
papel.

● O mercado de bem-estar está em crescente
ascensão no Brasil, abrindo novas oportunidades
para atuação.

Quadro 2 - Potencial de TI para a área de saúde e bem-estar
Fonte: SEBRAE, 2011

Analisando ainda o cenário de saúde, o SEBRAE MG percebe que o potencial da
área de Saúde gera algumas oportunidades para o segmento de Tecnologia da
Informação. Existe a possibilidade de se aumentar os investimentos em ações de
marketing, visando melhorar a competitividade das MPEs da RMBH. Percebe-se que
as empresas que possuem foco de atuação em determinado setor, conseguem
melhores resultados no mercado e o mercado de saúde e bem-estar tem baixos
níveis de informatização e está em crescimento, o que pode se traduzir em novas
oportunidades.
Pode-se entender como ameaças tanto a falta de profissionais do mercado de TI em
geral, como especializados no setor de saúde e bem-estar são ameaças para a
competitividade das empresas. Também, novas regulamentações que surgem a
todo o momento no mercado de saúde podem afetar a forma de atendimento dos
produtos que estão no mercado e em alguns casos de editais para compras
públicas, tem sido exigidos compatibilidade dos sistemas com softwares livres, o que
pode eliminar a maioria das empresas já estabelecidas desse nicho de mercado.
Em priore, percebe-se como força no segmento a organização da governança com a
existência de entidades de classe atuantes, tais como ASSESPRO, FUMSOFT,
SUCESU E SINDINFOR, que podem facilitar a atuação conjunta dos empresários e
favorecer a disseminação de informações e conhecimento e empresas com atuação

76

nacional podem favorecer a expansão das atividades das demais empresas ao
atuarem em conjunto.
Finalizando, na percepção do estudo realizado pelo SEBRAE-MG os problemas de
oferta de mão-de-obra especializada na área, de gestão ineficiente em algumas
empresas e de baixa utilização de ferramentas de marketing, principalmente
relacionadas às outras praças de referência em softwares pelo Brasil, são fatores
que contribuem para a redução da fatia de mercado das empresas de TI do Polo em
Belo Horizonte, conforme figura 11.

AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES
FORNECEDORES
● Os fornecedores
não exercem uma
influência
significativa nessa
indústria.
Basicamente uma
empresa
de
desenvolvimento
de software possui
apenas estrutura
administrativa, de
hardware
e
software de apoio
para
o
desenvolvimento
de seus produtos.
● Portanto, não
existe um processo
permanente
de
compra de insumos
necessários para a
produção final.

● O mercado de softwares, de maneira geral, apresenta
facilidades para novos entrantes. A atividade é intensiva em
conhecimento, dependendo de poucas pessoas e recursos
materiais para desenvolver produtos.
● Além disso, existem diversos nichos de atuação deixados
pelos produtos que estão no mercado, atraindo novos
competidores.

RIVALIDADE ENTRE COMPETIDORES
● A rivalidade dos competidores é intensa. Pode se dar via
preços ou diferenciação dos produtos. O mercado apresenta
produtos de todas as qualidades e preços possíveis.
● As estratégias competitivas das empresas não se apoiam
em ações de marketing, podendo ser essa uma nova
estratégia de ação para as MPE do setor.

● Existem diversos produtos substitutos no mercado, bem
como, novos podem ser feitos sob encomenda.
● Embora a propensão dos clientes a substituir os softwares
instalados não seja significativa, por uma série de
implicações que isso traz, por outro lado o mercado se
desenvolve rapidamente, podendo a todo momento
apresentar novas soluções mais eficientes e completas.

AMEAÇA
SUBSTITUTOS
Forte

Média

Baixa

DE

CLIENTES
● O mercado de
software para a área
de saúde e bemestar não apresenta
grandes clientes com
poder de influenciar
o mercado. Porém, o
processo de venda é
lento e de longo
prazo. ● Os produtos
não
são
padronizados, tendo
várias opções no
mercado,
com
diferenças
de
customização ou de
soluções específicas,
o que torna o
processo de venda
mais lento. ● O
poder de barganha
dos clientes diminui
bastante ao pensar
em
trocas
de
sistemas. Por um
lado, a empresa que
está instalada no
cliente
tem
vantagens.
Já
a
empresa interessada
em entrar tem que
oferecer uma série
de
compensações
superiores
no
serviço prestado.

Figura 09 – Modelo das Cinco Forças de Porter (1980), aplicado ao segmento da
saúde.
Fonte: SEBRAE, 2011
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Utilizando-se do modelo SCP(structure-conduct-perfomance) proposto inicialmente
pelo economista de Harvard Edward Mason nos anos 1930, e popularizado quando
Michael Porter o utilizou como ferramenta analítica em Competitive Strategy de
1980, aprimorado pela consultoria McKinsey & Co para ser utilizado na análise de
choques ocorridos nos mercados e seus impactos, o Sebrae MG analisou o
potencial da Indústria de softwares para a saúde, chegando as seguintes
conclusões:
No que se referem à estrutura três pontos foram observados: demanda oferta e
dinâmica de mercado.
Quanto à demanda no setor de saúde é percebido que a mesma é crescente, com
vasto mercado potencial para softwares a ser explorado. Está ocorrendo também
uma forte ampliação dos usuários do sistema de saúde brasileiro, com agregação de
20 milhões de cidadãos que saíram da faixa de pobreza nos últimos anos e
ascensão social das demais classes e existe uma crescente demanda de serviços
de instituições de todos os portes de tamanho, porém exigindo conhecimentos
específicos

da

área,

requerendo

cada

vez

mais

prestação

de

serviços

especializados.
Quanto à oferta o setor apresenta assimetria de oferta de serviços, opondo ilhas de
excelência como hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, em São Paulo e outros
com sérios problemas estruturais, como os públicos e os filantrópicos. Não há fortes
barreiras a entrada de novos concorrentes de softwares para saúde e o
desenvolvimento tecnológico intenso da área favorece o aumento da oferta de novas
soluções.
Referente à demanda de mercado entende-se que existe falta de mão-de-obra
qualificada na área de TI para saúde, o processo de venda dos softwares, de modo
geral, é lento, exigindo longos processos de negociação.
Analisando o eixo conduta foram analisados os aspectos de marketing, variação de
capacidade, a integração vertical e eficiência operacional.
Quanto ao marketing, percebe-se que os preços dos produtos são variados, sendo
prática comum a cobrança pela prestação de serviços e não simplesmente a venda
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do software. Não são conhecidas grandes estratégias de promoção para a área,
dada a particularidade desse mercado ter processo de venda específico. O mercado
está em constante inovação, com oferta de novas soluções para as mais diversas
áreas a todo o momento e a distribuição dos produtos pode ser feita sem grandes
problemas, até mesmo à distância, dispensando posição geográfica privilegiada.
Quanto às variações na capacidade de atendimento da demanda não são
preocupantes para essa indústria e percebe-se uma tendência de fusão/aquisição de
empresas para ganhar mercado, ao agregar soluções diferentes em um só pacote.
Já na integração vertical existem fortes possibilidades de integração entre os
segmentos de TI, visando oferecer solução completa aos clientes, tanto vertical
como horizontal.
Finalmente, para melhor eficiência, as empresas investem nas novas tecnologias,
aperfeiçoando seus produtos e procurando melhor aderência com o que o mercado
demanda.
Em função das análises realizadas no segmento de Saúde o SEBRAE-MG entendeu
que este é um dos negócios atrativos para foco do segmento de TI, observando
suas carências e seu potencial de inovação e crescimento.
3.3.2 Entendendo a abordagem de TI para Mobilidade Urbana Integrada
Primeiramente, para entendermos a nova abordagem é preciso entender o conceito
de “Smart Cities” ou Cidades Inteligentes. Segundo estudos do Sebrae, 2011
Cidades Inteligentes são aquelas que fazem uso de tecnologias avançadas para
encontrar soluções para seus problemas e para as novas demandas da população.
O projeto Smart City BH tem como objetivo identificar e apoiar o desenvolvimento de
negócios relacionados a soluções inteligentes para a gestão da cidade de Belo
Horizonte e de outras cidades.

O negócio de Mobilidade Urbana Integrada foi

priorizado pelo SEBRAE MG em função de seu maior volume de negócio, por
representar uma oportunidade no curto, médio e longo prazo e pela alta intensidade
tecnológica aplicada nos diferentes elos da cadeia de valor. Além disso, foram
analisados comparativamente os negócios de mobilidade urbana e aplicações
tecnológicas em turismo em termos de impactos sociais, ambientais e econômicos,
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sendo que os do negócio de mobilidade urbana se mostraram mais relevantes para
a sociedade.
Durante os últimos anos tem crescido o número de projetos de cidades inteligentes
ou smart cities, principalmente na Europa, Estados Unidos e Ásia. Esses projetos
buscam melhorar a gestão das cidades solucionando seus principais problemas,
dando resposta às demandas da população, e gerando ambientes de inovação e
novos negócios para as empresas.

As diferentes cidades estão focando na

resolução dos seus principais problemas como mobilidade e evoluindo em função de
novas prioridades ou demandas da sociedade como sustentabilidade, meio
ambiente, gestão eficiente de recursos escassos e valiosos como energia e água,
etc.
A origem do conceito atual de cidades inteligentes está nos sistemas inteligentes de
transporte em áreas urbanas que tentavam dar solução ao problema do transporte
em cidades, e que serviram para perceber a importância de dar soluções específicas
e inovadoras para os problemas das cidades.

Figura 10 – Conceito de Cidades Inteligentes
Fonte: SEBRAE, 2011

O conceito de cidade inteligente é muito amplo, e pode ser abordado desde
diferentes perspectivas. Por exemplo, o ranking que a União Européia realizou no

80

ano 2007 sobre 70 Smart Cities em cidades de tamanho médio avaliou aspectos de
mobilidade, entorno meio ambiental, capital humano, competitividade, governança, e
qualidade de vida.
A geração de soluções e modelos de negócio inovadores para as cidades
inteligentes tem uma alto componente de tecnologias da informação e comunicação
(TIC ou tecnologias digitais) que junto com outras tecnologias podem melhorar a
qualidade de vida nas cidades.

Figura 11 – Integração dos componentes em plataformas de TI, conforme dados da
União Européia, 2007
Fonte: SEBRAE, 2011

Um dos pontos chave das cidades inteligentes é a integração dos diferentes
componentes dos serviços de mobilidade, seguridade, emergências, meio ambiente,
etc. em plataformas multi-serviço que permitem a comunicação entre os
componentes e facilitam a escalabilidade, eficiência e inovação de novos serviços.
Outro elemento diferencial das cidades inteligentes é que elas mesmas ou distritos
dentro das cidades servem de laboratórios para desenvolver novas soluções e testar
o conceito antes da implantação em escala, são os chamados living labs. Em alguns
casos existem projetos de novas cidades que estão sendo construídas com esse
conceito e com um alto componente tecnológico.
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Finalmente, o projeto pretendeu identificar e facilitar o desenvolvimento de uma serie
de negócios que podem apoiar o desenvolvimento de soluções para mobilidade,
informações turísticas, seguridade, gestão energética, gestão de resíduos, etc.
durante a Copa e também no dia a dia da cidade.
A princípio foram identificadas como áreas prioritárias para o projeto, a mobilidade
urbana integrada, o turismo e o lazer.
O projeto foi estruturado como uma iniciativa de APL em que as empresas e
instituições que desenvolvem e aplicam soluções inteligentes (produtos e serviços)
para a cidade são os agentes que interagem e compõem o cluster.
Ao estruturar o projeto, o SEBRAE-MG entendeu que existem empresas e
instituições que estão atuando de forma individual ou isolada para desenvolver
produtos ou soluções inteligentes para resolver os problemas das cidades. Ainda
não existe uma dinâmica de cluster por não existir uma dinâmica de interação
intensa entre as empresas e as instituições da oferta e da demanda, o que facilitaria
processo de inovação, desenvolvimento, eficiência e integração. Desta forma, o
projeto procurou desenvolver essas conexões e interação como cluster para acelerar
o processo de crescimento e competitividade das empresas.
A iniciativa de cluster seguiu uma metodologia que consiste numa série de
atividades para facilitar um direcionamento de consenso mediante um processo
participativo com empresas e instituições e com uma base sólida de análise
estratégica e planificação. O objetivo foi promover um direcionamento no cluster
para aproveitar oportunidades de negócio e reforçar a competitividade das
empresas. O processo da iniciativa do cluster permitiu um entendimento comum
entre seus agentes sobre os desafios, neste caso soluções para cidades
inteligentes, e a partir daí chegarem a um consenso sobre o futuro para o cluster e
as linhas de ação para alcançar esse futuro.
Conforme figura na página seguinte, para estruturar o projeto, foram percorridas
algumas fases:
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Figura 12 – Fases da iniciativa de implementação do APL
Fonte: SEBRAE, 2011

A iniciativa APL foi estruturada em 5 fases diferentes. Elas integraram tanto a parte
humana de articulação, mobilização e estruturação para o desenvolvimento do APL,
como a parte de análise estratégica para construir de forma conjunta uma visão de
futuro e um plano de ação de curto e longo prazo de acordo com o mercado. Após
esta etapa o projeto passou a ser executado em 2012, junto às empresas do polo de
TI de Belo Horizonte.
Finalmente, ao analisar as duas abordagens para o polo de Tecnologia da
Informação o SEBRAE MG entende que cada um dos novos projetos possui um
público alvo diferente. Através de chamadas públicas, foram aglutinadas nos grupos
as empresas que desenvolvem soluções específicas para cada negócio identificado.
No período de 2004 a 2012 cerca de 142 empresas do APL participaram de todas as
ações

durante

a

execução

do

projeto.

No

mesmo

período

houve

um

transbordamento de 680 empresas atendidas pelo projeto em ações realizadas pelo
SEBRAE MG e pelos parceiros em Belo Horizonte da região metropolitana.
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4 METODOLOGIA: DESENVOLVENDO A TRAJETÓRIA DA PESQUISA
Este capítulo trata da metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, com o
objetivo principal que coexiste em identificar e analisar os resultados dos projetos de
desenvolvimento destinados ao APL visando potencializar as forças produtivas no
Arranjo Produtivo Local da Tecnologia da Informação de Belo Horizonte e Região
Metropolitana.
4.1 Caracterização da pesquisa
De acordo com Vergara (2007), os tipos de pesquisa podem ser definidos por dois
critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser classificada como descritiva conclusiva e
seu objetivo é analisar a sinergia e os resultados dos projetos de desenvolvimento e
a sua contribuição para o crescimento do APL da Tecnologia da Informação de Belo
Horizonte e Região Metropolitana de Minas Gerais.

A pesquisa descritiva objetiva conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir
para modificá-la (CHURCHILL, 1987). Muitas das pesquisas de marketing realizadas
são de caráter conclusivo descritivo (PERIN et al., 2000). Pode-se dizer que ela está
interessada em descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los,
classificá-los e interpretá-los. Além disso, ela pode se interessar pelas relações entre
variáveis e, desta forma, aproximar-se das pesquisas experimentais. A pesquisa
descritiva expõe as características de determinada população ou de determinado
fenômeno, mas não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve,
embora sirva de base para tal explicação. Normalmente ela se baseia em amostras
representativas, sendo o formato básico de trabalho o levantamento (Survey).

Os estudos mais utilizados nesse tipo de pesquisa são: o longitudinal (coleta de
informações ao longo do tempo) e o transversal (coleta de informações somente
uma vez no tempo). As pesquisas descritivas compreendem de diferentes tipos de
coleta de dados, os quais compreendem: entrevistas pessoais, entrevistas por
telefone, questionários pelo correio, questionários pessoais e observação.
Nesse caso, a estratégia adotada foi a de uma pesquisa quantitativa através da
aplicação de um questionário padronizado, de modo a desenvolver a percepção da
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realidade, aprendendo fatos e fenômenos a partir dos dados obtidos na pesquisa de
campo, complementada por uma pesquisa qualitativa, de entrevistas com dirigentes
das entidades empresariais, governamentais e empresários participantes e
envolvidos no projeto.
A pesquisa quantitativa utilizou o modelo teórico da orientação para o mercado, ou
escala de MARKOR e a partir dos seus construtos constituintes, ou seja, a geração
de inteligência e inovação, a disseminação de inteligência de mercado e a resposta
a inteligência de mercado, foi desenvolvido o modelo experimental da pesquisa. Os
construtos estabelecidos no modelo foram desmembrados em varáveis construídos
especificamente para atender os propósitos desta pesquisa.

Na definição das

variáveis observou-se a estrita associação com seus respectivos construtos. Assim,
o pressuposto é que o conjunto de variáveis explique em maior ou menor grau, cada
construto. Adicionalmente o conjunto de construtos tem por propósito explicar a
orientação geral do projeto ao mercado, ou seja, as empresas atendidas pelo
SEBRAE.
4.2 Coleta de dados
Quanto às unidades de análise foi pesquisado o projeto da Tecnologia da
Informação da RMBH implementado pelo SEBRAE MG em parceria com as quatro
entidades empresariais do setor, que tem como objetivo desenvolver o Pólo de
Tecnologia da Informação de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, tornando-o
referência nacional.
A unidade de observação compõe-se de 83 empresários em um universo de 140
que foram beneficiados pelo projeto e 04 líderes das entidades empresariais que
representam o setor e receberam recursos financeiros para implementar as ações
do projeto no APL estudado. O estudo foi realizado em duas fases:
1ª fase: Quantitativa, com a aplicação do questionário nas 140 empresas da RMBH
que participarão do projeto, com a escala MARKOR ; e ,
2ª fase: Qualitativa, através de entrevistas individuais em profundidade com os 04
gestores das entidades parceiras na implementação do projeto, sendo elas:
ASSESPRO, FUMSOFT, SINDINFOR E SUCESU.
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Para verificar o grau de orientação para o mercado dos projetos da amostra foi
utilizada a escala Markor, desenvolvida por Kohli, Jaworski. A escala possui um total
de 18 indicadores assim distribuídos: seis relativos à geração de inteligência de
mercado (indicadores 1 a 6), seis relativos à disseminação de inteligência de
mercado (indicadores 7 a 12) e sete relativos à resposta dos projetos (indicadores
13 a 18). Foi ainda elaborada uma questão com o propósito de se avaliar a
orientação geral do projeto ao mercado, ou seja, às empresas atendidas. Esta
pergunta assume a característica e o propósito de atuar como uma variável
explicada, neste caso pelas três variáveis explicativas: a geração de inteligência e
inovação, a disseminação da inteligência e a resposta ao mercado.
Foram utilizadas, a exemplo da medida original, escalas de cinco pontos, tipo Likert,
em que o entrevistado manifestou-se de acordo com o comportamento de sua
empresa, variando os extremos de (1) Discordo Totalmente, a (5) Concordo
Totalmente.
4.3 Questionário
A coleta foi realizada, através de um questionário estruturado com perguntas
objetivas, aplicado aos empresários e líderes do setor de Tecnologia da Informação
da cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, no período de 20 de outubro de
2011 a 15 de janeiro de 2012.
As respostas foram utilizadas para identificar os resultados dos projetos
implementados no APL de Tecnologia da Informação, e se basearam na escala
MARKOR (composta por três dimensões: geração de inteligência disseminação de
inteligência, e resposta ao mercado). As seis primeiras questões referem-se à
percepção dos empresários a respeito da geração de inteligência e inovação
geradas com o desenvolvimento do projeto no setor. As questões 07 a 12 referemse também a percepção dos empresários em relação à Disseminação de Inteligência
de Mercado pelo projeto às empresas participantes e para os empreendedores.
Finalmente, nas questões 13 a 18 trata de descobrir se todas as necessidades da
empresa foram atendidas pelos projetos e se existe uma Resposta à Inteligência de
Mercado. A questão número 19 procura verificar se a participação no projeto
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permitiu uma efetiva orientação da empresa para o mercado, podendo desta forma
verificar se o mesmo possui uma aderência de mercado.
4.4 Pesquisa qualitativa
A segunda parte da pesquisa, utilizando o método qualitativo, se deu através de
entrevistas em profundidade, um recurso metodológico que busca, com base em
teorias e pressupostos definidos peio investigador, recolher respostas a partir da
experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se
deseja conhecer (MALHOTRA, 2001). Desta maneira, como na análise de Demo
(2001, p.10) sobre pesquisa qualitativa, os dados não são apenas colhidos, mas
também resultado de interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo
inteligente e crítico com a realidade. Nesse percurso de descobertas, as perguntas
permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospecções. Possibilita ainda
identificar problemas, microinterações, padrões e detalhes, obter juízos de valor e
interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e explicar fenômenos de
abrangência limitada.
A amostra de 140 empresários para a realização das entrevistas foi intencional
obtida por meio de uma seleção de empresários que participaram do projeto
implementado pelo SEBRAE através das entidades empresariais ligadas ao setor de
Tecnologia da Informação.


04 Líderes de entidades de classe – presidentes e diretores das entidades de
classe de Minas Gerais que representam os empresários do APL que de
alguma forma executaram ou foram parceiros dos projetos ao longo dos anos.

4.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados
O tratamento dos dados quantitativos levantados na pesquisa foi feito utilizando-se
os softwares SPSS 17® e Microsoft Excel®.

A estratégia de análise dos dados quantitativos levantados utilizou os seguintes
métodos: análise estatística descritiva dos indicadores e construtos utilizados na

87

construção teórica deste estudo, correlação entre os construtos e análise da
regressão múltipla.
Inicialmente, para a análise das variáveis e construtos, foi utilizado o método
estatístico descritivo.

Uma última fase de análise de dados quantitativos empregada neste estudo foi a
análise de regressão múltipla, que para Hair et al (2005) é uma técnica estatística
multivariada, que pode ser usada para analisar a relação de causa e efeito entre
uma única variável dependente (critério ou explicada) e diversas variáveis
independentes (preditoras ou explicativas).

Na análise dos dados qualitativos foi empregada a análise de conteúdo, que
segundo Bardin (2002, p. 38), trata-se de “um conjunto de técnicas de análise das
comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens”. Tais procedimentos são criteriosos, com muitos aspectos
observáveis, mas que colaboram bastante no desvendar dos conteúdos de seus
documentos.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
5.1 Pesquisa quantitativa
A primeira etapa da pesquisa foi a análise dos dados quantitativos, que obedeceu
três fases: a análise descritiva, a análise de correlações e análise da regressão
múltipla.
5.1.1 Análise descritiva
Antes de iniciar a análise dos dados, os indicadores e respectivas variáveis são
apresentados na tabela 3 para facilitar a demonstração das relações e resultados.
Tabela 3 – Indicadores e Variáveis do Modelo da Orientação para o Mercado utilizado para análise e
aplicação na pesquisa
Indicador

Variável

GIM1

DIM1

1- Possibilitou o desenvolvimento de inovação de produto/serviço:
2- Promoveu melhor nível de interação entre universidades e instituições de pesquisa
para geração de novas tecnologias:
3- Proporcionou condições para a incorporação/fusão/parceria com outras empresas:
4- Permitiu a formação técnica e gerencial dos gestores envolvidos com tecnologia e
mercado:
5- Proporcionou a criação de tecnologias inovadoras que atendam as demandas de
mercado:
6- Proporcionou a geração de empregos qualificados para o desenvolvimento interno
e de novos produtos:
7- Permitiu a melhoria da gestão dos processos internos da empresa:

DIM2

8- Permitiu a melhoria do aprendizado tecnológico da organização:

DIM3

DIM5

9- Permitiu a melhoria do aprendizado estratégico e gerencial da empresa:
10- Permitiu a absorção de novas tecnologias de outras instituições de
pesquisa/empresas/universidades para o desenvolvimento do produto:
11- Permitiu o repasse de tecnologias a outras empresas/ instituições:

DIM6

12- Permitiu o registro de patentes e marcas:

RESPP1

13- Permitiu maior facilidade na captação de recursos financeiros para a empresa:
14- Os produtos desenvolvidos pela empresa impactou em outros segmentos de
mercado:
15- Permitiu a melhoria da competitividade geral da empresa:

GIM2
GIM3
GIM4
GIM5
GIM6

DIM4

RESPP2
RESPP3
RESPP4

16- Possibilitou a ampliação de mercados e/ou captação de novos clientes:
17- Permitiu que as novas tecnologias desenvolvidas tenham tido maior aderência as
RESPP5
necessidades do mercado:
RESPP6
18- Melhorou o nível geral de satisfação dos clientes:
19- A participação no projeto permitiu uma efetiva orientação da empresa para o
OGPM
mercado:
Fonte: Questionário da pesquisa
Legenda: GIM (Geração de Inteligência para o Mercado), DIM (Disseminação de Inteligência par o
Mercado), RESPP (Resposta ao Mercado).
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Conforme sugerem diversos autores (TABACHNICK e FIDEL, 2001 e HAIR et al.,
1998, dentre outros), o processo de purificação e limpeza dos dados é uma etapa
que deve proceder a análise de qualquer tipo de teoria ou modelo. Neste estudo
considerou-se a análise agregada, isto é, a análise de todo o banco de dados como
proveniente de uma única população.
A primeira etapa da análise de dados consistiu em verificar estatísticas descritivas
da escala, por meio do cálculo da média e do desvio padrão amostral dos
indicadores observáveis. As variáveis, de uma maneira geral, apresentam médias
elevadas devido ao método de construção do questionário adotado.
Antes da análise dos dados da pesquisa, procedeu-se à verificação da extensão dos
dados perdidos, o que, conforme Hair et al. (2005), pode comprometer a
generalização dos resultados de uma pesquisa. Na análise dos dados não foram
identificados casos com dados ausentes.
Tabela 4 – Análise dos Dados Ausentes
Dados Ausentes
Indicador
GIM1
GIM2
GIM3
GIM4
GIM5
GIM6
DIM1
DIM2
DIM3
DIM4
DIM5
DIM6
RESPP1
RESPP2
RESPP3
RESPP4
RESPP5
RESPP6
OGPM

N
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

Média
4,36
3,85
3,99
4,13
3,93
3,98
3,96
4,14
4,13
3,83
3,70
2,96
3,69
3,93
4,20
4,21
4,04
3,99
4,25

Desvio Padrão
,815
,929
1,025
,973
1,077
1,018
1,185
1,003
,919
1,077
1,011
1,316
1,165
,938
,906
,852
,934
,771
,720

No. de Extremos

N

%

Baixos

Altos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

3
0
7
7
0
7
10
6
4
0
2
0
0
0
4
4
6
.
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
0

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS.
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5.1.2 Composição e análise dos construtos e variáveis

Os construtos foram formados pelos indicadores e variáveis como assinalados na
tabela 5.
Tabela 5 – Escala de Indicadores e Variáveis do Modelo em Análise e
Aplicações

Construto

Indicadores

Variáveis

1- Possibilitou o desenvolvimento de inovação de
produto/serviço:
Geração de Inteligência de
2- Promoveu melhor nível de interação entre
Mercado 1
GIM2
universidades e instituições de pesquisa para geração
(GIM)
de novas tecnologias:
3Proporcionou
condições
para
a
GIM3
incorporação/fusão/parceria com outras empresas:
4- Permitiu a formação técnica e gerencial dos gestores
GIM4
envolvidos com tecnologia e mercado:
Geração de Inteligência de
5- Proporcionou a criação de tecnologias inovadoras que
Mercado 2
GIM5
atendam as demandas de mercado:
(GIM)
6- Proporcionou a geração de empregos qualificados
GIM6
para o desenvolvimento interno e de novos produtos:
7- Permitiu a melhoria da gestão dos processos internos
DIM1
da empresa:
Disseminação
de
8- Permitiu a melhoria do aprendizado tecnológico da
Inteligência de Marcado 1
DIM2
organização:
(DIM)
9- Permitiu a melhoria do aprendizado estratégico e
DIM3
gerencial da empresa:
10- Permitiu a absorção de novas tecnologias de outras
DIM4
instituições de pesquisa/empresas/universidades para o
Disseminação
de
desenvolvimento do produto:
Inteligência de Marcado 2
11- Permitiu o repasse de tecnologias a outras
(DIM)
DIM5
empresas/ instituições:
DIM6
12- Permitiu o registro de patentes e marcas:
13- Permitiu maior facilidade na captação de recursos
RESPP1
financeiros para a empresa:
14- Os produtos desenvolvidos pela empresa
RESPP2
impactaram em outros segmentos de mercado:
15- Permitiu a melhoria da competitividade geral da
RESPP3
empresa:
Resposta dos Projetos
16- Possibilitou a ampliação de mercados e/ou captação
(RESPP)
RESPP4
de novos clientes
17- Permitiu que as novas tecnologias desenvolvidas
RESPP5 tenham tido maior aderência as necessidades do
mercado:
RESPP6 18- Melhorou o nível geral de satisfação dos clientes:
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS
GIM1

Inicialmente, analisou-se a estatística descritiva das variáveis utilizadas nas escalas
do modelo. A variável que alcançou a maior média foi a GIM1, média 4,34. Isto
porque o maior investimento do SEBRAE no projeto foi para a ação de incentivo a
inovação através da linha SEBRAETEC, onde foram disponibilizados mais de 1

91

milhão de reais durante o período. Em seguida a RESPP4, média 4,20. Entende-se
esta média elevada se deu em função do elevado número de rodadas de negócios e
missões empresariais nacionais realizadas no período, com foco em geração de
novos negócios. Quanto a variável OGPM com média 4,24 entende-se que o projeto
na sua totalidade estava orientado para o mercado.
As variáveis com menor média foram a DIM6, média 2,88 e RESPP1, média 3,63.
Entende-se que estas médias foram baixas em função de estarem relacionadas aos
maiores gargalos do setor, que são geração de patentes e disponibilidade/captação
de recursos financeiros adequados ao perfil do setor para investir em inovação e
gerar novos produtos ou serviços.
De maneira geral todas as variáveis alcançaram médias elevadas, acima de 3,5, em
uma escala entre 1 e 5, apontando para uma avaliação bastante positiva das
questões avaliadas.
Tabela 6 – Estatística descritiva para as variáveis
Variável

N

Média

Desvio Padrão

GIM1
GIM2
GIM3
GIM4
GIM5
GIM6
DIM1
DIM2
DIM3
DIM4
DIM5
DIM6
RESPP1
RESPP2
RESPP3
RESPP4
RESPP5
RESPP6
OGPM

76
4,34
0,825
76
3,82
0,934
76
3,96
1,038
76
4,11
0,988
76
3,89
1,090
76
3,95
1,031
76
3,92
1,197
76
4,11
1,014
76
4,11
0,932
76
3,79
1,087
76
3,66
1,014
76
2,88
1,296
76
3,63
1,164
76
3,89
0,946
76
4,18
0,920
76
4,20
0,864
76
4,01
0,945
76
3,96
0,774
76
4,24
0,728
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Para a identificação de outliers, empregou-se o critério do número de desvios em
relação à média, conforme sugerem Hair et al. (2005). Na tabela 6 identificam-se
outliers univariados pelo critério de três desvios padrão em relação à média (|Z| > 3).
Pode-se observar que alguns indicadores apresentam alguns outliers. Este
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comportamento é típico das escalas utilizadas e do comportamento dos
respondentes.
Já os outliers multivariados foram identificados por meio da distância de
Mahalanobis (D2), conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001). Segundo as
autoras, quando existe a normalidade multivariada dos dados a distância de
Mahalanobis se distribui como uma estatística qui-quadrado com k graus de
liberdade, em que k é o número de variáveis analisadas (MINGOTI, 2005). Com
base nesse critério, foram encontradas 4 observações com probabilidade inferior a
0,1%, sendo então a amostra reduzida para 76 casos.
Tabela 7 – Distância Mahalanobis
Caso
Distância Mahalanobis
43
0,00000
63
0,00056
69
0,00056
42
0,00091
15
0,00349
19
0,00421
34
0,00507
6
0,00510
24
0,00663
Obs: Os casos apresentados são os que obtiveram resultado inferior a 0,01.
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS.

5.1.3 Análise da normalidade e da linearidade
A análise da tabela 8 com os indicadores do teste de normalidade KolmogorovSmirnov aponta para a ausência de normalidade da maioria dos indicadores
trabalhados nesta pesquisa. Este resultado já é suficiente para evidenciar a violação
da normalidade multivariada, já que a distribuição normal de todas as variáveis em
um bloco é um requisito para a existência da normalidade multivariada de todas as
combinações lineares destas variáveis (TABACHNICK e FIDEL, 2001).

93

Tabela 8− Teste Kolmogorov-Smirnov
INDICADOR

N

Estatística

Sig. (bi-caudal)

GIM1
76
2,504
,000
GIM2
76
2,173
,000
GIM3
76
2,312
,000
GIM4
76
2,498
,000
GIM5
76
2,285
,000
GIM6
76
2,357
,000
DIM1
76
2,409
,000
DIM2
76
2,393
,000
DIM3
76
2,246
,000
DIM4
76
2,275
,000
DIM5
76
2,069
,000
DIM6
76
2,038
,000
RESPP1
76
2,459
,000
RESPP2
76
2,451
,000
RESPP3
76
2,265
,000
RESPP4
76
2,310
,000
RESPP5
76
2,934
,000
RESPP6
76
2,586
,000
OGPM
76
2,215
,000
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS.

5.1.4 Análise da unidimensionalidade
A validação do instrumento de pesquisa considera como fundamental a avaliação
das escalas utilizadas. A verificação da unidimensionalidade dos construtos
considera a homogeneidade dos itens componentes, ou seja, a quantidade de
fatores ou dimensões subjacentes a uma matriz de correlações. Esse pressuposto é
essencial para o cálculo de estatísticas como Alfa de Cronbach (NETEMEYER et al.,
2003).
A verificação da homogeneidade é normalmente feita por meio da análise fatorial
exploratória (AFE) com extração de fatores por componentes principais com rotação
ortogonal (varimax) (GERBING e ANDERSON, 1988; DUNN, SEAKER e WALLER,
1994). Os padrões sugeridos apontam que o número de fatores extraídos com
autovalores maiores que 1 (critério de Kaiser) corresponde ao número de dimensões
latentes de um conjunto de dados.
Existem três critérios para avaliar a qualidade da solução fatorial:

94

a) A variância extraída na solução fatorial deve ser superior a pelo menos 50%
(HAIR et al.,2005);
b) A medida KMO da solução deve ser no mínimo de 0,7; e
c) As comunalidades (h2) devem ter o patamar de 40% (DUNN, SEAKER e
WALLER, 1994).
Segundo Hair et. al. (2005), a análise fatorial concentra-se na exploração dos
padrões de relações entre algumas variáveis. Quando apresentam elevadas cargas
sobre um fator, elas se tornam descritoras da dimensão inerente. Somente com o
exame das cargas das variáveis sobre os fatores é que o pesquisador identifica o
caráter da dimensão inerente.
O construto geração de inteligência de mercado foi formado por seis indicadores, e
sua unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns
indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão, como pode
ser visto na tabela 9, na página seguinte.
Tabela 9 - Análise de dimensionalidade do construto
Geração de Inteligência de Mercado
Carga Fatorial
Indicadores
Comunalidade
Fator 1 Fator 2
GIM1
GIM2
GIM3
GIM4
GIM5
GIM6

,572

,730
,487
,791

,537
,850
,807

,609
,564
,629
,319
,741
,694

Variância Explicada

59,26

KMO

0,704

82,526
2
15
df
0
Sig.
Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Teste de Esfericidade de
Bartlett

Com a extração do indicador GIM2, com carga duplicada rodou-se a análise fatorial
novamente, sendo mantidas as duas dimensões para o construto geração de
inteligência de mercado, conforme mostra a tabela 10.
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Tabela 10 - Análise de dimensionalidade do construto
Geração de Inteligência de Mercado
Carga Fatorial
Indicadores
Comunalidade
Fator 1 Fator 2
GIM1
GIM3
GIM4
GIM5

,690
,844
,575
,852

GIM6

,823

,545
,713
,402
,744
,730

Variância Explicada

62,674

KMO

0,726
52,498
2
Teste de Esfericidade de
df
10
Bartlett
Sig.
0,000
Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

As duas dimensões encontradas para o construto geração de inteligência de
mercado formando dois sub-construtos, o primeiro composto dos indicadores GIM1 e
GIM3, e o segundo formado pelos indicadores GIM4, GIM5 E GIM6. O KMO e
variância explicada se mostraram adequados.
O construto disseminação de inteligência de mercado foi formado por seis
indicadores e, também, não teve sua unidimensionalidade confirmada pela análise
fatorial, uma vez que seus indicadores apresentaram carga fatorial em duas
dimensões, como pode ser visto na tabela 11.
Tabela 11 - Análise de dimensionalidade do construto
Disseminação de Inteligência de Mercado
Carga Fatorial
Indicadores
Comunalidade
Fator 1 Fator 2
DIM1
,816
,676
DIM2
,845
,735
DIM3
,715
,527
DIM4
,824
,683
DIM5
,845
,726
DIM6
,666
,455
Variância Explicada
73,361
KMO
Teste de Esfericidade de
Bartlett

2
df

0,725
94,429
15

Sig.
0,000
Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS
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O construto resposta dos projetos apresentou unidimensionalidade para seus seis
indicadores componentes, além de KMO e variância explicada adequados aos
parâmetros indicados na literatura.
Tabela 12 - Análise de dimensionalidade do construto
Resposta dos Projetos
Carga
Fatorial Comunalidade
Indicadores
Fator 1
RESPP1
,591
,349
RESPP2
,604
,365
RESPP3
,696
,485
RESPP4
,847
,718
RESPP5
,740
,548
RESPP6
,635
,403
Variância Explicada
57,791
KMO
Teste
de
Esfericidade de
Bartlett

2
DF

0,755
119,883
15

Sig.
0,000
Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A análise das tabelas anteriores demonstra que todos os construtos, apresentam
resultados adequados ao recomendado na literatura.
5.1.5 Confiabilidade das escalas

Os desafios para a construção de uma boa escala começam com sua primeira
premissa: uma boa escala deve apresentar boas propriedades psicométricas –
confiabilidade e validade (SPECTOR, 1992: 4) - donde decorre a necessidade de um
alto investimento em esforço e tempo, além de expertise para se conseguir a
colaboração dos respondentes-alvo, sem abrir mão da qualidade e da quantidade
desejáveis desses respondentes.
Para Spector (1992), se a escala mede “alguma coisa” de forma consistente, satisfaz
ao quesito confiabilidade. Para este parâmetro, existe o teste de aferição, que é o
coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) para a confiabilidade.

Conforme Devils (1991), uma escala é internamente consistente se os itens que a
compõem são altamente intercorrelacionados, o que sugere que tais itens estão
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avaliando a mesma coisa. Para Litwin (2003), assegurar confiabilidade de uma
escala é garantir que todos os itens desta escala medem aspectos distintos, mas do
mesmo conceito.

Spector (1992) destaca que a falta de intercorrelação entre os itens de uma escala é
um sintoma de que eles não representam um construto subjacente comum.
Contrariamente, a constatação de que a consistência interna entre os itens forma um
construto é um sintoma de que eles estão desfrutando de uma variância comum; isto
é, eles são possivelmente indicadores de um mesmo construto subjacente. É
considerado aceitável para o exame de confiabilidade das medidas um coeficiente
superior a 0.70 (NUNNALLY e BERNSTEIN, 1994). Para Hair et al. (2005), o limite
inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de se aceitar
até 0,60 em pesquisa exploratória. A análise dos dados da tabela 13 demonstra que
em todos os construtos não se recomenda a retirada de nenhum dos indicadores,
que apresentaram resultados inferiores ao alfa encontrado para o construto.
Tabela 13 - Coeficiente Alfa de Cronbach para indicadores e construtos da
escala
Coeficiente Coeficiente Alfa
Construto
Indicadores
Alfa
se item deletado
GIM1
Geração de Inteligência de
0,710
Mercado 1
GIM3
GIM4
Geração de
Mercado 2

Inteligência

de

Disseminação de Inteligência
de Mercado 1

Disseminação de Inteligência
de Mercado 2

Resposta dos Projetos

GIM5

,701
0,759

,528

GIM6

,424

DIM1

,623

DIM2

0,707

,511

DIM3

,699

DIM4

,544

DIM5

0,773

,482

DIM6

,719

RESPP1

,763

RESPP2

,754

RESPP3

0,767

,725

RESPP4

,686

RESPP5

,718

RESPP6

,745

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS
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Optou-se então pela permanência de todos os indicadores avaliados anteriormente
pela análise fatorial e subconstrutos formados.

Após a identificação da unidimensionalidade dos construtos, tornou-se necessário o
cálculo dos mesmos. O procedimento adotado, segundo Malhotra (2004) e Hair et
al. (2005) foi o cálculo dos escores fatoriais para cada caso. Os escores fatoriais
consistem no produto matricial dos valores observados para as variáveis pelas
cargas fatoriais. Com base nesses escores foram obtidas as médias referentes a
cada construto, conforme tabela 14.
Tabela 14 – Estatística Descritiva para os subconstrutos
Desvio
Subconstrutos
N
Média
Padrão
Geração de Inteligência de Mercado 1
76
4,132 ,759
Geração de Inteligência de Mercado 2
76
3,950 ,815
Disseminação de Inteligência de Mercado 1
76
4,042 ,844
Disseminação de Inteligência de Mercado 2
76
3,481 ,879
Resposta dos Projetos
76
4,000 ,645
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Como se pode verificar na tabela 14, o subconstruto com maior média é o geração
de inteligência de mercado 1, com média 4,132, seguido pelo subconstruto
disseminação de inteligência de mercado 1, média 4,042 e o subconstruto resposta
dos projetos, média 4,000. Os subconstrutos com menores médias foram
disseminação de inteligência de mercado 2, média 3,481 e geração de inteligência
de mercado 2, média 3,950.

Para a geração dos construtos foram calculadas as médias dos dois subconstrutos
formadores, resultando nas médias e desvios padrões conforme tabela 15 a seguir.
Tabela 15 – Estatística Descritiva para os construtos
Construtos

N

Média

76
4,041
Geração de Inteligência de Mercado
76
3,762
Disseminação de Inteligência de Mercado
76
4,000
Resposta dos Projetos
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Desvio Padrão
,617
,645
,645
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Segundo a tabela 15 o construto com maior média foi a geração de inteligência de
mercado, com média 4,041, seguido do construto respostas dos projetos, média
4,000 e disseminação de inteligência de mercado, média 3,762.

5.1.6 Análise das correlações

Para atender um dos objetivos deste trabalho, foram calculadas as correlações entre
as variáveis componentes de cada construto, como pode ser verificado nas tabelas a
seguir.
Tabela 16 – Coeficiente de correlação entre as variáveis do construto
Geração de Inteligência de Mercado
Correlações

GIM1

GIM3

GIM4

GIM5

GIM1

1

GIM3

,265*

1

GIM4

0,168

0,173

1

GIM5

0,129

-0,004

,270*

1

GIM6

,335**

0,16

,359**

,540**

GIM6

1

OBS: * Correlação é significativa no nível 0.05 (bi-caudal)
**.Correlação é significativa no nível 0.01 (bi-caudal)
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Conforme verificado na tabela 16, as correlações entre as variáveis do construto
geração de inteligência de mercado não são muito elevadas. A maior se estabelece
entre as variáveis GIM5 e GIM6 (0,540 significativa no nível 0,01). A variável GIM3,
por outro lado, somente se correlaciona significativamente com a variável
GIM1(0,265 significativamente no nível 0,05).
Tabela 17 – Coeficiente de correlação entre as variáveis do construto
Disseminação de Inteligência de Mercado
Correlações
DIM1
DIM2
DIM3
DIM4
DIM5
DIM6

DIM1
1
**
,545
**
,354
-,064
-,012
,071

DIM2

DIM3

DIM4

DIM5

DIM6

1
**
,454
,032
,204
,202

1
,114
,180
,010

1
**
,563
**
,323

1
**
,385

1

OBS: * Correlação é significativa no nível 0.05 (bi-caudal)
**.Correlação é significativa no nível 0.01 (bi-caudal)
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS
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A análise das correlações entre as variáveis componentes do construto
disseminação de inteligência de mercado aponta a formação de dois grupos distintos
de correlações significativas. O primeiro formado pelas variáveis DIM1, DIM2 e
DIM3, onde a maior correlação é entre as variáveis DIM1 e DIM2 (0,545 significativa
no nível 0,01). No segundo grupo, formado pelas variáveis DIM4, DIM5 e DIM6, a
maior correlação é entre as variáveis DIM4 e DIM5 (0,563 significativa no nível 0,01).
Tabela 18 – Coeficiente de correlação entre as variáveis do construto
Resposta dos Projetos
RESPP1 RESPP2 RESPP3 RESPP4 RESPP5 RESPP6
RESPP1
1
RESPP2
RESPP3
RESPP4

,194
**

,438

**

,338

**

1
*

,268

**

,417

*

RESPP5

,356

,270

RESPP6

,206

,431

**

1
**

,558

**

1
**

,365

,617

,217

,450

**

1
**

,365

1

OBS: * Correlação é significativa no nível 0.05 (bi-caudal)
**.Correlação é significativa no nível 0.01 (bi-caudal)
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

As correlações entre as variáveis formativas do construto resposta dos projetos não
são muito elevadas. A maior correlação é identificada entre as variáveis RESPP4 e
RESPP5 (0,617 significativa no nível 0,01).
Tabela 19 – Coeficiente de correlações entre os construtos
Construtos
GIM
DIM
RESPP
OGPM

GIM
1
**
,604
**
,672
**
,361

DIM

RESPP

OGPM

1
**
,661
**
,358

1
**
,453

1

OBS: **.Correlação é significativa no nível 0.01 (bi-caudal)
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A análise da correlação entre os construtos, por outro lado, mostrou que todos os
construtos se relacionam positiva e significativamente.

5.1.7 Análise da regressão

Para Hair et al (2005) a análise de regressão múltipla é uma técnica estatística
multivariada, que pode ser usada para analisar a relação de causa e efeito entre
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uma única variável dependente (critério ou explicada) e diversas variáveis
independentes (preditoras ou explicativas).

A análise de regressão múltipla tem por objetivo, conforme Fávero et al (2009),
estimar o impacto do incremento de cada variável independente – que se traduz no
peso de cada variável independente – sobre a respectiva variação da variável
dependente. Os pesos denotam a contribuição relativa das variáveis independentes
para a previsão geral e facilitam a interpretação sobre a influência de cada variável
explicativa em fazer a previsão apontam Hair et al (2005).

O conjunto de variáveis independentes ponderadas forma a variável estatística de
regressão, isto é, uma combinação linear das variáveis independentes que melhor
explica a variável dependente – aponta Malhotra (2006). O modelo que representa a
regressão múltipla é dado por:

[1]
tal que:
- Y é o fenômeno em estudo (variável dependente);
- representa o intercepto (constante);
- k
- Xk são as variáveis explicativas;
-  é o termo do erro (diferença entre o valor real – medido – e o valor previsto da
variável dependente por meio do modelo para cada observação).

O erro e, também chamado de resíduo para Malhotra (2006), representa possíveis
variáveis que não foram inseridas no modelo, mas também contribuiriam para a
explicação de Y.

Neste estudo, o objetivo foi avaliar a orientação geral do projeto ao mercado, ou
seja, às empresas atendidas, a partir da geração e disseminação da inteligência de
mercado e da resposta ao projeto. Quando se empregam modelos de regressão
múltipla, estimam-se os pesos individuais de cada variável no construto dependente
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(PESO) e seu erro padrão (ERRO). Os pesos indicam a relação existente entre os
aspectos específicos dos processos e a avaliação global do processo.

Cabe ressaltar que só é confiável interpretar critérios que tenham pesos
estatisticamente significativos, ou seja, com valores de significância (sig.) inferiores a
0,05. Os indicadores que não forem significativos são interpretados como fatores
que podem ter relevância isoladamente ou em outro contexto, mas, quando levamos
em conta o efeito dos demais critérios presentes naquela avaliação, tornam-se
irrelevantes.

Quando se ajustam modelos de regressão é importante verificar algumas
características e suposições subjacentes. Em primeiro lugar, deve-se observar a
capacidade do modelo prever adequadamente a variável dependente, este valor é
medido pelo R2 e pelo R2 ajustado. Apesar de não existirem limites mínimos
aceitáveis para esta medida, pode-se supor que, considerando uma boa
confiabilidade da variável dependente (pelo menos 80% de confiabilidade), um valor
de R2 da ordem de 0,60 indique uma capacidade de explicação de grande parcela
da evasão, no caso, ou seja, os itens (indicadores) mensurados conseguem explicar
adequadamente a evasão dos usuários com os indicadores avaliados.

No caso específico desta pesquisa, procurou-se identificar e avaliar a contribuição
dos construtos geração de inteligência de mercado, disseminação da inteligência de
mercado e resposta ao projeto para a orientação geral do projeto ao mercado.
Sendo assim, a variável dependente do modelo de regressão múltipla seria a
orientação ao mercado e as variáveis independentes os demais construtos.
Aplicando-se a regressão múltipla através do método enter chegou-se ao seguinte
resultado:
Tabela 20 – Resultados do modelo
Modelo

R

R

1

,463

a

2

,215

R Ajustado

Erro Padrão
Estimado

F

Sig

,182

,658

1

0,001

2

a. Variáveis Preditoras: (Constante), GIM, DIM e RESPP, variável dependente OGPM
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS
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A identificação dos pesos de cada variável preditora no modelo é apresentada na
tabela na página seguinte.

Tabela 21 – Coeficientes da regressão múltipla
Variáveis

Coeficientes não
padronizados

Coeficientes
Padronizados

Preditoras

B

Erro Padrão

(Constant)

1,949

,548

GIM

,095

,174

DIM

,091

RESPP

,390

t

Sig.

3,558

,001

,080

,546

,587

,164

,081

,557

,579

,177

,346

2,210

,030

Beta

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Como se pode observar na tabela 21, o poder de explicação da variável OGPM (A
participação no projeto permitiu uma efetiva orientação da empresa para o mercado)
a partir dos construtos formativos GIM (Geração de Inteligência de mercado), DIM
(Disseminação da Inteligência de Mercado) e RESPP (Resposta dos Projetos) é
muito baixo, apenas 0,182. Isto significa que as variáveis preditoras explicam muito
pouco a orientação geral para o mercado. Quando se avalia o coeficiente de
regressão, o Beta das variáveis preditoras vê-se que somente o construto RESPP
tem peso estatisticamente significativo no modelo. O beta de 0,346 significa que
uma variação em um ponto na variável RESPP gera um aumento de 34,6% na
orientação geral para o mercado. A partir destes dados, optou-se pela construção de
um modelo de regressão alternativo que considerasse como variáveis preditoras
todas as variáveis utilizadas na formação dos construtos, os resultados são
apresentados na tabela a seguir.
Tabela 22 – Resultados do novo modelo
Modelo

R

R

1

,662

a

2

,438

2

R
Erro Padrão
Ajustado Estimado
,260

,626

F

Sig

2,467

,005

a. Variáveis preditoras: (Constant), RESPP6, GIM3, DIM1, RESPP1, DIM3, GIM1, GIM4, RESPP2,
DIM5, RESPP3, GIM6, DIM6, DIM4, GIM2, RESPP5, GIM5, DIM2, RESPP4

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Neste novo modelo a orientação geral para o mercado é explicada em 26% pelo
conjunto de variáveis preditoras. Este R2 ainda é considerado baixo pelos
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parâmetros da literatura. Os coeficientes das variáveis preditoras no novo modelo
estão relacionados na tabela a seguir.
Tabela 23 – Coeficientes da regressão múltipla novo modelo
Coeficientes não
Coeficientes
Variáveis
padronizados
Padronizados
t
Sig.
Preditoras
B
Erro Padrão
Beta
(Constant)

2,193

,591

3,708

,000

GIM1

,026

,109

,029

,234

,816

GIM2

,021

,108

,027

,197

,844

GIM3

,118

,084

,168

1,393

,169

GIM4

-,065

,092

-,089

-,715

,478

GIM5

-,031

,100

-,047

-,312

,756

GIM6

,004

,103

,005

,034

,973

DIM1

-,187

,085

-,308

-2,208

,031

DIM2

,242

,111

,337

2,184

,033

DIM3

-,086

,098

-,110

-,880

,383

DIM4

-,094

,092

-,140

-1,021

,311

DIM5

-,010

,098

-,014

-,106

,916

DIM6

,039

,074

,069

,526

,601

RESPP1

-,066

,092

-,105

-,717

,476

RESPP2

-,060

,097

-,078

-,613

,542

RESPP3

-,098

,119

-,123

-,824

,414

RESPP4

,350

,146

,415

2,398

,020

RESPP5

,144

,114

,187

1,265

,211

RESPP6

,244

,128

,260

1,913

,061

a. Variável dependente: OGPM
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

A análise dos dados da tabela indica que a maior parte das variáveis não tem peso
estatisticamente significativo na explicação da OGPM. A partir desta constatação
foram retiradas as variáveis cujo beta não se configura como estatisticamente
significativo e uma nova regressão foi construída.
Tabela 24 – Resultados do modelo Corrigido
Modelo

R

R

1

,566

a

2

,320

2

R
Ajustado

Erro Padrão
Estimado

F

Sig

,292

,612

11,311

,000

a. Variáveis preditoras: (Constant), DIM1, DIM2, RESPP4

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS
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Neste novo modelo o R2 aumenta para 0,292, mas é ainda considerado baixo para
explicar a variável OGPM. Os pesos das variáveis na explicação do modelo são
demonstrados na tabela a seguir.
Tabela 25 – Coeficientes da regressão múltipla modelo corrigido
Variáveis
Preditoras

Coeficientes não
padronizados

Coeficientes
Padronizados

t

Sig.

6,378

,000

B

Erro Padrão

Beta

(Constant)

2,414

,379

DIM1

,178

,072

,293

2,483

,015

DIM2

,252

,089

,352

2,835

,006

RESPP4

,354

,096

,420

3,697

,000

a. Variável dependente: OGPM
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Como se pode observar, a variável RSPP4 (Possibilitou a ampliação de mercados
e/ou captação de novos clientes) é a que tem maior peso na explicação da
orientação geral para o mercado (beta igual a 0,42), seguida da variável DIM2
(Permitiu a melhoria do aprendizado tecnológico da organização) com beta igual a
0,352 e da variável DIM1 (Permitiu a melhoria da gestão dos processos internos da
empresa) com beta igual a 0,293.
A análise geral dos dados levantados na pesquisa aponta que existem outras
variáveis, não contempladas no modelo utilizado que podem contribuir para a
explicação da orientação geral para o mercado.
5.2 Pesquisa qualitativa
Para a validação da pesquisa foram entrevistados quatro líderes das entidades
empresariais que apoiaram e participaram da implementação do projeto no setor da
Tecnologia da Informação em Belo Horizonte e Região Metropolitana.
Durante a entrevista foram feitas as seguintes perguntas:
1 - Como você avalia a contribuição do projeto de Redirecionamento Competitivo da
Indústria de Software da RMBH para a geração de novas inteligências nas
empresas? (novos produtos, ampliação de clientes, etc)
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2 - Como você avalia a contribuição do projeto de Redirecionamento Competitivo da
Indústria de Software da RMBH para a disseminação de inteligência nas empresas?
(transmissão de conhecimento que geram novos negócios, transferência de
tecnologia, etc)
3 - Como você avalia a contribuição do projeto de Redirecionamento Competitivo da
Indústria de Software da RMBH para as respostas do mercado ao desenvolvimento
de atividades? (aumento de clientes, melhor relacionamento com os clientes, novos
mercados, etc)
4 - Qual a sua avaliação geral no que se refere ao desenvolvimento do projeto de
Redirecionamento Competitivo da Indústria de Software da RMBH?
O primeiro empresário avalia a contribuição do SEBRAE para a geração de novas
inteligências como forma de alavancar e preparar novos produtos e empresas para o
futuro. Citou como exemplos os novos projetos M-Health e o Smart City - Cidades
Inteligentes.
Para ele,
“o conceito de novas Inteligências: novos produtos e serviços,
está intimamente ligada a uma análise e prospecção de
segmentos e estratégias portadoras de futuro. Isto é, aquelas
empresas que perceberem antecipadamente os movimentos
dos mercados compradores e se prepararem para atendê-lo,
obviamente terão uma vantagem competitiva”.
Reforça ainda que o SEBRAE, através de vários projetos junto ao APL TI, tem
ajudado neste importante “driver” para o futuro das empresas, principalmente as
pequenas e médias. Estas empresas, por não terem capital para possuírem um
centro de P&D próprio, ficam à mercê da sorte.
O mesmo empresário avalia a contribuição do SEBRAE para a disseminação de
inteligência, positiva, pois através de um esforço conjunto com a PBH-Prefeitura de
Belo Horizonte , SEPLAG, Governo do Estado (SEDE MG) e as entidades do setor
cria-se um modelo de desenvolvimento sustentável e recorrente para que as
empresas, entidades do setor e governo unam seus esforços para consecução
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destes objetivos. Para ele, não basta fazer uma pesquisa de segmentos portadores
de futuro e divulgar para as empresas, é necessário propor soluções que promovam
o desenvolvimento do Polo.
Quanto à contribuição para as respostas do mercado ao desenvolvimento de
atividades com a parceria do SEBRAE, promovendo o aumento de clientes, melhor
relacionamento com os clientes e novos mercados, o empresário considera o
SEBRAE um parceiro de primeira ordem para as empresas e entidades do APL, pois
esteve sempre envolvido nas ações desde a criação do cluster.
O empresário avalia a parceria do SEBRAE de forma geral no que se refere ao
desenvolvimento dos projetos para TI relevante, pois o SEBRAE participou
fortemente das ações com projetos de apoio que proporcionaram o envolvimento e
maior conhecimento por parte dos gestores a respeito do setor, por esta experiência,
a contribuição foi maior.
O empresário refere-se ao APL como referencia nacional, seja na geração de casos
de sucesso, no incremento do potencial competitivo e principalmente no avanço das
inter-relações: EMPRESA, MERCADO, GOVERNO, e aponta a nova meta, que é
transformar Belo Horizonte na capital brasileira de TI até o ano de 2022. Aponta
ainda, o Centro de Inovação, sediado na FUMSOFT, que recebeu neste mês de
Dezembro de 2011 o título do CATI (comitê da Área de Tecnologia de Informação do
governo Federal), o que mostra um grande reconhecimento e prepara o Centro e as
empresas para este futuro. Para ele, é um grande desafio, mas hoje entende ser
possível atingi-lo.
Mas, o empresário coloca que o apoio financeiro do SEBRAE MG poderá ser maior,
a exemplo dos outros estados brasileiros tais como, Brasília, Rio de Janeiro e vários
outros estados da Federação. Ele acredita que devido a relevância do setor perante
aos demais estados no Brasil, poderia receber um aporte maior de recursos
financeiros para promover o desenvolvimento das empresas, mas coloca-se otimista
em relação ao futuro, a exemplo dos compromissos já mostrados pela instituição, o
que faz entender que essa meta também será atingida.
O segundo empresário entrevistado avalia a contribuição do SEBRAE para a
geração de novas inteligências nas empresas, satisfatória pois dispõe de um amplo
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portfólio de produtos e serviços que podem assessorar as empresas em seu
desenvolvimento, priorizando o empreendorismo e a inovação.
Ele avalia a contribuição do SEBRAE para a disseminação de inteligência nas
empresas diferenciada e objetiva sempre presente na promoção e no apoio com
ações de seminários e congressos, onde é possível transmitir conhecimentos e
possibilita a interação entre os diversos atores da cadeia produtiva.
Quanto a contribuição para as respostas do mercado ao desenvolvimento de
atividades com a parceria do SEBRAE, o empresário aponta a presença do
SEBRAE como um fator de confiança para o mercado que reflete positivamente no
ambiente de negócios possibilitando novas oportunidades e o desenvolvimento
comercial.
A sua avaliação geral no que se refere ao desenvolvimento dos projetos para TI com
a parceria do SEBRAE, também é positiva, pois para ele o SEBRAE busca
entendimento das características do mercado desenvolvedor e atua em nichos
promissores e na preparação das empresas para a competitividade global.
O terceiro empresário entrevistado entende que o SEBRAE contribui para a geração
de novas inteligências estimulando a criatividade nas empresas, focando e
valorizando o desenvolvimento de novos produtos inovadores e a ampliação da
clientela. Para ele o SEBRAE dissemina a cultura empresarial, transmitindo aos
jovens empresários a experiência que tem acumulado ao longo do seu trabalho,
inclusive facilitando o contato dos novos empresários com empresários experientes.
Procura também orientar os empresários a terem foco e objetividade na condução
dos seus negócios, disseminando conceitos simples, mas importantes, que é
maneiras e formas diferenciadas de aumentar sua clientela é trabalhar bem, de
forma inovadora e sustentável.
Por fim o quarto empresário entrevistado avalia a contribuição do SEBRAE para a
geração de novas inteligências nas empresas, também positiva. Exemplifica através
das pesquisas realizadas pelo SEBRAE, tendo seus resultados divulgados para o
público de empresários em geral, sendo esta a principal contribuição do SEBRAE
para a geração de novas inteligências nas empresas. O mesmo utiliza os resultados
destas pesquisas para reavaliação de mercado, posicionamento e estratégias para
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construir parcerias e fidelizar clientes lucrativos. Para ele, em geral o acesso à estas
pesquisas para os pequenos e médios empresários é difícil pelo alto investimento,
mas com a ajuda do SEBRAE o acesso foi viabilizado. Afirma ainda, que um grande
diferencial também destas pesquisas, esta relacionado no atendimento específico do
perfil do setor, respondendo questionamentos objetivos para os negócios.

Para o empresário a contribuição do SEBRAE para a disseminação de inteligência
nas empresas está relacionada com a promoção da interação entre os empresários
de um mesmo setor e destes com outros setores, sendo esta na visão do
empresário uma habilidade de excelência do SEBRAE. Para ele, esta interação tem
proporcionado a troca de ideias e conhecimentos, proporcionando também a criação
de parcerias importantes. Afirma ainda, que com esta ação, os empresários
participam de uma cultura colaborativa onde o conhecimento é compartilhado,
criando um ambiente mercadológico saudável e produtivo.
O empresário aponta a contribuição para as respostas do mercado ao
desenvolvimento de atividades com a parceria do SEBRAE positiva dentro da
mesma linha da resposta do primeiro item da pesquisa. Acrescenta nesta questão o
apoio do SEBRAE na interpretação dos resultados das pesquisas transformando
eles em projetos para apoiar o desenvolvimento de mercados. Afirma que, quanto
mais desenvolvido e maduro for o mercado, mais negócios serão efetivados.
Para o empresário a parceria do SEBRAE, é considerada essencial no setor de TI.
As empresas de TI em sua maioria não micros e pequenas empresas, estando estas
necessitando de apoio gerencial para aprimorar seus negócios. De acordo com o
empresário, o apoio do SEBRAE no setor tem uma relevância importante também na
organização do mercado, interligando empresários produtores com empresários
compradores, apoiando também na busca de soluções junto ao governo e
academias. Afirma ainda que o setor não estaria no estágio atual de
desenvolvimento se não houvesse o apoio do SEBRAE.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, apresentam-se as principais conclusões do estudo que teve por
objetivo analisar a orientação para o mercado e seus resultados dos projetos
implementados no setor de TI. Foi analisado também o impacto da orientação para o
mercado sobre o desempenho das empresas do arranjo produtivo local da
Tecnologia da Informação de Belo Horizonte e Região Metropolitana em Minas
Gerais.
Para a consecução de tal objetivo, o caminho teórico metodológico percorrido
envolveu as discussões sobre a temática proposta e a utilização de técnicas
estatísticas pertinentes ao método teórico em avaliação.
6.1 Resumos e Conclusões

A importância de se realizar um trabalho de análise dos resultados dos projetos
desenvolvidos e da evolução dinâmica dos arranjos produtivos locais de empresas
de software justifica-se não apenas pelas altas taxas de retorno que a atividade
proporciona, mas principalmente pelas características singulares dos modelos de
negócios e transversalidade do segmento, que permitem acompanhar os impactos
dos avanços tecnológicos desenvolvidos na atividade para outros segmentos
econômicos com os quais se relaciona.
A indústria de software possui um papel propulsor em outros segmentos o que eleva
ao status de importante indutor do progresso técnico, e por isso a busca por
recursos financeiros que estimulem e ampliem a atividade. Apoiar projetos de
software em contextos locais significa apoiar também outras atividades, e por isso é
importante para o sucesso de ações de desenvolvimento integrado e cooperado.
Conforme análise descritiva dos dados os resultados demonstram de modo geral
que a atuação do SEBRAE é favorável, visto que as médias de cada grupo situaramse próximo a 4 o que pela escala utilizada permitiu a efetiva orientação da empresa
para o mercado. A menor média foi o construto disseminação para o mercado na
variável relativa ao registro de marcas e patentes, que de alguma forma já é
esperada porque este não foi o foco de atuação do projeto. Ainda nesse construto as

111

médias referentes ao aprendizado tecnológico e gerencial foram altas, o que podese concluir que os esforços nas ações com este foco foram efetivos. Anualmente, o
SEBRAE e seus parceiros investiram em capacitações gerenciais e técnicas para o
grupo de empresas participantes, o que corrobora com o resultado da pesquisa.
Referente à variável resposta ao mercado, o construto ampliação de mercado foi
também acima da média. Acredita-se que os esforços referentes à realização de
rodadas de negócios e apoio à participação de feiras e missões nacionais com o
objetivo de gerar oportunidades de negócios, tenham contribuído para este
resultado. Dentro da mesma variável o construto referente a captação de recursos
foi o menor do grupo. Entende-se este resultado em função da dificuldade das
empresas em acessarem recursos para capital de giro e investimento em inovação.
A grande discussão no setor é como acessar novas fontes de recursos para
empresas intensivas em tecnologia. O “gap” entre desenvolvimento do produto e a
inserção do mesmo no mercado é grande, impactando negativamente no fluxo de
caixa da organização. Em função dos esforços dos vários stakeholders que apoiam
o projeto, recentemente o BDMG criou a linha Pró-inovação, composta por juros
mais baixos que os de mercado, maior prazo de carência e sem a necessidade de
garantia real. Provavelmente, a partir de 2012 este construto poderá obter um
melhor resultado, na variável focada em ampliação e captação de recursos.
A maior média foi o construto Inteligência para o Mercado na variável relativa ao
desenvolvimento de inovação de produtos e serviços que inclusive vem de encontro
com um dos objetivos da instituição que é aumentar o grau de inovação das micro e
pequenas empresas e fortalecer o acesso das MPE aos mercados interno e externo,
o que corrobora com o propósito de promover a competitividade e o
desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o
empreendedorismo.

A

partir

do

levantamento

das

prioridades

setoriais

estabelecidas para a instituição, buscou-se a consolidação das prioridades setoriais
do Estado, tendo sido utilizado como critério o grau de recorrência de tais
prioridades, e do ponto de vista dos territórios, segundo o grau de relevância das
iniciativas desenvolvidas pela instituição e parceiros.
Por ser inovador por natureza e demandar o desenvolvimento de novas tecnologias
constantemente, o setor de Tecnologia da Informação foi selecionado, pelo grau de
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relevância para a consecução da estratégia de atuação do SEBRAE-MG, definindo
como fatores relevantes o desenvolvimento de soluções educacionais que viabilizem
o incremento do empreendedorismo; o desenvolvimento de soluções de inovação
focadas no aumento da competitividade das MPEs e o desenvolvimento de soluções
de acesso a mercados que promovam a internacionalização das empresas do
segmento.
Pode ser visto como um grande desafio atuar nestes novos modelos, pois Belo
Horizonte conta atualmente com poucas empresas que desenvolvem tecnologias
focadas em saúde e mobilidade, em relação a quantidade total de empresas
instaladas. Trata-se de um grupo diversificado onde coexistem empresas inovadoras
que são competitivas nos mercados regionais (América Latina) e empresas cuja
capacidade de inovação não foi identificada.
Embora nem todas as empresas do APL estejam tecnologicamente preparadas,
estas empresas se deparam com um aumento significativo na demanda por suas
soluções de TI para diversos setores tanto no curto quanto no médio e longo prazo.
Como pontos fortes do APL destacam-se o conhecimento da realidade local por
parte das empresas, isto é, a capacidade de dar respostas adequadas às
especificidades das cidades brasileiras/latino-americanas e a reconhecida qualidade
da mão-de-obra formada em informática e ciência da computação pelas
universidades e centros universitários da cidade e região. Além disso, outro fator
relevante é a concentração de empresas de TIC em Belo Horizonte e na RMBH o
que contribui para geração de um ambiente propício para a cooperação e
competição. Há ainda que ressaltar a presença de centros de excelência em
conhecimento como a UFMG e a PUC Minas e de uma série de instituições de apoio
e fomento às indústrias e setores envolvidos em soluções para mobilidade e saúde.
Como pontos negativos do APL destacam-se por parte das empresas ausência de
visão e direcionamento estratégicos, pois o estudo mostrou que no construto
geração de Inteligência a maior média foi a geração de inovação para novos
produtos e serviços, mas ao mesmo tempo neste mesmo construto a menor média
foi o desenvolvimento de produtos inovadores de acordo com a demanda de
mercado. Portanto, entende-se que as empresas tem dificuldade de interlocução
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com a demanda. Percebe-se no estudo a aversão a riscos por parte da maioria das
empresas, especialmente na tomada de empréstimos para desenvolvimento de
novos produtos, pois as mesmas ancoram-se em recursos subvencionados.
No estudo pode-se observar também uma falta de sinergia entre as universidades,
as instituições de apoio e as empresas do pólo, impactando de forma negativa,
sobre o dinamismo tecnológico das organizações dificultando o reconhecimento do
pólo como referencia no mercado. A expectativa é que a interação universidadeempresa possa ser exercida pelo parque tecnológico de Belo Horizonte – BHTEC.
Tal relacionamento é fundamental ao desenvolvimento do APL, principalmente
poderá contribuir para ser reconhecido como liderança no mercado.
Apesar do baixo relacionamento cooperativo entre as entidades, ele existe também
entre as empresas. Durante o estudo observou-se que nas ações onde prevalece a
cooperação as empresas se saíram melhor que o trabalho individual. A troca de
experiências e o estímulo a cooperação torna as pequenas empresas mais seguras
e sólidas no mercado. Algumas empresas ignoram a importância da atuação
conjunta entre si, com o governo e com as universidades, esperando por um
“paternalismo” por parte do poder público o que contradiz a lógica de estímulo a
competitividade nas organizações.
De um modo geral, a especialização do APL com o desenvolvimento de produtos e
serviços de TI com alto valor agregado, a sua localização geográfica dada por limites
claros, observando o município de Belo Horizonte com transbordamento no seu
entorno, sua significativa participação na produção e exportação de TI nacional, a
elevada qualidade da sua mão-de-obra, apesar de escassa, e a interação das
empresas com os atores locais, tanto públicos quanto privados, permitem a
caracterização de um APL de empresas de TI de Belo Horizonte e Região
Metropolitana, com empresas que se desenvolvem numa lógica de orientação para o
mercado.
Finalmente, o estudo pode concluir que o ambiente de TIC em Belo Horizonte e
Região Metropolitana de Minas Gerais evoluiu no período de análise do estudo,
sobretudo nos aspectos inerentes ao foco de atuação do SEBRAE-MG no setor, o
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que poderá permitir ganho de competitividade das empresas participantes das novas
abordagens.
6.2 Recomendações

Devido ao fato de fazer parte do polo o maior número de empresas do país, a
pesquisa permitiu cobrir apenas 5%, pois o foco são as empresas que participaram
do projeto. Talvez seja interessante entrevistar também empresas que nunca
participaram de projetos de desenvolvimento apoiados com recursos públicos e
realizar um comparativo. Desta forma será possível verificar o nível de prontidão das
empresas de cada grupo específico.
O estudo permitiu entender que o setor de TI não cresce na mesma proporção que
os outros setores da economia, mesmo sendo portador de futuro. Portanto, para
fomentar o crescimento das empresas instaladas no pólo, as lideranças públicas e
privadas devem focar no desenvolvimento de uma política de governo integrada na
RMBH através do alinhamento do setor com os setores público, privado e academia.
Outra recomendação seria maior empenho do governo municipal na atração de
investimentos em TI integrado com a RMBH, desenvolvendo um plano consistente
de desenvolvimento integrado e sustentável. Percebeu-se também que o estado
vem perdendo grandes consumidores de TI, tais como Telecomunicações, Aço,
Siderurgia e Mineração migrando para o Rio de Janeiro e São Paulo. Este fato
corrobora para a queda de competitividade do pólo em relação aos demais estados.
Talvez as criações de centros de especializações em TI direcionadas aos
segmentos reconhecidos em Minas Geriam tais como a indústria automotiva e da
saúde podem contribuir para elevar o ranking de MG perante os outros pólos
brasileiros.
As empresas do pólo acreditam que a aplicação de um valor maior de recursos
financeiros poderia resolver seus problemas em curto prazo. Mas, os estudos
comprovam que o fomento ao desenvolvimento de produtos e serviços inovadores e
a profissionalização destas empresas, permitem uma maior visibilidade e
consequentemente a incorporação, fusão com grandes empresas e também amplia
a possibilidade de novos investidores de risco.
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Quanto ao SEBRAE-MG a recomendação é avaliar se o novo modelo de apoio
poderá gerar resultados favoráveis às empresas participantes dos novos projetos. É
importante grupar empresas com níveis de gestão mais uniformes, pois desta forma
poderão aplicar as ferramentas de forma mais consistente e gerar resultado. Isto,
porque em alguns construtos percebe-se que a heterogeneidade das empresas
pode impactar no resultado final de algumas ações, principalmente aquelas voltadas
para inovação, mercado e gestão. Foi percebido também com o estudo a
importância da implementação de um programa de fortalecimento da governança do
pólo. Estruturar um sistema de governança voltado para a coordenação e gestão
das iniciativas do APL de TI da RMBH, o que poderá elevar o nível dos stakeholders
que apoiam as iniciativas do pólo.
O estudo mostrou que a diversidade de segmentos tanto de produtores de software
e de serviços, como do setor usuário torna difícil estabelecer diretrizes e prioridades
convergentes face aos recursos existentes, disponíveis e mobilizáveis. Perceberamse também a existência de inúmeras entidades representativas e de apoio cuja
agenda, programas e recursos muitas vezes se sobrepõem e que dificultam a
avaliação objetiva da efetividade das suas ações junto as bases. Unir esforços para
criar um ambiente onde exista sinergia, poderá tornar melhorar a sua imagem
perante os outros pólos. A ausência de um órgão coordenador, validado pelo cluster,
capaz de estabelecer políticas, diretrizes e prioridades dificulta esta visibilidade, a
exemplo do Farol Digital em Pernambuco e do Porto Digital em Recife, o que não
acontece hoje com o pólo de Belo Horizonte.
Quanto a academia, novos estudos sobre o pólo poderiam ser realizados. Outro
conjunto de variações poderia ser criado, para analisar a efetiva orientação para o
projeto fazendo outros testes. Outra possibilidade seria realizar grupos de controle
para observar se os novos resultados ou novos modelos coerentes com a realidade
mineira e ou brasileira.
Portanto podemos finalizar o estudo entendendo que insights podem ser gerados a
partir de uma postura agressiva por parte do setor privado para criar estratégias que
gerem competitividade, ao invés da dependência junto ao setor público.
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Portanto, a partir do estudo algumas perguntas ainda persistem: Os planos para o
setor estão alinhados com as políticas de governo? Se o setor é considerado
prioritário pelo governo municipal, estadual e federal, o que eles estão fazendo para
alavancar o setor em MG? Quais são as ações concretas em torno da RMBH para
atrair investimentos e gerar transbordamento para o segmento? Quanto a área para
a instalação do pólo empresarial, incentivos fiscais e qualificação da mão-de-obra,
quais são as ações concretas que possam viabilizá-los?
6.3 Limitações da pesquisa

Para a concepção do estudo observou-se algumas dificuldades na geração de base
de dados para a realização da pesquisa. A primeira dificuldade é a resistência das
empresas que participaram do projeto em responder a pesquisa, reduzindo desta
forma o universo de empresas a serem pesquisadas. Outro fator refere-se da
incompreensão dos respondentes a questões do questionário, fazendo-se
necessário uma nova intervenção para validar as respostas.
Os empresários não percebem o SEBRAE como responsável pela implementação
do projeto. Devido ao fato do mesmo ter sido desenvolvido em parceria com as
entidades parceiras e as empresas participantes serem associadas da mesma, não
foi percebido pelos empresários a intervenção do SEBRAE. Este fato dificultou muito
a aplicação da pesquisa, pois os empresários não percebiam esta parceria.
Podemos perceber com o estudo que as empresas do polo tornaram-se mais
competitivas (incrementar com o modelo utilizado), mas não foi observado este
ganho perante os outros polos existentes no estado e no Brasil. Isto porque não foi
foco do objeto de estudo.
Foi objeto de estudo apenas as empresas participantes do projeto, de modo que os
resultados não refletem necessariamente o conjunto de empresas que formam o
polo de TI do estado de Minas Gerais.
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8 APÊNDICE
A coleta básica de dados foi feita utilizando questionário estruturado de acordo com
o perfil do público. Por seu tipo de estrutura e tamanho as entrevistas foram
realizadas pessoalmente e por e-mail.
A PARTICIPAÇÃO DA MINHA EMPRESA NO PROJETO:
1 - Possibilitou o desenvolvimento de inovação de produto/serviço:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

2 - Promoveu melhor nível de interação entre universidades e instituições de pesquisa para
geração de novas tecnologias:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

3 - Proporcionou condições para a incorporação/fusão/parceria com outras empresas:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

4 - Permitiu a formação técnica e gerencial dos gestores envolvidos com tecnologia e
mercado:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

5 – Proporcionou a criação de tecnologias inovadoras que atendam as demandas de
mercado

127

Concordo
Totalmente

Não concordo/
Nem discordo

Parcialmente

Discordo
Totalmente

Parcialmente

6 – Proporcionou a geração de empregos qualificados para o desenvolvimento interno e de
novos produtos:
Concordo
Totalmente

Não concordo/
Nem discordo

Parcialmente

Discordo
Totalmente

Parcialmente

7 - Permitiu a melhoria da gestão dos processos internos da empresa:
Concordo
Totalmente

Não concordo/
Nem discordo

Parcialmente

Discordo
Totalmente

Parcialmente

8 - Permitiu a melhoria do aprendizado tecnológico da organização
Concordo
Totalmente

Não concordo/
Nem discordo

Parcialmente

Discordo
Totalmente

Parcialmente

9 - Permitiu a melhoria do aprendizado estratégico e gerencial da empresa
Concordo
Totalmente

10-

Permitiu

Não concordo/
Nem discordo

Parcialmente

a

absorção

de

novas

Discordo
Totalmente

tecnologias

de

Parcialmente

outras

instituições

pesquisa/empresas/universidades para o desenvolvimento do produto
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

de
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11 - Permitiu o repasse de tecnologias a outras empresas/ instituições:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

12 - Permitiu o registro de patentes e marcas:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

13 - Permitiu maior facilidade na captação de recursos financeiros para a empresa:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

14 - Os produtos desenvolvidos pela empresa impactou em outros segmentos de mercado:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

15 - Permitiu a melhoria da competitividade geral da empresa:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

16 - Possibilitou a ampliação de mercados e /ou captação de novos clientes:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente
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17 - Permitiu que as novas tecnologias desenvolvidas tenham tido maior aderência as
necessidades do mercado:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

18 - Melhorou o nível geral de satisfação dos clientes:
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

19 - A participação no projeto permitiu uma efetiva orientação da empresa para o mercado
Concordo
Totalmente

Parcialmente

Não concordo/
Nem discordo

Discordo
Totalmente

Parcialmente

