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RESUMO 

 
Este trabalho apresentou informações sobre Globalização, setor industrial e 
perda de produtividade do mercado nacional com representatividade e analise 
do conceito local. A ênfase tratara da revolução industrial e perda de 
produtividade do cenário atual. De acordo com estudiosos e a sociedade este 
tema é palco de discussões e divisão de opiniões controvérsias. Uma vez que 
este assunto impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Durante a 
confecção do trabalho observou-se que o Brasil está sofrendo uma 
Desindustrialização e as indústrias uma perda de produtividade, afetando 
diretamente o desemprego das pessoas, sendo uns dos principais fatores a falta 
de investimentos, custo de matéria prima, mão de obra cara e finalmente 
tecnologia defasada. Faz-se necessário uma reforma política e industrial como 
um todo, levando em conta que o pais a cada dia que passa estão perdendo 
competitividade perante ao comercio internacional e principalmente deixando de 
produzir e gerar empregos nesse seguimento. Os dados coletados foram através 
de questionários aplicados ao empresário em forma de estudo de caso e 
aplicação dos resultados na empresa do ramo de segurança eletrônica. 
Obersou-se que a empresa necessita de um plano de melhorias quanto ao preco 
dos produtos, uma vez que a empresa vem perdendo espaço para os produtos 
importados. 

 

PALAVRAS CHAVE: Globalização, Desindustrialização e Tecnologia defasada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work will provide information on Globalization, industry and the domestic 
market lost productivity. Emphasis treated the revolution industrialization and loss 
of productivity of the current scenario. According to scholars and society this 
issue is the stage of discussions and controversies opinions division. Since this 
issue directly impacts the quality of life. During the making of the work we can 
say that Brazil is undergoing a De-industrialization and industrial one lost 
productivity, directly affecting unemployment among people, being one of the 
main factors to lack of investment, cost of raw materials, hand and face work 
finally outdated technology. 
Keywords: Globalization, Desindutrialization and outdated technology 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo teve foco principal o seguimento industrial e fatores que 

motivaram a diminuição da abrangência da indústria no Brasil. Motivo este que 

a tempos vem sendo palco de discussões pelos representantes governamentais 

do pais, juntamente com especialistas do setor privado. De acordo com o passar 

do tempo as empresas industriais vem diminuindo significativamente a 

abrangência de mercado, perdendo espaço para produtos importados que chega 



em território nacional com menor custo do que o comercializado internamente. 

O trabalho enfatiza este assunto e esclarece motivações que explicam a perda 

de mercado para os produtos importados.  

O estudo de caso no setor industrial local, foi analisado em uma empresa 

localizada na cidade de Toledo- PR, a qual foi fundada em 2000, atua no ramo 

de segurança eletrônica fabricando e distribuindo seus produtos para todo o 

Brasil e conta com aproximadamente 120 funcionários. A empresa trabalha com 

diversos produtos, com fabricação própria, possui parceria com representantes 

comerciais e em suas filiais. 

 Com o processo de globalização a competitividade das industrias se torna 

cada dia maior, exigindo que as indústrias procurem reduzir seus custos e perdas 

na produção sem fazer que seus produtos tenham perda na qualidade. 

 Não existe uma definição sobre a globalização e sim, uma ligação entre 

mercados muito rápida, no que resulta, na movimentação de bilhões de dólares 

em pequeno espaço de tempo, bolsas de valores são um exemplo deste tema. 

Estudiosos da área definem a globalização como uma nova era, geralmente 

associada a aspectos econômicos e este fenômeno possui enfoque mais amplo. 

 Este assunto, divide opiniões, instituições internacionais Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BC) e Organização Mundial do Comércio 

(OMC), regem regras que auxiliam países emergentes a praticar idealizações 

com a liberação comercial, estabilidade macroeconômica e privatização. 

 Há vários tipos de indústrias classificadas de acordo com a localização e 

modelos das mesmas a serem incluídas, respeitando a função e tecnologia, 

indústrias de bens de produção transformam matéria prima e energias, em 

produtos que serão utilizados em bens de capital e consumo. As indústrias de 

bem e capital produzem maquinas e equipamentos que serão utilizados por 

outras indústrias. Indústrias de bens de consumo, são aquelas que produzem 

produtos duráveis, ou não duráveis, esse tipo de indústria atinge um grande 

mercado e é o tipo de indústria que mais gera empregos. Indústrias tradicionais 

são aquelas geralmente familiares e existem muitas desse tipo no Brasil. 

A indústria nacional vem perdendo competitividade em decorrência da 

valorização do câmbio e do baixo custo de produção, mão-de-obra e tecnologia 

embargada dos produtos fabricados e exportados pelos países Asiáticos. 



Tornando-se mais viável a importação dos produtos acabados do exterior do que 

a fabricação nacional. 

De fato, a indústrias brasileiras vêm investindo em capacitação da mão-

de-obra, soluções em manufatura e acoplaram sistemas de qualidade e 

tecnologia de automação em seu chão de fábrica. 

 No entanto esses avanços não foram suficientes para a competitividade 

nacional não exclusivamente em decorrência da taxa cambial e da Ásia, mas 

também pela passividade do governo no controle da memória inflacionada na 

economia, cobranças e exigências salariais dos sindicatos de categorias 

trabalhistas e alta carga tributária no Brasil. Os gestores das indústrias buscam 

frequentemente maneiras de diminuição de gastos e desperdício impactando 

diretamente no custo de produção e ainda conseguindo maior produtividade. 

Com a globalização e surgimentos de novas tecnologias faz com que 

gestores da área procurem mão-de-obra qualificada e maquinas mais sofisticada 

para produzir com menos recursos e também menos mão-de-obra para 

conseguir o seu crescimento e se manter no mercado. 

Durante a modernização econômica do Brasil, a indústria foi um dos 

setores que mais teve relevância, em todos seus segmentos e setores, mudando 

e crescendo de forma acelerada, mais conhecida como Revolução Industrial, 

onde os pioneiros dessa industrialização foram os ingleses, em seguida se 

estendeu aos países desenvolvidos e emergentes. 

A primeira área a ser industrializada em nosso país foi o segmento do 

café, na época forte de nosso cultivo, logo após a indústria automobilística veio 

com grande ênfase nas terras nacionais devido aos avanços tecnológicos da 

época até os dias de hoje. 

Com isso, os economistas e administradores começaram a sentir uma 

possível desindustrialização no país. Vendo que a mão de obra brasileira era 

somente na parte manual e não com invenções e avanços tecnológicos em 

relação aos países desenvolvidos. 

A privatização é outro aspecto importante a ser abordado no estudo, ela 

acontece quando a empresa estatal não está obtendo lucro suficiente para se 

manter na interativa. 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar o mercado nacional e com 

maior âmbito o mercado local, perda de produtividade das industriais, custos e 



preços de importação e mão de obra dentro do território brasileiro, analisando o 

que fica mais viável para a empresa. Estudar os custos de mão de obra, preços 

de matéria prima, fornecedores, valores de produtos acabados, qualidade do 

mesmo e uma margem vantajosa de lucro. Analisar o seguimento da indústria 

de segurança eletrônica, de forma que a produção esteja bem distribuída no 

chão de fábrica, as finanças da empresa estejam de acordo com o necessário 

para o progresso da mesma, buscar subsídios de operadores de crédito para o 

desenvolvimento da empresa gradualmente, buscando uma maior 

competitividade com o mercado externo, uma vez que os produtos importados, 

tenham um menor custo de produção com mão de obra e qualidade equiparada 

ao nacional. E tendo como objetivos específicos, estudar o que leva as empresas 

a utilizar a terceirização, identificar quais as principais causas da 

desindustrialização, verificar se há alguma técnica a ser utilizada para evitar a 

perda de produtividade e sugerir políticas como maior qualidade do produto 

acabado uma maior qualificação da equipe de vendas, buscar matéria prima com 

um custo efetivo menor afim de diminuir a perca para a concorrência nacional e 

internacional. 

A definição teórica foi redigida sobre a história da indústria, explicando 

aspectos regionais da industrialização sendo financeira, econômica e estrutural 

do tema abordado.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
 

2.1  ASPECTOS HISTÓRICOS DA INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL 

 
 
 

O Brasil é um país onde foram implantadas indústrias mais tarde do que 

em outros países, de acordo com o autor Catelli Jr. (1992) em seu livro ― Do 

café a Industrial - e comentado por Patrícia Corrêa Martins Ricardo Tetsuo 

Shinoda o Brasil por ser uma antiga colônia de uma nação europeia, faz parte de 

um grupo de países de industrialização tardia. Enquanto o Brasil foi colônia de 

Portugal, não houve desenvolvimento industrial em nosso país. A metrópole 

proibia o estabelecimento de fábricas em nosso território, para que os brasileiros 

consumissem os produtos manufaturados portugueses. Mesmo com a chegada 



da família real e a abertura dos Portos às Nações Amigas, o Brasil continuou 

dependente do exterior, só que a partir desse momento estávamos refém dos 

produtos ingleses. 

 

Para Scantimburgo (1980, p. 37): 

A economia cafeeira, fazendo afluir apreciáveis montantes de libras, 
então a moeda forte de troca, sustentou o Império nascente. Daí não 
ter havido acaso na escolha do ramo de café para um dos adornos do 
símbolo nacional. O açúcar, o tabaco, o algodão não poderiam se 
comparar em vigor econômico e possibilidades futuras, com a cultura 
introduzida há um século no Pará, e, àquela altura, toda espalhada 
pela região fluminense. O governo de D. Pedro I veio a contar, desde 
o seu primeiro dia, com um produto de irrestrita aceitação nos 
mercados internacionais, de fonte de trabalho interno e de ponto de 
partida, embora incipiente, do desenvolvimento nacional. É 
expressivo, que a formação da classe dirigente, com a vinda da 
família real para o Brasil, a Independência, e todos os seus 
movimentos, os nove anos de governo do primeiro imperador, a 
regência e o início do segundo reinado, o seu apogeu, a sua 
decadência política, a proclamação da República, até o início da 
industrialização e a diversificadora mudança agrícola das duas 
primeiras décadas do século, se tivessem feito sob o signo do café, o 
mais durável produto que qualquer país já teve. 

 

 

 

Atenta-se que uma fatia significativa do sistema econômico brasileiro era 

dependente área cafeeira. O fator primordial das atividades econômicas internas, 

tratava-se da  receita de exportações, portanto no decorrer da década de 20, 

existiu a  política de valorização do café, gerando o elevado crescimento. 

(VERSIANI; BARROS [Ora 1978, p. 175-176). 

 

 

Com a entrada do Brasil no setor cafeeiro obteve-se maior participação 

dos Estados Unidos em políticas de escambo, tornando o Brasil menos 

dependente da Inglaterra. Contudo a carência de um mercado interno mais 

expressivo e o reduzido número de parcerias no comercio mantiveram a 

economia reflexa.  Antedê-se que as crises da Europa e dos Estados Unidos, de 

1857 e 1864 acarretaram grave repercussão na economia brasileira. (FURTADO, 

1981, p. 98). 

 



Até a República Velha (1889-1930), a economia brasileira 
dependia quase exclusivamente do bom desempenho das 
exportações, que na época se restringiam a algumas poucas 
commodities2 agrícolas, notadamente o café plantado na região 
Sudeste, o que caracterizava a economia brasileira como 
agroexportadora. Esta foi a forma de inserção da economia brasileira 
na economia mundial desde o período colonial, variando ao longo do 
tempo os produtos: açúcar, ouro, algodão, café, borracha etc. O bom 
desempenho da economia brasileira de então dependia das condições 
do mercado internacional de café, sendo a variável-chave, na 
República Velha, o preço internacional do café. Apesar de ser o 
principal produtor de café, outros países também influíam na oferta, e 
boa parte do mercado era controlado por grandes companhias 
atacadistas que especulavam com estoques. (GREMAUD; 
VASCONCELLOS; TONETO JR, 1999, p. 229). 

 

 

 

 

 

CRISE ECONOMICA DO CAFÉ 

 

A crise econômica capitalista gerou resultados em 1929 e 1930, não foi 

obtida de forma programada de acordo com os limites da análise econômica, 

visto que se relaciona com a desarticulação de meios das quais desenvolve-se 

o capitalismo no Brasil.  Portanto a economia política quanto econômica, torna-

se uma  crise socialista de que a Revolução de 1930 é o placo impactante. Uma 

crise social que será resolvida somente, em uma nova maneira de acumular, nos 

quadros de uma recente estrutura de poder (AURELIANO, 1981, p. 53). O autor 

elucida Aureliano (1981, p. 53) define  procurar-se-á recuperar as relações 

existentes entre a acumulação de capital e a política econômica da década de 

1920, para,  entender-se a crise da hegemonia cafeeira, que teve partida em 

1930. 

 

Depois da Revolução de 1930 e dos abalos provocados pela 
crise econômica mundial iniciada nos Estados Unidos em 1929, o 
governo Vargas mantém o apoio ao setor cafeeiro por meio do 
Conselho Nacional do Café e, ao mesmo tempo, decide impulsionar a 
industrialização. Para reduzir a oferta e melhorar os preços, manda 
queimar todo o seu estoque e erradicar cafezais, pagando pequena 
indenização aos produtores. A longo prazo, a produção e a exportação 



estabilizam-se, sob a supervisão do Instituto Brasileiro do Café, criado 
em 1952. Na década de 50, as exportações de café ainda representam 
a maior parte do total comercializado, e o Brasil permanece como o 
maior produtor mundial. Mas seu reinado absoluto na economia 
brasileira chega ao fim quando o setor industrial, a partir da segunda 
metade do século XX, se torna o carro chefe do desenvolvimento 
econômico nacional. (CONSERVATÓRIA TURISMO). 

 

 

Para Aureliano (1981, p. 28), obviamente o capital industrial deu-se entre 

os anos de 1886 e 1897, palco de uma situação de abrangência do primeiro ciclo 

longo do capital cafeeiro, porém, como se sabe, tem inicio apenas um 

determinado tipo de indústria, ou seja, aquela de bens de consumo assalariado. 

De acordo com Vesentini (2008): 

 

O processo de industrialização de uma nação representa um 
avanço singular no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e 
social de seu povo. Tratase de um complexo processo onde há o 
desenvolvimento da atividade fabril, baseada na relação de trabalho 
assalariada, que passa a atuar como leme da economia, e apura as 
relações capitalistas, entre burguesia e o proletariado, constituindo 
assim o capitalismo pleno, ou industrial. No Brasil, este processo 
ocorre a partir do final do século XIX, visto que antes desta data, o que 
ocorriam eram pequenos focos de indústrias e manufaturas. Isso 
porque a escravidão, grande força da economia da época, não 
contribuía para um desenvolvimento mais estruturado da indústria, 
pois mantinha consigo grandes investimentos (compra de escravos), 
além do fato de que os próprios escravos não eram habilmente 
capacitados para atuar em indústrias, e nem era de interesse dos 
grandes barões instruí-los para tal feito. Outras condições 
desfavoráveis eram ainda encontradas, fazendo com que o processo 
de industrialização no Brasil se retardasse ainda mais. O trabalho 
assalariado possuía, no entanto, suas vantagens frente ao trabalho 
escravo. Os assalariados poderiam constituir um mercado interno, se 
tornando potenciais compradores para os produtos industrializados, 
visto que possuíam liberdade para utilizar seus vencimentos. O 
trabalho assalariado não gerava a revolta que existia entre os escravos, 
abrindo espaço para que patrões educassem e capacitassem seus 
funcionários para atuar no maquinário. Além de que o investimento 
no assalariado era mais perenizado, pois os salários eram pagos depois 
do trabalho realizado e em pequenas parcelas. A imigração tem papel 
fundamental no processo de industrialização no Brasil, pois foram 
imigrantes os primeiro assalariados do processo, e contribuíram em 
muito para o aumento do mercado consumidor, visto que já tinham 
costume de consumir produtos industrializados em seus 34 países de 
origem. A industrialização Brasileira foi singular, pois pelo motivo de 
ter sido tardia, não cursou todos os passos da industrialização que 



ocorreu na Inglaterra por exemplo. A passagem de um estado de 
atividade agrícola para fabril, se deu de forma rápida, utilizando-se das 
modernas máquinas à eletricidade ou à combustão, importadas da 
Europa. 

 

 

 

 

Já Furtado (1976, p.117), descreve uma série de fatores, que levam a 

mudança  uma economia so setor primário exportadora para o ramo industrial, 

nos quais:  

 
 
 
 
a)- natureza da atividade exportadora, da qual depende a 
quantidade relativa de mão-de-obra a ser absorvida no setor de 
produtividade elevada e em expansão; b) tipo de infra-estrutura 
exigido pela atividade exportadora: a agricultura de clima 
temperado criando uma grande rede de transportes; a agricultura 
de clima tropical, concentrada em áreas limitadas e muitas vezes 
em regiões montanhosas, satisfazendo-se com uma infra-
estrutura mais modesta; a produção mineira requerendo uma 
infra-estrutura especializada, na maioria dos casos criadora de 
escassas economias externas para o conjunto da economia 
nacional; c) propriedade dos investimentos realizados na 
economia de exportação: a propriedade estrangeira reduzindo a 
parte de fluxo de renda do setor em expansão que permanece no 
país; recaindo nas economias mineiras de exportação a maior 
incidência da propriedade estrangeira, os aspectos negativos 
destas se viram agravados; d) taxa de salário que prevalece no 
setor exportador na fase inicial, a qual depende principalmente 
das dimensões relativas do excedente de mão-de-obra; e) 
dimensão absoluta do setor exportador, a qual reflete na maioria 
dos casos a dimensão geográfica e demográfica do país. 

 

 

Após a crise que sofreu os cafeicultores final da década do século XIX, rnara-se 

obrigados a procurar novas fontes de produção. De forma que número elevado 

de infraestruturas utilizadas anteriormente na produção de translado do café 

passaram a ser utilizadas para produção da industrial. Durante o processo, foi 

obtendo aumento da diversificação da indústria no Brasil, entretanto, endo 

restrita porem em produtos que exigiam mínima tecnologia com enfase no setor 

teêxtil, alimentício. Destaca-se, que muitos foram os fatores que contribuíram para 



intensificar a indústria brasileira, dentre eles, o crescimento acelerado dos grandes centros 

urbanos. Outro importante fator foi a utilização de ferrovias e portos, que, 35 anteriormente, 

eram usados para o transporte de café e que passaram a integrar o setor industrial. Além desse 

fator, outra razão que favoreceu o crescimento da indústria brasileira foi a grande quantidade 

de mão de obra estrangeira, sobretudo, de italianos que trabalhavam na produção de café. 

Portanto, um dos fundamentos para a industrialização brasileira foi a aplicação de capitais 

resultantes da produção de café para a indústria e contribuição de estrangeiros no serviço das 

fábricas. (Brasil Escola) A partir disso, grandes indústrias surgiram, fazendo com que as pequenas 

manufaturas quebrassem ou fossem engolidas pela concorrência. O investimento na 

industrialização era muito alto, posto que a importação de grandes lotes de máquinas consumia 

divisas, que eram quase que, exclusivamente, das lavouras cafeeiras. A industrialização passou 

a apresentar melhores condições aos cafeicultores, que, então, investiram alto, pois as crises de 

exportação de café eram claras, além do crescimento do mercado consumidor de bens 

industrializados, que, inicialmente, eram importados da Europa. Com essas crises, na 1 a e 24 

Guerra Mundial, juntamente com a crise econômica do ano de 1929, o Brasil teve um grande 

impulso no seu processo de industrialização, uma vez que o mercado de bens de consumo 

aumentava gradativamente e tornava-se muito lucrativo investir na indústria. Os dois momentos 

distintos do processo de industrialização no Brasil, quais sejam: o primeiro antes das grandes 

guerras, momento em que a industrialização assumia um processo de substituição de 

importações, e outro, quando a própria indústria, munida de investimentos internacionais, 

passou a possuir uma atuação mais forte, com a entrada de multinacionais e a criação de grandes 

indústrias estatais, possibilitaram o desenvolvimento industrial do Brasil que, no entanto, 

continuou restrito à produção de bens de consumo e intermediários, embora já havia a produção 

de bens de capital, apesar destes, serem ramos relativamente fracos. (VESENTINI, 2008). 

 

 

 

 

O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO PÓS 1930 

 

Ao tratar do processo de insdustrialização pós 1930, denota-se que os 36 reflexos da quebra da 

bolsa de Nova York no tocante à agricultura cafeeira e as modificações ocasionadas através da 

Revolução de 1930 modificaram o eixo da política econômica, que assumiu natureza mais 

nacionalista e industrialista. Desta forma, as medidas tomadas para a industrialização foram 

apresentadas durante o período do Estado Novo. As dificuldades originadas após a Segunda 



Guerra Mundial, ao comércio internacional, favoreceram a estratégia de substituir as 

importações. Por isso, no ano de 1946, começou a operar o primeiro alto forno da Companhia 

Siderúrgica Nacional, no município de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Já a Petrobrás 

foi criada no mês de outubro de 1953. (BRASIL ESCOLA). Corrobora Brum (1996, p. 86), que a 

primeira Guerra Mundial, bem como a crise econômica do ano de 1929 e a Revolução de 1930 

fizeram surgir condições para o início do processo de ruptura com um passado colonial e a 

decolagem do processo industrial do Brasil. Aliás, insta salientar que a crise do café que agravou-

se bruscamente com a falência da Bolsa de Valores de Nova Iorque, no ano de 1929, comprovou 

a vulnerabilidade e inviabilidade da monocultura exportadora como fundamento da economia. 

A Revolução de 1930, demonstrando a baixa do latifúndio, marcou a ascensão da burguesia 

rumo ao poder. Leciona Castro (1969, p. 128), que a agricultura brasileira não sofreu antes nem 

durante a industrialização contemporânea, mudanças que pudessem estimular diretamente o 

processo de industrialização. Em pleno impacto gerado pela crise do mercado mundial inicia, 

então, sua transformação, no sentido de acomodar as novas condições, por intermédio de uma 

constante e progressiva redistribuição de fatores que favoreceriam a produção para o mercado 

interno. Ao partir de uma ocasião de notória paralisação, a indústria não somente iria recuperar 

o tempo que perdeu, mas agigantara-se no tocante ao resto do contexto. Essa colocação poderia 

influenciar alguns, para que a agricultura passasse à recuperar o terreno, ou seja, a expansão 

agrícola lideraria, então, uma nova fase de desenvolvimento. Nesse aspecto, mais que em 

qualquer outro, caberia a tese de que a agricultura forneceria o mercado de que a indústria 

precisa. Tal definição parece, contudo, bastante equivocada. Explica o mesmo autor que a partir 

da década de 1930, a ação do Estado em defesa do setor agrícola e exportador em crise, qual 

seja, o café, auxiliou indiretamente 37 o desenvolvimento industrial. A demanda de produtos 

manufaturados aumentou em função da renda ocasionada pelas atividades ligadas ao mercado 

interno, e o seu nível manteve-se elevado por políticas macroeconômicas que expansionistas 

atuavam em defesa do setor exportador. A proteção industrial foi fornecida mediante 

desvalorizações cambiais e limitações não tarifárias às importações ocasionadas pela crise 

cambial. Foi através disso, que a industrialização avançou e substituiu as importações de bens 

de consumo não duráveis e de determinados bens intermediários. Posteriormente, na década 

de 1940, o Estado passou a investir diretamente em certas indústrias de bens intermediários, 

tais como a siderurgia e mineração e na produção de motores mais pesados. (SUZIGAN, 1988). 

Discorre Aureliano (1981, p. 93), que foi somente a partir do ano de 1933 que se teve início o 

que convencionou-se denominar de Industrialização restringida. O desenvolvimento do capital 

industrial, apesar de restrito, traduzia-se pelo limite em última instância à acumulação 

estabelecida pela capacidade para importar. Suzigan (1984, p. 132), mostra que os dados 



inerentes à produção industrial desde o início do século apresentam uma diferença bastante 

clara nas tendências de longo prazo antes e depois da depressão do ano de 1930. No primeiro 

período, a taxa de aumento foi moderada e as flutuações cíclicas foram demasiadamente 

frequentes e um tanto quanto bruscas, com muitos anos de taxas de crescimento negativas ou 

próximas de zero. No segundo período, essa taxa de aumento pulou para aproximadamente 9% 

(nove por cento) e aconteceram flutuações cíclicas menores e, portanto, menos pronunciadas, 

salvo no período de estagnação entre os anos de 1963- 1967. 

 

Elucida Silva (2009), que: 

 
A industrialização brasileira teve seu início e evoluiu, aos trancos e 
barrancos, com o que se convencionou chamar de Teoria dos Choques 
Adversos, ou seja, quando, a partir de estrangulamentos externos, 
foram mobilizados os recursos internos disponíveis para fazer frente 
às carências provocadas pela interrupção dos fluxos comerciais 
destinados ao País. Procurava-se, assim, através do investimento 
industrial, atender à demanda reprimida, decorrente da cessação ou 
diminuição drástica desse movimento de importação de produtos 
manufaturados. • [...]. A Grande Depressão de 1929 representou o 
teste mais difícil para a economia do País, com o agravamento da crise 
de superprodução do café, 38 porém ensejou a demonstração de sua 
capacidade de superação dos momentos mais críticos do seu 
desenvolvimento, pois adotou, a despeito da reprovação interna e 
externa, a política de destruição de estoques acumulados em razão da 
forte retração da demanda internacional. Tal política consubstanciara-
se na adoção de um keynesianismo pré-Keynes, que viria a revelar-se 
exitosa no combate à queda dos preços internacionais do café e na 
manutenção do nível de emprego interno. Já a II Grande Guerra, com 
a adesão do País aos Aliados, ensejou a implantação do principal 
marco da plena constituição do capitalismo brasileiro: a Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), e da Companhia Vale do Rio Doce. A partir 
daí diz-se que o capitalismo brasileiro passou a andar com seus 
próprios pés. [...]. 

 

Seguindo esse raciocínio, o nacionalismo da era de Getulio Vargas foi substituído pelo 

desenvolvimentismo do governo Juscelino Kubstischek nos anos de 1956 a 1961. Atraindo o 

capital estrangeiro e estimulando, ainda, o capital nacional através de incentivos fiscais e 

financeiros, como também por meio de medidas de proteção do mercado interno, Juscelino 

Kubstischek adotou a indústria de bens de consumo duráreis, tais como eletrodomésticos e 

veículos, com a principal finalidade de multiplicar o número de fábricas relativas à peças e 

componentes. Ampliou os serviços de infraestruturas, a exemplo do transporte e do 

fornecimento de energia elétrica. Com esses investimentos externos e internos, procurou 

estimular a variedade da economia nacional, acrescentando a produção de máquinas e 



equipamentos para mecanização agrícola, fabricação de fertilizantes, frigoríficos, transporte 

ferroviário, assim como construção naval. Ao início de 1960, o setor industrial superou, então, a 

média de crescimento dos demais setores da economia brasileira. (BRASIL ESCOLA). Importante 

se faz esclarecer, então, que a expansão industrial brasileira aumentou no decorrer das décadas 

de 1940 e 1950. Foi após a segunda metade de 1950, que o setor industrial passou, então, a ser 

considerado o carro chefe da economia brasileira. No decorrer do período colonial, através das 

normas relativas à política econômica mercantilista, não podia implantar-se no Brasil nenhuma 

atividade produtiva que pudesse competir com aquelas atividades da metrópole ou que 

prejudicasse seus interesses comerciais. No ano de 1785 o governo português proibiu 

expressamente e formalmente o funcionamento de fábricas na colônia, para que estas não 

atrapalhassem o comércio e consequente venda de tecidos e roupas comercializadas pelos 

portugueses no Brasil. Desta forma, os primeiros esforços de 39 grande importância para o 

processo de industrialização ocorrem na época do Império. ( BRASIL ESCOLA). Foi, portanto após 

1950, que o Estado passou a exercer um papel mais ativo com relação à estruturação do setor 

industrial. Primeiramente, na articulação existente entre o capital privado nacional, o capital 

estrangeiro e o próprio Estado. Para isso tornou-se importante a definição de uma estratégia 

geral de desenvolvimento (também chamado plano de metas), como também o 

estabelecimento destas últimas por meio de uma ação dos grupos executivos, que foram criados 

para a orientação e implantação de insdústrias específicas. Em segundo lugar, verifica-se que a 

proteção ao mercado interno foi substancialmente acrescida. Essa era fornecida por uma 

recente tarifa aduaneira, bastante protecionista, como também pela política cambial, mediante 

o controle do mercado cambial e de taxas cambiais diferenciadas, de acordo com o sistema de 

prioridades. (SUZIGAN, 1988). Ainda segundo o mesmo autor, dando sequencia ao acima 

esclarecido, que em terceiro lugar, o Estado passou a fomentar o desenvolvimento industrial 

brasileiro, principalmente por meio da ação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. 

Este foi criado em 1952 e seria a principal agência pública de financiamento industrial. 

Inicialmente, estava concentrado em indústrias de base, principalmente na siderurgia e em 

infraestrutura, tal como energia e transportes. Depois de 1960, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico financiaria investimentos privados em praticamente todos os 

ramos da indústria de modificações. Finalmente, em quarto lugar, o Estado aumentou a sua 

participação de forma direta, mediante investimentos na indústria de base (cita-se, 

exemplificadamente, a siderurgia, mineração e petroquímica) e realizou fortes investimentos na 

infraestrutura econômica (como, por exemplo, energia e transportes), que, parcialmente, foram 

financiados por meio de políticas monetárias e fiscais expansionistas. Como resultado, denota-

se, então, que a estrutura industrial cresceu e incorporou segmentos da indústria pesada, da 



indústria de bens de consumo duráveis e da indústia de bens de capital, substituindo as 

importações concernentes a insumos básicos, máquinas e equipamentos, automóveis, dentre 

outros. Essa estrutura seria o alicerce em que se apoiaria o rápido desenvolvimento da produção 

industrial na 40 primeira fase do ciclo denominado de expansino que ocorreu de ano de 1968 a 

1973 e 1974. (SUZIGAN, 1988). 

Com base em todo o exposto: 

A partir da década de 1980, o chamado modelo do Estado Nacional 
Desenvolvimentista, que lançou as bases da industrialização no pais 
com forte estatização da economia, foi lentamente de esgotando; 
nascendo a partir daí _ dadas várias crises _, o Programa Nacional de 
Privatizações. Paralisado pelas dividas o Estado empenhou-se em 
transferir parte de seu trabalho produtivo à iniciativa privada, 
caracterizando a inserção do Brasil no modelo neoliberal da economia, 
a partir de 1990. Apesar da diversidade e complexidade, a indústria 
brasileira ainda é muito dependente da importação de bens de 
produção, insumos básicos e sobretudo, de tecnologia estrangeira. 
(PIFFER, 2007). 

 

Apesar de o processo de desenvolvimento da industrialização brasileira ocorrer até os dias 

atuais, observa-se, portanto, que procurou-se traçar um paralelo entre o abordado no decorrer 

dos capítulos, motivo pelo qual, se vê que o tema não esgota aqui, muito pelo contrário, este foi 

apenas um trabalho que procurou, em síntese, demonstrar a evolução do setor cafeeiro e as 

consequências geradas no processo de industrialização no Brasil, segundo entendimento de 

autores e interessados neste assunto de vasta amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Furtado (1976), a industrialização brasileira teve início com a 

abrangência de praticamente todas as regiões do país. Na região Nordestina 

se instalaram as primeiras manufaturas têxteis modernas após a reforma 

tarifária de 1844, em 1910, na época assemelhava a de São Paulo. Entretanto, 

o autor afirma que a industrialização aconteceu naturalmente nessa região. A 

etapa principal de concentração ocorreu, no decorrer da Primeira Guerra 

Mundial, momento esse que ocorreu-se a primeira fase de aceleração do 

desenvolvimento industrial. 

De acordo com o autor, divide-se em três as principais variáveis para 

a industrialização em todas as regiões do país, sendo elas: 

A contínua perda de valor da moeda comercializada nacionalmente, 

tornando cada vez mais altos os preços dos produtos importados, gerando 

estímulos para a produção e comercialização dentro do país de artigos 

necessários à subsistência dos trabalhadores, cujo crescimento deu início 

simultaneamente ao surgimento de trabalho capitalista, e de um não menos 

dinâmico mercado consumista de bens - salário, cuja demanda não poderia 

ser compreendida tanto pelas importações, quanto pela manufatura e 

artesanato e então existentes; 

O valor reduzido de mão-de-obra local e as facilidades de adquirir certas 

matérias primas, dando início as variáveis de processamento dirigidas por 

empresários do exterior e fiadoras por capitais estrangeiras, com âmbito à 



exportar  alimentos semi - processados,  caso dos frigoríficos instalados no 

Brasil a contar do início da Primeira Guerra Mundial. 

Os crescentes problemas da comercialização de importados, provocada 

pelo encarecimento através da desvalorização progressiva da moeda 

brasileira, e daí imposição de taxas alfandegárias para suprir o sofrimento das 

finanças públicas, surgindo assim filiais e subsidiárias de órgãos estrangeiros 

responsáveis por etapas finais do processo industrial de produtos 

semiacabados importados a valores fiscais menores que os anteriores. 

Em sua conclusão sobre a industrialização no Brasil, Furtado (1976, p. 

22) faz uma comparação ao período de industrialização nos Estados Unidos: 

 
Repetidas vezes se tem buscado numa fase pretérita do 
desenvolvimento econômico dos Estados Unidos um paralelo para 
a transição que se processa atualmente na economia brasileira. Tal 
identificação não tem nenhum sentido. Nos Estados Unidos, o 
núcleo industrial se desenvolveu inteiramente à parte das atividades 
coloniais, entrando finamente em conflito com estas. No Brasil, a 
economia industrial em grande parte surgiu como um 
prolongamento da economia patriarcal [...] Algumas vezes — o caso 
da indústria açucareira do Nordeste é ilustrativo, tentou-se 
conservar o mais possível a velha estrutura sociais, criando-se em 
consequência obstáculos quase infranqueáveis ao 
desenvolvimento da indústria. 

 
 

De acordo com reportagem constante no site Administradores (2009), 

Brasil tem sua história de industrialização dividida em quatro períodos sendo 

eles:  de 1822 a 1930, momento de baixa atividade industrial, pois eram  

aceitas escassas indústrias para consumo interno proveniente da distância 

entre a metrópole e interior. Porém, ocorreu naquele momento dois fatos que 

auxiliaram a industrialização futura. O  primeiro a Lei Áurea (1888) assinada 

pela Princesa Isabel e a mão de obra barata a ser encarregada por 

imigrantes. 

De 1930 a 1956, período da crise de 29 e a Revolução de 1930, é usado 

como um marco da Revolução Industrial. Enorme concentração industrial na 

região sudeste, com ênfase na capital São Paulo, decorrente da mão de obra 

e mercado consumista que foi imposto pela gradual perda da cafeicultura e 

mudança de capital para a indústria. A exclusividade de indústria de bens não 

duráveis ao público consumista, conhecido então como  Substituição de 



Importações; no Estado, houve a criação de estatais do setor de base como a 

Petrobrás, CVRD (mineração) e a CSN (siderurgia). 

Com início de 1956 até 1989 a Internacionalização da Economia, de 

devido ao início dos serviços de empresas transnacionais, principalmente 

no segmentos de automóveis. Com gestão do então governador Juscelino 

Kubistschek deu-se o maior crescimento justificado pelo acordo entre capital 

estatal e capital estrangeiro. Ultrapassando a Ditadura Militar (1964 à 1985) a 

economia continuou crescendo e direcionado sua trajetória, enfrentado com 

todo avanço automaticamente cresceu a dívida externa e a concentração de 

renda. 

De 1989 a 2002, ficou marcado pelo neoliberalismo no Brasil, teve início 

a gestão do governo de Collor e estendeu-se até o governo de Fernando 

Henrique Cardoso, gerando desconforto, em principal, na área secundária da 

economia decorrente da privatização de praticamente todas as empresas 

estatais. Nos últimos anos houve destaque da redução na alíquota de 

importação de forma expressiva, no maior número de desemprego e falências 

empresariais e a grande evolução na área tecnológica. 

 

2.2 TIPOS DE INDÚSTRIAS 

 
 

Matos e Araújo (2006) comentam que, existem vários tipos de 

indústria, classificadas pela localização e tipos de indústria a ser incluídas, 

de acordo com a sua função e segundo sua tecnologia. 

De acordo com os dados apresentados pelo autor, é possível a análise 

do quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
QUADRO 1 - Classificação das Indústrias 
 

Localização/Tipo a ser Instalada 
 

 

Função 
 

 

Tecnologia 
 



Indústria de Bens de Produção ou 

de Base (pesada) 

 

Indústrias 

Germinativas 

 

Indústrias 

Tradicionais 

 

Indústria de Bens de Capital 
 

Indústrias de ponta 
 

Indústrias 

Dinâmicas 

 
 

Indústria de Bens de Consumo (leve) 
 

- 
 

- 
 

  
 

Fonte: FREITAS JR.1999, p.50. 

 
 
 
 

 
O autor diz, que as indústrias se caracterizam da seguinte forma: 

 
 
 

-Indústria de bens de produção ou de base (pesada): transformam 
matérias primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas 
indústrias de bens de capital ou de consumo. Por isso elas se 
localizam perto das fontes fornecedoras ou dos postos e ferrovias, 
onde fica fácil a recepção das matérias e a saída da produção. Ex: 
as siderúrgicas, as metalúrgicas e as petroquímicas. 
-Indústria de bens de capital: esse tipo de indústria produz 
maquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias 
leves ou pesados. Essas indústrias se localizam principalmente 
perto de seus consumidores, nos centros industriais. 
-Indústria de bens de consumo (leves): produzem produtos duráveis 
(móveis, eletrodomésticos, automóveis, etc.) ou não-duráveis 
(alimentos, bebidas, etc.). Essas indústrias abrigam a maior parte 
dos trabalhadores, e atinge um amplo mercado consumidor. 
Portanto, encontra-se nas cidades médias, ou em centros urbanos. 
A produção destina-se a população em geral. 
-Indústrias germinativas: indústrias que geram o aparecimento de 
outras indústrias, como a petroquímica. 
-Indústrias de ponta: são as indústrias dinâmicas, que comandam a 
produção industrial. Ex. automobilística. 
-Indústrias tradicionais: são empresas que ainda estão ligadas com 
a primeira revolução industrial. Geralmente são empresas 
familiares, e existem algumas dessas ainda no Brasil. 
-Indústrias dinâmicas: usam muita tecnologia e capital, e pouca 
força de trabalho. Está ligada com o desenvolvimento mais recente 
da química e eletrônica. (MATOS.2006. s/d). 

 

 

 



2.3 LOCALIZAÇÃO DAS INDUSTRIAS 

 

A localidade pode ser muito importante para as indústrias reduzir seus 

custos com transportes. Ela pode ser importante diretamente como um condutor 

de custos e ainda afetar a cadeia de valores necessária para atingir o comprador” 

(PORTER, 1992, p. 226). As variáveis mais comuns que definem os segmentos 

são as seguintes: 25  

• Localidades, regiões ou países: as áreas geográficas apresentam 

fatores como sistemas de transportes e regulamentações diferentes. Além disso, 

a localização dos compradores definem as economias de escala da empresa.  

• Zonas climáticas: “condições climáticas têm quase sempre um forte 

impacto sobre as necessidades de produtos ou sobre as necessidades de 

produtos ou sobre a cadeia de valor necessária para servir uma área” (PORTER, 

1992, p. 226). 

• Estágio de desenvolvimento do país ou outros agrupamentos de países: 

as necessidades dos compradores podem ser diferentes, por exemplo, de países 

desenvolvidos em relação a países emergentes. Além disso, a cadeia de valor 

difere com relação aos sistemas de marketing, ao acondicionamento, aos 

sistemas logísticos, entre outros. 

 

 

QUADRO 2. 

O quadro abaixo justifica sobre falta de mão de obra qualificada e a carência de 

matérias-primas  a baixa participação do estado do Amazonas no valor total da 

produção industrial brasileira. Os estados mais industrializados do Brasil são situados 

no  Complexo Regional do Centro-Sul. A Região Sudeste contribui com o maior ênfase 

na atividade industrial no Brasil. 

 



 

 

2.4 CANAIS DE VEICULAÇÃO 

 

“Para identificar segmentos com base nos canais, todos os canais 

existentes e viáveis através dos quais um produto pode atingir ou atinge os 

compradores devem ser identificados” (PORTER, 1992, p. 225). Os canais 

normalmente têm influência na configuração da cadeia de valor e com relação 

aos elos verticais, também refletem o poder de negociação da empresa, bem 

como influenciam na determinação dos custos. As diferenças mais comuns que 

definem segmentos de canais são as seguintes: 

• Direto: “a venda direta elimina a necessidade de ganhar acesso a canais 

e pode implicar uma cadeia de valores muito diferente da venda através de 

distribuidores” (PORTER, 1992, p. 225).  

• Mala direta: “a mala direta elimina o poder de negociação em potencial 

do canal intermediário. Em geral, ela também tem implicações em atividades de 

valor como o sistema logístico” (PORTER, 1992, p. 225).  

• Agentes: “normalmente, os agentes não mantêm estoque e podem lidar 

com uma linha de produtos diferente dos distribuidores” (PORTER, 1992, p. 225).  



• Tipos de distribuidores ou varejistas: “cada distribuidor ou varejista 

possui estratégias e processos de compras diferentes, formando tipos 

diferentes”. (PORTER, 1992, p. 225).   

• Pontos de venda exclusivos: “a exclusividade pode afetar o poder de 

negociação de um canal bem como as atividades executadas por este canal 

versus aquelas executadas pela empresa”. (PORTER, 1992, p. 225). 

Os limites de uma indústria estão quase sempre em fluxo. As linhas de 

produtos raramente são estáticas. As empresas podem criar novas variedades 

de produtos que desempenham novas funções, combinar funções de novas 

maneiras, ou dividir funções particulares em produtos independentes. De modo 

semelhante, novos compradores podem tornar-se parte de uma indústria, 

compradores existentes podem sair, ou compradores podem alterar seu 

comportamento de compra. A corrente variedade de produtos e compradores 

reflete os produtos que as empresas escolheram introduzir mais os compradores 

que escolheram comprá-los, e não os produtos e os compradores que uma 

indústria poderia potencialmente abranger (PORTER, 1992, p. 215) 

As indústrias de hoje não pode simplesmente criar um produto e achar 

que aquele estará forte diante da concorrência e sim sempre modificá-lo para 

que este não acabe ficando desatualizado. Com a vinda de novas tecnologias e 

o mercado internacional pegando forte neste quesito conseguindo entregar 

produtos com um valor bem mais abaixo que nossas industrias no Brasil, temos 

que ficar atento em sempre se manter atualizado e também oferecendo alvo a 

mais para o cliente para que ele não acabe escolhendo a concorrência. 

(...) Percebe-se a convivência de duas famílias de conceitos de 
competitividade. Em uma primeira, a competitividade é vista como um 
desempenho – a competitividade revelada. (...) Na segunda família, a 
competitividade é vista como eficiência – a competitividade potencial 
(FERRAZ; KUPFER; HEGUENAUER, 1996, p. 1 e 2) 

 

A primeira família consumidor escolheria comprar um produto de uma 

empresa que tenha uma posição competitiva, oferecendo um produto de mais 

custo benefício com uma marca não muito visada, mas que entrega um produto 

de qualidade por um preço inferior. Já a segunda família vai pelo lado de marca 

da empresa mesmo que tenha que pagar um valor um pouco mais alto e receber 



um produto de boa qualidade. Ferraz, Kupfer e Heguenauer (1996, p. 3) definem 

competitividade como “a capacidade da empresa formular e implementar 

estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma 

duradoura, uma posição sustentável no mercado”. 

2.4 GLOBALIZAÇÃO 

 
De acordo com a reportagem com conceito da globalização divulgada no 

site Educa terra (2006), a globalização é conhecida como um processo secular 

e é tratado por variáveis importantes surgidas com a política expansionista do 

Império Romano na Antiguidade. Com a Queda do Muro de Berlin em 1989, foi 

possível mudanças econômicas de socialistas para capitalistas (sistema 

econômico mais utilizado atualmente, inclusive no Brasil). 

Para Soares (2006), o termo globalização usa processos existente em 

toda área global, que rompem fronteiras, aproximando organizações em 

novas combinações de tempo e espaço, resultando num processo de 

entrelaçamento econômico. Concluindo o autor lembra que a globalização é 

crescente e acelerada. 

Segundo Streck e Leal, (1997): 
 
 

O fenômeno globalização é como uma força já instaurada no 
processo de expansão no sistema capitalista do mundo, produzindo 
uma série de desastres por um lado e uma série de modificações 
positivas por outro, tendo grande aumento das desigualdades em 
geral. (STRECK e LEAL, 1997, p. 106) 

 
 

Para os autores, a globalização pelo seu tamanho, é um fenômeno que 

atinge a sociedade geral, pois muda os fundamentos da economia que se 

organizou. O mercado globalizado diminuiu o poder das autoridades 

monetárias do país sendo que não foi possível achar o desenho das 

instituições que substituí-las. Os novos modelos de mercado estão vinculados 

a lucratividade, tecnologia e descobertas. Segundo o autor este fenômeno é 

irreversível e acabam por oferecer mais chances as potências globais 

justamente por terem maior caixa e mão de obra para investimentos. 

Conforme descrito acima, Em 1995 o Banco Mundial, repassou um 

levantamento sobre o desenvolvimento global, onde os dados reconhecem que 

nos países ricos (G7), moram apenas 12% da população mundial, enquanto 



que nos países pobres (g7) moram 49% da população. Ou seja, 85% da 

população mundial são de países pobres. 

A distribuição da riqueza, como fica? As potencias globais (G7) ficam 

com 69% do PNB (Produto Nacional Bruto), cerca de U$15,924 trilhões de 

dólares! Enquanto nas nações pobres (g7) ficam com apenas 9% da riqueza 

mundial, por volta de U$2,015 trilhões (Fonte: Banco Mundial "Relatório Sobre 

Desenvolvimento Mundial 1995"). 

 

O furacão financeiro que veio da Ásia passou pela Europa, Estados 
Unidos e chegou ao Brasil, teve pelo menos uma vantagem 
didática. Ninguém pode mais alegar que nunca ouviu falar da 
globalização financeira. Até poucos meses, é provável que poucos 
soubessem onde ficava a Tailândia ou Hong Kong. Hoje muita gente 
sabe que um resfriado nesses lugares pode virar uma gripe aqui. 
Especialmente se fizer uma escala em Nova York. (PINTO, Folha 
de São Paulo). 

 
 

De acordo com Celso Pinto, não existe uma explicação sobre a 

globalização que seja abordada por todos. Existe u m a  ligação muito rápida 

dos mercados nacionais provocando a movimentação de bilhões de dólares 

em poucos segundos, como exemplo nas Bolsas de Valores, alguns acreditam 

que a globalização define uma nova era. 

Segundo Freitas Jr. (1999), a definição sobre globalização geralmente 

é associada a  possíveis aspectos econômicos, porém diz que o fenômeno 

possui enfoque mais amplo. 

 
QUADRO2 - Tipologia das dimensões da globalização 

 

  
Dimensão Econômica 

Dimensão Sócio – 

Cultural 

 
Dimensão Política 

Internacionalização dos 

mercados de bens, 

serviços e créditos, 

induzida pela redução 

de tarifas de 

exportação, de 

obstáculos aduaneiros 

e pela padronização 

Fenômeno social de 

alcance planetário, 

consistente na redução 

das distâncias 

geográficas e na 

homogeneização das 

expectativas e hábitos 

de consumo, de 

Deslocamento da 

capacidade de 

formulação, de decisão e 

de execução de políticas 

públicas, antes radicadas 

no Estado - Nação, para 

arenas transnacionais ou 

supranacionais, 



das operações 

mercantis, resultando 

na fragmentação e na 

dispersão internacional 

das etapas integrantes 

do processo produtivo. 

imaginários culturais e 

de práticas políticas, 

decorrente da 

globalização 

econômica. 

resultante da 

globalização econômica 

e de seus efeitos sobre o 

conteúdo e a extensão da 

soberania. 

 

Fonte: FREITAS JR.1999, p.89. 

 
 

De acordo com Dagoberto Lima Godoy (1999), existem três opções 

em relação ao fenômeno da globalização, conforme proposto no quadro 

abaixo 

 

 

 

QUADRO 3 - Opções dos países  

Fonte: GODOY, 1999. p.  s/d 
 

O quadro acima demonstra as alternativas de Integração, onde existe a 

aceitação da competição e busca pela excelência; Entrega, confiar no mercado 

e na tecnologia de primeiro mundo; Isolar, deixar dê seguir as tendências abrindo 

mão das inovações. 

 

2.5 LIBERALIZAÇÃO COMERCIAL 

 
O comércio Internacional causa ganhos em todos os aspectos, de 

acordo com Viviane Ventura Dias (2008), autora do site ICTSD (International 

Centre For Trade and Sustainable Development): 

 

A literatura sobre comércio internacional reconhece que a 
liberalização comercial provoca não só ganhos com os danos, mas, 



dado o seu caráter estático e as restrições de suas hipóteses de 
base, o tratamento da aos aspectos normativos do comércio pela 
teoria econômica não é a de quando para interpretar os resultados 
distributivos. O fator tempo tem um papel muito importante nas 
consequências distributivas do comércio, que não consegue ser 

captado pelo instrumental analítico econômico. 

 

2.7 PRIVATIZAÇÃO 

 
 

A autora ainda diz que popularmente a privatização é uma variável do 

planeta globalizado, devido ao governo privatizar estatais.  (Empresas 

nacionais, grupos de investimentos, multinacionais). De costume, a 

privatização ocorre quando uma empresa estatal não está obtendo liquides e 

lucratividade necessária quando está passando por problemas nas finanças. 

Tema de grande repercussão foi área de estudo aprofundada em 

especial constante na revista veja em 20 de Outubro de 2010, com a opinião 

de políticos sobre a Privatização, de acordo com Fraga (2007): 

 
 

Os brasileiros e suas empresas precisam aprender a depender 
menos do governo. Ainda vejo essa mentalidade que é própria das 
raízes ibéricas, de esperar que a mãe governo cuide de todos os 
nossos problemas. Mas, como escreveu Eça de Queiroz, a mãe 
governo é pobre; como é pobre, paga pouco, e essa pobreza vai se 
perpetuando. O triste é que, ao que parece, estamos retrocedendo 
necessitem. A campanha eleitoral para o segundo turno, por 
exemplo, foi marcada pela crucificação das privatizações. A agenda 
de reformas liberais apanhou muito. (FRAGA, 2007 apud 
VEJA,2010). 

 
 

Entende como uma forma de agrado ou de manipular os eleitores e não 
reprimir as privatizações. 
 
 

Espero que seja só demagogia eleitoral e não se reflita em um 
retrocesso nas privatizações, caso ela seja eleita. Não creio que 
possa retroceder. Seria suicídio. (LLOSA,2010 apud VEJA, 2010). 

 
 

As empresas estatais estavam sendo vendidas e o povo não estava sendo 

resistente quanto a isso. Sabendo qual é a melhor alternativa para as 

vendas ao invés de simplesmente vendê-las. 

 
 

Diziam que o país entraria em convulsão social por causa das 
privatizações. Houve quem previsse um conflito forte. Pois a venda 
das estatais começou sem resistência de massa e a discussão do 
momento é sobre como vender, não mais se vender. O problema é 
que há ainda no Brasil quem acredite que as reformas liberais são 
feitas por mania ou capricho ideológico. Que Fernando Henrique 



Cardoso aliou-se ao PFL para governar e, para isso, converteu-se 
a outra religião que não era a dele. Essa gente é a principal razão 
para o entrave ao desenvolvimento do país. Tem gente que gosta 
de culpar o governo pelo que vai mal. Eu prefiro culpar o Congresso 
Nacional. (LAMOUNJER, 1999 apud VEJA, 2010). 

 
As empresas do Estado são órgãos públicos e devem ser vendidas de 

forma consciente e comparou com pipoca, usando metáforas para a 
comparação. 
 
 

Uma empresa do estado é propriedade pública. Não se pode sair 
vendendo o bem público como se fosse pipoca. (SERRA, 1996 
apud VEJA, 2010). 

 
Para Geraldo Alckmin (2007) fala sua opinião: 
 
 

Muita gente diz que falhei ao não defender as privatizações. Vamos 
deixar claro: sou totalmente favorável às privatizações. Sou tão 
favorável que, quando era vice do governador Mario Covas, presídio 
Programa de Desestatização de São Paulo. Também acho que as 
privatizações feitas pelo presidente Fernando Henrique foram um 
sucesso. (ALCKMIN, 2007 apud VEJA, 2010). 

 
Em seu discurso, fala que não é contra a privatização das empresas 

estatais, enfatiza que é favorável e contempla o sucesso de Fernando 

Henrique Cardoso em seu período de gestão fazendo a venda das empresas 

nacionais. 

 

Para Dutra (2010), privatizar não é mais necessário, conforme ele afirma: 

 
Não é preciso estatizar mais nada, nem privatizar. Nós vamos 
fortalecer os instrumentos estatais de que dispomos como 
Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. São instrumentos 
que se revelaram essenciais na crise e na retomada do 
crescimento. (DUTRA, 2010 apud VEJA, 2010). 

 
O autor diz que não existe mais a necessidade de vender as empresas, 

fortalecendo segundo ele instrumentos estatais que são necessários na crise e 

em uma retomada do crescimento econômico nacional. 

2.8 COMPETITIVIDADE 

 

Hoje a competitividade pode vir tanto de dentro da indústria como de fora 

dela, podendo fazer que aquele produto de sua indústria que agora pode ser o 

mais visado para compra, simplesmente amanhã seja somente mais um no 

mercado. Conforme Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996, p. 10), podem agrupar 

os fatores determinantes da competitividade em três grupos: empresariais 



(internos à empresa), estruturais (referentes à indústria) e sistêmicos. “Os fatores 

empresariais são aqueles sobre os quais a empresa detém poder de decisão e 

podem ser controlados ou modificados através de condutas ativas assumidas, 

correspondendo as variáveis no processo decisório” (FERRAZ; KUPFER; 

HAGUENAUER, 1996, p. 10). A empresa tem poder de decisão e são 

controlados através de condutas em que foram assumidas pela empresa.  

2.9 TRANSFORMAÇÕES TECNOLOGICAS 

 

As transformações tecnológicas ocorridas na indústria mundial a partir dos 

anos 80, em particular, a rápida difusão internacional das tecnologias de base 

microeletrônica e das inovações na organização da produção, vêm promovendo 

uma sensível elevação dos padrões de eficiência mundial. Essas transformações 

trouxeram implicações sobre a competição internacional, (...) sendo que no novo 

paradigma competitivo predominam qualidade de produto, flexibilidade, rapidez 

de entrega e inovações, além da racionalização dos custos de produção 

(FERRAZ; KUPFER; HEGUENAUER, 1996, p. 33) 

As empresas nacionais sofrem muito na competitividade com as 

empresas de fora que consegue entregar seus produtos com mais tecnologia, 

qualidade e com um tempo de entrega até rasurável que não afeta o cliente. 

As empresas nacionais sofrem muito na competitividade com as 

empresas de fora que consegue entregar seus produtos com mais tecnologia, 

qualidade e com um tempo de entrega até rasurável que não afeta o cliente. 

Sendo alta a relação custo de componentes/valor da produção, a trajetória 

de evolução dessas indústrias indica uma tendência à desverticalização, 

associada a novas formas de relacionamento econômico-produtivo com a rede 

de fornecedores. Preços e conformidade técnica são essenciais, assim como a 

existência de um tecido industrial em que prevaleçam contratos estáveis e 

previsíveis, sempre no sentido da diminuição dos custos de estoques e de 

desenvolvimento de componentes para as montadoras (FERRAZ; KUPFER; 

HEGUENAUER, 1996, p. 39). 

A liderança no custo exige a construção agressiva de instalações em 
escala eficiente, uma perseguição vigorosa de redução de custos pela 
experiência, um controle rígido do custo e das despesas gerais, que 



não seja permitida a formação de contas marginais dos clientes, e a 
minimização do custo em áreas como P & D, assistência, força de 
vendas, publicidade etc. Intensa atenção administrativa ao controle dos 
custos é necessária para atingir estas metas. Custo baixo em relação 
aos concorrentes 45 torna-se o tema central de toda a estratégia, 
embora a qualidade, assistência e outras áreas não possam ser 
ignoradas (PORTER, 1986, p. 50). 

 

Empresas que conseguem liderar nos custos de seus produtos mantendo 

a qualidade consegue sua fatia no mercado com mais facilidade pois com isso 

ela poderá entregar seu produto com um preço inferior ao do concorrente para 

conquistar o cliente, assim tendo uma liderança total. Essas empresas 

conseguem aumentar sua fatia de mercado mais facilmente utilizando a 

estratégia de liderança de custo. 

O processo de inovação consiste, precisamente, numa alteração da 
estrutura da indústria com o objeto de criar um fluxo de lucros 
extraordinários em favor da empresa inovadora. A difusão posterior da 
inovação associa-se ao esforço das firmas concorrentes por se 
apropriar de parte de parte dos lucros extraordinários obtidos pelo 
inovador. Inovação e difusão são, portanto, dois momentos do 
processo competitivo – um momento de ruptura, descontinuidade ou 
de “criação de assimetrias” e um momento de ajuste ou redução das 
assimetrias (MEIRELLES, 1989, p. 18). 

 

Com o processo de inovação as empresas conseguem fazer com que os 

desperdícios tanto de tempo quanto de matéria prima se reduza ao máximo. 

Trazendo assim uma melhor lucratividade para a empresa fazendo produzir mais 

com menos diminuindo o custo por peça podendo ter uma maior competitividade 

2.10 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Com relação à inovação tecnológica, as empresas podem ser divididas 

em seis grupos estratégicos, de acordo com as estratégias que são adotadas. A 

estratégia pode ser ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional ou 

oportunista.  

Estratégia ofensiva: trata-se na busca da empresa em obter a liderança 

técnica e de mercado, desenvolvendo produtos inexistentes primeiro que as 

concorrentes. Empresas com essa estratégia são “intensivas em P&D e, 

particularmente dispõem de uma elevada capacidade em engenharia de projeto 

e em atividades de pesquisa aplicada” (MEIRELLES, 1989, p.30). 



Estratégia defensiva: as empresas também são intensivas em P&D, 

entretanto se diferenciam da estratégia ofensiva na natureza e no timing das 

inovações. “Elas não são capazes de responder rapidamente frente às 

inovações introduzidas pelo líder, de modo a poder conservar sua participação 

no mercado” (MEIRELLES, 1989, p. 31). As firmas devem ter uma elevada 

capacidade em desenvolvimento e projeto experimental. 

Estratégia imitativa: “as firmas imitativas devem dispor de certas 

vantagens para poder competir com o inovador, como o acesso a mercados 

cativos, custos menores ou proteção política” (MEIRELLES, 1989, p. 31). Devem 

ter elevadas capacidades em engenharia de produção e projeto e também de 

operarem com alta eficiência no processo de produção. “Estas firmas podem 

disputar agressivamente o mercado quando a tecnologia da indústria tende a 

estabilizar-se” (MEIRELLES, 1989, p. 31). Estratégia dependente: as firmas têm 

um papel subordinado na indústria. “Elas não realizam atividades de P&D e 

dependem das especificações técnicas de seus clientes (geralmente grandes 

firmas)” (MEIRELLES, 1989, p. 31). 

Estratégia tradicional: “esta estratégia é seguida por aquelas firmas que 

atuam em indústrias onde tem diminuído o dinamismo tecnológico. Não realizam 

atividades de P&D. Atuam em mercados altamente atomísticos ou em oligopólios 

fragmentados” (MEIRELLES, 1989, p. 31). 

Estratégia oportunista: nessa estratégia as firmas ocupam um nicho ou 

oportunidade de mercado a partir do senso ou capacidade empresarial, isso sem 

incorrer em gastos com pesquisa e desenvolvimento. (MEIRELLES, 1989, p. 31). 

2.11 COMPRADORES E FORNECEDORES 

 

2.11.1 Compradores 

 

Conseguir um comprador poderoso de fato é uma força competitiva para 

a indústria, pois ele compra em grande quantidade, os produtos que ele exige é 

padronizado sendo assim mais fácil e lucrativos para serem produzidos. 

Um grupo comprador é mais poderoso pelos seguintes fatores (PORTER, 

1986, p. 41): 



Ele está concentrado ou adquire grandes volumes em relação às 
vendas do vendedor; Os produtos que ele adquire da indústria 
representam uma fração significativa de seus próprios custos ou 
compras; Os produtos que ele adquire da indústria são padronizados 
ou não diferenciados; Ele enfrenta poucos custos de mudança; Ele 
consegue lucros baixos; Compradores que são uma ameaça concreta 
de integração para trás; O produto da indústria não é importante para 
a qualidade dos produtos ou serviços do comprador; e, O comprador 
tem total informação. 

 

O poder de negociação com o fornecedor é muito importante para fazer 

que seus produtos tenham um custo menor, achar um fornecedor que seja forte 

no mercado faz com que o custo de matéria prima seja menor do que de um 

pequeno fornecedor em sua cidade, pois ele consegue dar um bom desconto e 

muitas vezes entregar um produto de melhor qualidade para o comprador. 

A firma pode não estar capacitada para adotar estratégias desejadas 
porque esse é um processo cumulativo que envolve aprendizado e, 
portanto, exige tempo, e que para ser acelerado implica em geral o 
aporte de recursos adicionais desproporcionalmente grandes 
(FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1996, p. 5). 

2.11.2  

 

 

Fornecedores 
 

Um grupo fornecedor é forte de acordo com os seguintes fatores 

(PORTER, 1986, p. 43):  

 É dominado por poucas companhias e é mais concentrado do que a 

indústria para a qual vende; Não está obrigado a lutar com os outros produtos 

substitutos na venda para a indústria;  A indústria não é um cliente importante 

para o grupo fornecedor; O produto dos fornecedores é um insumo importante 

para o negócio do comprador;  Os produtos do grupo de fornecedores são 

diferenciados ou o grupo desenvolveu custos de mudança; O grupo de 

fornecedores é uma ameaça concreta de integração para frente. 

 

O mercado de segurança eletrônica no Brasil, é restrito a poucas 

indústrias fabricantes destes sistemas, existe uma grande gama de importados 

com preço relativamente bom que conseguem uma fatia grande de mercado. 



Este segmento no Paraná vem crescendo constantemente devido a grande 

incidência de furtos e roubos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
 

 A metodologia deste trabalho foi realizada com o objetivo de entender e 

repassar informações em relação ao mercado e comércio nacional visando 

entender a situação atual bem como a desindustrialização no Brasil, afunilando 

para a indústria de segurança eletrônica, fatores que motivam a perda de 

produtividade das indústrias, e posteriormente analisando a área de atuação de 

uma empresa somente. 

“Para se desenvolver qualquer tipo de pesquisa depende-se 

fundamentalmente de algumas qualidades intelectuais e sociais do pesquisador, 

dentre elas estão o conhecimento do assunto a ser pesquisado, curiosidade, 

criatividade, integridade intelectual, atitude autocorretiva, sensibilidade auto 

social, imaginação disciplinada, perseverança e paciência e principalmente 

confiança na experiência”. (GIL, 1991) 



Para se desenvolver o trabalho foi inicialmente necessário a realização de 

uma pesquisa bibliográfica com base em autores que comentam do assunto, 

para atingirmos os objetivos propostos. 

No segundo capítulo conta com o referencial teórico, nesse momento 

foram redigidas opiniões de autores que buscam a informação da 

desindustrialização no Brasil juntamente com comentários sobre as citações 

feitas pelos autores através do ponto de vista do grupo. 

Através de um estudo de caso, observou-se que o cenário atual da 

indústria local está perdendo espaço no seguimento nacional por diversos 

fatores sendo os principais a escassez de mão-de-obra e tecnologia defasada 

custo elevado de produção. A análise define de acordo com dados recentes que 

a industrial nacional está passando por uma desindustrialização, com esse 

feedback foi direcionado a análise de possíveis causas, soluções e efeitos para 

a indústria. Este trabalho contará com a introdução que aborda a relevância do 

tema, e os objetivos para a metodologia. 

Para Gil (1991) são pesquisas documentais, aquelas elaboradas a partir 

de documentos, pelas quais em função da natureza dos procedimentos de 

interpretação dos dados, se desenvolvem de maneira diversa. 

 Para Ruiz 1996, “Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, 

supõe e exige pesquisa bibliográfica previa, [...] quer para justificar os objetivos 

e contribuições da própria empresa”. Ou seja, antes de qualquer tipo de pesquisa 

é necessário, a pesquisa bibliográfica para determos um pouco mais do assunto 

a ser pesquisado”. 

 Severino (2002) comenta que “A documentação bibliográfica constitui um 

acervo de informações sobre livros, artigos e demais trabalhos que existem 

sobre determinados assuntos, dentro de uma área do saber. Sistematicamente 

feito, proporciona ao estudante rica informação para seus estudos”. A pesquisa 

bibliográfica é realizada em cima de textos, artigos, livro já publicado para ter um 

embasamento para se iniciar os estudos. 

A desenvoltura do trabalho realizou-se através de um conjunto de dados 

coletados em fontes de artigos, livros e executivo da empresa a respeitos dos 

resultados da indústria. “Os processos estatísticos permitem obter, de conjuntos 



complexos, representações simples e constatar se essas verificações 

simplificadas têm relações entre si”. (Marconi e Lakatos, 2011, p. 93). Procurou-

se o esclarecimento das variáveis consideradas significativas para a indústria, 

são elas: formação bruta de capital fixo, PIB total do setor industrial, 

globalização, privatização de estatais e perda de produtividade, impostos, e 

custos necessários para que a as indústrias se mantenham no mercado.  

Para a pesquisa sobre as tarifações de juros foi usado o Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia (SELIC), por ser a taxa básica referencial para a 

tomada de decisões pela iniciativa pública e privada, sistema esse operado pelo 

Banco Central (BC) é responsável diretamente das negociações com títulos 

escriturais emitidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central, ou seja, de 

títulos públicos federais. 

Marconi e Lakatos (2003) “A característica da pesquisa documental é que 

a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias”. A pesquisa documental é 

semelhante com a pesquisa bibliográfica, pois as fases do desenvolvimento de 

ambas são as mesmas, a diferença é que a pesquisa documental geralmente é 

mais específica, a pesquisa bibliográfica é realizada com materiais que se 

encontram em bibliotecas, já a pesquisa documental exige a consulta de 

arquivos. 

A pesquisa documental são arquivos públicos, municipais, estaduais ou 

federais, na maioria das vezes documentos oficiais, publicações parlamentares, 

documentos jurídicos ou iconografia. (Gil, 1993) Arquivos particulares também 

podem ser usados para pesquisas documentais, bem como dos domicílios 

particulares. 

 A coleta foi lavrada em de dados de órgãos como Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE) no qual trabalha divulga as taxas de atividades e 

desocupação dos cidadãos brasileiros, relatórios sobre busca de trabalho e 

pesquisas da qualificação da mão de obra e modelos de inserções econômicas, 

por área de atividade, padrões de rendas e previdência. Cadastro Nacional de 

Informações (CNI), instituição máxima de organização do 

setor industrial brasileiro. Coordena um sistema formado por 27 federações 

de indústria dos estados e do Distrito Federal.  Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), trata-se de fundação pública federal aliada à Secretaria de 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_de_Assuntos_Estrat%C3%A9gicos


Assuntos Estratégicos da Presidência da República do Brasil. Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Banco Mundial, etc. Foram 

consideradas informações em pesquisa exploratória descritiva, leituras em livros 

revistas, comentários, artigos científicos, jornais, entrevistas e vídeos e artigos 

disponíveis na rede, bem como, analise do processo e pesquisa bibliográfica.  

De acordo com Cervo e Bervian (1996, p.49) descrevem que: 

 

“Normalmente o passo inicial no processo de pesquisa pela 
experiência e auxilio que traz na formulação de hipóteses significativas 
para posteriores pesquisas exploratórias, realiza descrições precisa da 
situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos 
componentes da mesma”. 

 
O primeiro passo para se realizar a pesquisa, é necessária uma hipótese 

do resultado, para depois realizar a pesquisa exploratória, pois nessa pesquisa 

é realizado alguns tipos de descrições. 

A escolha deste assunto se deu devido à vontade dos acadêmicos em 

conhecer e entender a história da globalização, indústria local, funcionamento 

dos custos de mão-de-obra, qualidade dos produtos comercializados, fatores 

que influenciam na perda de produtividade das empresas bem como o 

funcionamento do comercio da matéria prima, relação de custo benefício da 

exportação e até que ponto vale o investimento nas indústrias brasileiras.  

Este trabalho caracteriza-se com uma avaliação formativa com o objetivo 

de identificar nas indústrias possíveis qualidades e falhas, oportunidades e 

ameaças existentes na indústria. O método usado neste trabalho é o qualitativo. 

A pesquisa qualitativa e seus métodos de coleta e análise de dados são 

apropriados para uma fase exploratória, ou seja, estimulam os sócios a 

analisarem obre o tema abordado. 

 

É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se 
analisa profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de 
uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um 
sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade social. Visa 
conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua 
unidade e identidade própria. É uma investigação que se assume 
como particularista, debruçando-se sobre uma situação específica, 
procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 
característico. (VILABOL apud RODRIGO, 2008, p. 3) 
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Para que o trabalho tenha informações satisfatórias foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica aprofundada em livros, artigos específicos e 

principalmente reportagens e vídeos da área abordada. Serão redigidas 

qualidades, ameaças e possíveis falhas por parte dos governantes e indústrias 

do país em relação a variáveis que abordam a perde de produtividade e causas 

de problemas e resistências do mercado nacional influenciando diretamente o 

trabalho braçal, a manufatura, mercados têxteis e a indústria como um todo.  

Foi aplicado um questionário com um dos sócios da empresa escolhida, 

analisando o segmento atual no ramo de segurança eletrônica, segmento que 

vem ganhando cada vez mais espaça uma vez que a segurança é prioridade nas 

residências dos brasileiros. A visão principal do sócio em relação ao mercado 

nacional, situação da empresa frente aos dias atuais e questionamentos quanto 

a concorrência e por fim até que ponto que os produtos importados podem ou 

não influenciar o segmento de trabalho da indústria. Ressaltando que a mão de 

obra e a matéria prima importada, especialmente na China tem um custo 

significativamente menor que praticado dentro do Brasil, qual será a melhor 

alternativa escolhida para a indústria trabalhada se sobressair com ênfase para 

não conseguir perda de mercado e cada dia abrangerem novos cliente e atingir 

uma parcela maior do mercado. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DA ATUAL FORMA DE CONCESSÃO DE VENDA A PRAZO 

 

A primeira informação pertinente consiste nos valores dos produtos 

comercializados de fabricação nacional por conta da empresa contra os valores 

dos produtos importados. Neste segmento existe uma grande competitividade, 

sendo que a empresa deveria usar margem de lucro menor para conseguir 

crescer no mercado, não somente na região trabalhada como abertura de novos 

mercados e logo evoluindo e crescendo nesta área. Embora o produto importado 

possua uma boa qualidade e preço atrativo em uma eventual manutenção o valor 

para o concerto pode ser mais elevado do que o preço de um produto novo, e 

poucos profissionais com conhecimento do mesmo, muitas tornando-se um 

produto descartável. 



O produto de origem nacional teoricamente tem uma maior aceitação, 

devido a fins de pós-vendas, garantia de vida útil maior, manutenção 

simplificada, número amplo de profissionais qualificados para atender possíveis 

falhas, maior acervo de peças para reposição e incentivo ao parque industrial 

nacional, melhorando a economia e gerando mais empregos. Os tributos 

nacionais dificultam a comercialização dos produtos, mas torna-se um item 

diferencial a questão de manutenção e qualidade e procedência do produto, o 

cliente se sente mais seguro quando compra algo que tem uma assistência 

técnica qualificada e a disposição para possíveis imprevistos, visto que a área 

de atuação da empresa é a segurança residencial e empresarial.  

O produto importado tem qualidade duvidosa, as peças para reposição 

são limitadas e nem sempre disponíveis para backup, profissionais com pouco 

conhecimento do produto em especial tendo em vista que a área eletrônica que 

exige manutenção técnica qualificada. 

A carga tributária nacional faz com que os produtos importados tenham 

valor inferior ao fabricado no país, isso é uma vantagem e incentivo do 

consumidor a comprar produtos do exterior, mas deixa a desejar na hora da 

reposição de peças ou concerto eventual. 

Conforme figura 1, a empresa trabalhada é nacional, conta com ISO 

XXXXX, tem manual de treinamentos de seus produtos vendidos bem como uma 

equipe de assistência técnica disponível para atendimento do cliente. 

 



 
 

 Contem campos para preenchimentos de possíveis duvidas e equipe 

qualificada para atendimento. 

Conforme figura 2 há um campo no site da empresa para treinamentos e 

qualificação profissional para técnicos e também manuais de instruções 

básicas para possível emergência. 



 

Existe maior confiabilidade perante ao cliente, sabendo que o mesmo sente-se 

mais seguro com maior numero de profissionais qualificados e facilidade de 

manutenção eventual ou preventiva. 

 

A figura 3 exibe manuais para download e conhecimento do produto, disponível 

para o cliente e técnicos de forma simplificada e clara. 

 



Com estes manuais o cliente consegue sanar possíveis duvidas e ter uma 

segurança na hora de instalação e manutenção do produto. 

 

As figuras acima mostram que a empresa conta com uma divulgação completa 

com guias de layout simples no site, fácil e clara utilização, além do suporte 

técnico objetivo para treinamentos e capacitação de técnicos e instaladores dos 

produtos comercializados e manutenção eventual.   

A empresa comercializa seus produtos para vários estados do Brasil através de 

políticas de vendas por conta de representantes devidamente delimitados por 

região, bem como suporte técnico qualificado como mencionado acima. 

A concorrência leva vantagem em relação a importação de produtos do exterior 

com valor menor e a importação com frete incluso, competitivo ou até mais 

barato que o produto vendido. De acordo com o estudo, observou-se que os 

representantes deveriam trabalhar mais sobre margem menor de lucro, visando 

a venda em maior quantidade e assim simultaneamente atendendo um maior 

número de clientes.  

A empresa necessita de um plano de marketing que auxilie a divulgação da 

mesma em várias regiões do país. Uma alternativa interessante seria a 

divulgação através de sites de busca. Nestes sites com uma pequena quantia 

mensal a empresa aparece no topo das buscas. 

Na questão industrial a empresa poderia buscar alternativas de maximizar sua 

linha de produção a fim de diminuir o tempo de confecção do produto, através 

de um plano de layout melhor distribuído. Na questão de mão de obra a 

empresa poderia comprar mais maquinas que automatizem o sistema de 

produção a fim de diminuir o número de empregados e maior lucratividade a 

médio e longo prazo. 

   

  

  

  

  



 Questionário: 

Qual o principal diferencial entre a empresa que é administrada por você 

perante a concorrência do mercado exterior?  

Resposta: minha empresa presta um serviço de fabricação própria com 

produtos fabricados no brasil e disponibilidade ampla de peças para troca, já a 

concorrência na maioria das vezes não tem técnicos especializados para a 

manutenção correta e enorme dificuldade para localizado de peças para troca. 

O que você pensa em relação a perda de produtividade no cenário 

nacional? 

Entendo que a indústria de um modo geral vem perdendo sim produtivade, 

devido a fatores econômicos, tributos e dificuldade em compra de maquinários 

para a produção devido a complicação por conta dos altos juros e pela 

burocracia para liberação de financiamentos por conta do BNDES.  

Existe falta de mão de obra qualificada para o segmento atuante de sua 

empresa? 

Sim, por falta de mão de obra qualificada a empresa acaba tendo que investir 

altos valores em treinamentos de capacitação e qualificação do colaborador e 

este treinamento se estende por um longo período, sendo que após concluído 

e o colaborador estar pronto para trabalhar, em um curto espaço de tempo o 

mesmo acaba optando pela mudança de área de trabalho. 

 

A empresa conta com um plano de layout que proporcione uma boa 

distribuição no setor da produção? 

Buscamos uma linha de produção bem distribuída de acordo com o tipo de 

produto fabricado, mas pecamos na hora de substituição de um produto pelo 

outro, perdendo um tempo razoável com a troca da matéria prima. 

 

Sobre a disponibilidade de matéria-prima, o setor de compras tem 

dificuldade? 



Neste quesito, temos parceiros que fornecem a matéria prima com preços 

diferenciados, devido a ampla quantidade de material comprado. Os 

componentes eletrônicos são caros, mas como dito eu consigo preço melhor 

devido ao número de compras mensais. 

 

Sobre os avanços tecnológicos, sua empresa está atenta as novas 

tendências de mercado? 

As tecnologias estão em constante mudança, isso auxilia na fabricação e 

automação do produto, mas temos desvantagem perante ao concorrente 

importado, pois a automação da produção diminui o custo, diminui a mão de 

obra, aumentando a lucratividade e diminuindo o custo de produção. Vale levar 

em conta que muito dos produtos importados tem uma qualidade duvidosa, 

mas em outros a qualidade é equiparada com o produto nacional. Mas como 

disse na questão acima, no caso de necessidade de manutenção deste 

produto, pode ocorrer falta de peças para reposição e técnicos qualificados que 

entendam do produto com defeito. 
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