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A concorrência cada vez mais acirrada, as flutuações no mercado e 
maiores inovações tecnológicas tem levado as empresas a adquirirem 
novos referenciais de mudança de seus padrões de competitividade. 
Esta não se dá apenas no âmbito das estraatégias da empresa, mas de 
todo o conjunto de características do mercado e dos agentes que o 
compõe. O entendimento da competitividade em sistemas 
agroindustriais se dá mediante essa visão sistêmica, a qual permite 
uma melhor compreensão do ambiente de concorrências. Assim, o 
presente trabalho objetiva realizar uma análise comparativa da 
competitividade de duas empresas do setor agroindustrial localizadas 
no Brejo Paraibano, sob a ótica do modelo de competitividade 
sistêmica de Coutinho e Ferraz (1994). Num estudo de caso de 
abordagem descritiva e exploratória, procurou-se desenvolver 
parâmetros de análise para as variáveis do modelo abordado onde em 
instrumentos de pesquisa específicos levantaram-se as características 
das empresas pesquisadas. Os resultados mostram que do ponto de 
vista sistêmico ainda são necessárias mudanças para maior eficiência 
da cadeia produtiva. Mas do ponto de vista empresarial, os engenhos 
mostraram resultados satisfatórios nos parâmetros da competitividade. 
De fato, a cadeia produtiva analisada está em constante ascensão, mas 
necessita de maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento 
como também maior cooperação vertical e horizontal. 
 
Palavras-chaves: competitividade sistêmica, agroindústria, 
cooperação 
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Seção I.1  

1. Introdução 

A concorrência cada vez mais acirrada, em virtude de um ambiente mutável e competitivo, de 
flutuações no mercado e de inovações tecnológicas tem levado as empresas a buscarem novas 
idéias, ferramentas e métodos a fim de aperfeiçoarem seu sistema de gestão e a melhorar 
continuamente seu desempenho produtivo. O fomento de vantagens competitivas não depende 
tão somente da estrutura financeira e tecnológica que circunda as empresas, mas tanto os 
agentes produtivos quanto a sociedade em geral devem trabalhar na construção de 
fundamentos sólidos para eficiência competitiva e conseqüentemente seu desenvolvimento. 

Agora, ganha importância as empresas correlatas e de apoio, visto que o bom funcionamento 
da cadeia e o fluxo favorável de informações criam vantagens competitivas para as empresas 
participantes dela. O entendimento da competitividade em sistemas agroindustriais se dá 
mediante essa visão sistêmica, a qual permite uma melhor compreensão do ambiente, dado 
que é possível uma análise profunda, que mostra todo o elo de ligações entre informações dos 
agentes que compõem a cadeia.  

Sendo assim, o presente trabalho objetiva realizar uma análise comparativa da 
competitividade de duas empresas do setor agroindustrial localizadas no Brejo Paraibano, sob 
a ótica do modelo de competitividade sistêmica de Coutinho e Ferraz (1994). 

Em termos metodológicos a presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de 
natureza descritiva e exploratória, uma vez que buscou aprofundar o entendimento da 
competitividade sistêmica em relação ao estudo de duas empresas em particular. 

Além desta introdução e das considerações finais, o presente artigo aborda no aporte teórico 
questões relacionadas aos fatores determinantes da competitividade e o modelo de 
competitividade sistêmica utilizado na pesquisa. Posteriormente tem-se a metodologia a que 
se submeteu o estudo; a discussão dos resultados e conseqüentes considerações finais.  

2. Aporte Teórico 

2.1 Fatores Determinantes da Competitividade Sistêmica 

As estratégias empresariais e formas de competitividade não devem ser vistas como algo 
isolado, mas como fatores relacionados aos sistemas produtivos, os quais estão vinculados 
pela cadeia de valor. Possas (1999) argumenta que as fontes de vantagem competitiva podem 
surgir das capacidades específicas da empresa ou de facilidades propiciadas pelos traços 
particulares de um determinado mercado. 

A competitividade é influenciada e efetivada em parte pelas características do mercado e da 
estrutura da indústria e em parte pela natureza e características de cada empresa que faz parte. 
Sua abrangência é ratificada não apenas por fatores ligados à própria empresa, mas por 
aspectos relacionados ao ambiente de concorrências como um todo.  

Ambastha e Momaya (2004) definem competitividade como os processos que ajudam a 
identificar a importância e o desempenho atual de mecanismos centrais de cada uma das áreas 
funcionais de uma organização como marketing, produção ou recursos humanos. 

Como fonte de vantagem competitiva, as empresas podem contar com a adequação ao 
mercado e o desenvolvimento de estratégias segundo as características do ambiente 
concorrencial e também com investimentos, recursos e competências próprias. Segundo 
Teixeira et al (2005), a marca, o processo produtivo, a gestão interna, o conhecimento das 
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pessoas e o relacionamento com clientes, entre outros, são alguns exemplos de recursos e 
competências que uma organização pode possuir como fonte de vantagem competitiva.  

Kupfer e Hasenclever (2002) destacam que a competitividade pode ser, de certa forma, 
expressa pela participação no mercado alcançada por alguma firma em certo momento no 
tempo. Em consonância, Porter (1993) enfatiza a capacidade das empresas de explorar as suas 
ligações na cadeia produtiva como uma das explicações para sua posição competitiva.  

As empresas passam a focar em seus procedimentos produtivos, na construção de sua 
estratégia e aspectos relacionados às características do mercado e da concorrência como 
forma de desenvolver avaliações freqüentes e contribuir com isso, para uma maior 
competitividade, com produtos e serviços diferenciados e conforme os requisitos da demanda. 
Macedo (2000) mostra uma análise que privilegia dois ambientes do processo concorrencial 
no momento de verificar os fatores determinantes da competitividade, que são a firma e os 
fatores sistêmicos. Enquanto o segundo é uma função das características e diretrizes sócio-
políticas e econômicas de um país, o primeiro é determinado pela capacidade de a firma lidar 
com o incerto ambiente econômico.  

Nesse sentido, salienta-se a necessidade e a importância de analisar itens relacionados ao 
ambiente interno e externo à empresa. Assim, será possível desenvolver estratégias 
condizentes com as características do mercado, desenvolvendo com isso, melhores atuações 
frente à concorrência do mercado. 

Outros autores pontuaram a importância de analisar o ambiente sistêmico e concorrencial, 
além das características da própria empresa para determinar as influências na 
competitividade. É o que será verificado na abordagem de Coutinho e Ferraz (1994).  

2.2 Modelo de Competitividade Sistêmica 

O referido modelo foi estudado e organizado segundo a perspectiva de alguns autores como 
Coutinho e Ferraz (1994) que desenvolveram um estudo com o objetivo de diagnosticar, 
identificar limitações e potencialidades, além de delinear estratégias ou linhas de ação sobre o 
tema para o caso brasileiro. E também colocado por Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1997) que 
fazem uma fundamentação mais intensa acerca da relação entre a competitividade e o padrão 
de concorrência.  

Os autores observam que a competitividade transcende o nível da empresa sendo também 
relacionada à estrutura da indústria e do mercado como regulamentações de concorrência, 
regime de incentivos, e ao sistema produtivo de forma geral. Tem-se que estratégias, 
capacitações e competências interagem e sofrem influência de fatores externos por meio de 
mudanças tecnológicas e/ou políticas, por exemplo. 

O desempenho competitivo de uma empresa, indústria ou nação é condicionado por um vasto 
conjunto de fatores, que pode ser subdividido naqueles internos à empresa, nos de natureza 
estrutural, pertinentes aos setores e complexos industriais, e também nos de natureza 
sistêmica (COUTINHO; FERRAZ, 1994). O modelo abordado envolve assim, três níveis de 
sucesso conforme é mostrado a seguir: 

AUTORES SISTÊMICOS 
Relativos à concorrência 

ESTRUTURAIS 
Relativos ao mercado 

INTERNOS 
Relativos à empresa 

 
 
 

 
 

*Macroecônomicos: taxa de 
câmbio, carga tributária, taxa de 
crescimento do PIB, oferta de 
crédito e taxa de juros, política 
salarial e outros; 

* Mercado: tamanho e 
dinamismo, grau de 
sofisticação e acesso a 
mercados internacionais; 
 

 
* Inovação 
 
 
* Recursos 
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Coutinho e Ferraz 

(1995) 

* Político institucional: política 
tributária, tarifária, tecnológica, 
poder de compra do governo; 

* Legais e Regulatórios: 
proteção à propriedade 
industrial, preservação 
ambiental, defesa da 
concorrência, proteção do 
consumidor, outros; 

* Infra-estrutura e condições 

sociais; 

* Internacionais: tendência do 
comércio, fluxo de capital e 
acordos. 

* Regime de incentivos e 

regulação da 

concorrência: aparato 
legal, política fiscal e 
financeira, política 
comercial e papel do 
Estado; 
 

* Configuração da 

indústria: desempenho e 
capacitação, estrutura 
patrimonial e produtiva, 
articulações na cadeia. 

Humanos 
 
 
* Gestão 
 
 
* Produção 

Quadro 1 - Fatores determinantes da competitividade por Coutinho e Ferraz (1995). Fonte: Adaptado de Silva 
(2004) 

Este modelo examina quais são os aspectos internos e externos à empresa que mais causam 
impactos – negativos e positivos – na competitividade, acompanhando as entrelinhas que 
envolvem o processo de harmonização entre empresa, mercado e sistema produtivo. Enfoca 
tanto a empresa, suas relações com clientes, fornecedores, sua forma de gestão, suas 
características competitivas, quanto as interações com a realidade da comunidade em que a 
empresa se insere. Sendo assim, o objetivo de alcance do estudo por parte desta metodologia 
pode muito ser viável no momento de considerar uma empresa e as influências e 
acontecimentos que marcam as relações de comércio que fazem parte dela, uma vez que o 
estudo caracteriza-se como sistêmico.  

Também importante colocar que o modelo de competitividade de Coutinho e Ferraz (1994) 
foi adaptado à realidade brasileira, permitindo uma análise apropriada das regiões do país no 
que concerne a aspectos concorrênciais. Nesse sentido, pode ser aplicado para a avaliação das 
agroindústrias em questão.  

Observa-se, por conseguinte, de que forma o modelo foi utilizado para o levantamento e 
análise dos dados. 

3. Método da Pesquisa 

O presente estudo pode ser considerado de caráter exploratório, pois procurou levantar as 
características das empresas pesquisadas e do ambiente que as circundam, no intuito de 
mostrar como se dá sua competitividade sistêmica.    

Quanto à amplitude, caracteriza-se como descritivo, na medida em que observa as 
peculiaridades de determinado fenômeno. Já quanto à tipologia optou-se por um estudo de 
caso, visto que este tipo de pesquisa forneceu suporte necessário para maior foco e 
direcionamento de análise nas duas empresas estudadas.  

A análise foi subsidiada pelo modelo de competitividade de Coutinho e Ferraz (1994). No 
entanto, foram criados parâmetros de análise para cada variável do modelo através de uma 
adaptação dos parâmetros mencionados no estudo de Barbosa (2009), o qual caracteriza se as 
situações de cada variável favorecem ou não a competitividade. Para cada variável foram 
atribuídas porcentagens para que fosse possível caracteriza-las como favoráveis (positivas) ou 
não para as dimensões analisadas. Ressalta-se que não é possível generalizar os resultados das 
variáveis que obtiveram o valor máximo (100% favorável) ou mínimo (100% desfavorável) 
de avaliação. 
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Foram realizadas entrevistas semi estruturadas às quais foram baseadas no modelo de 
competitividade em questão. A pesquisa deu-se com o gerente de cada organização 
pesquisada e mais três funcionários no sentido de reforçar e reafirmar alguns dados 
verificados por meio de observação não participante. No roteiro de entrevista, a construção 
das questões se deu mediante as variáveis do modelo de competitividade de Coutinho e Ferraz 
(1995). Para cada variável do modelo, foi possível ao respondente optar por avaliá-la como 
existente ou não na empresa pesquisada mediante algumas suas características. Na 
apresentação dos resultados, é possível verificar as variáveis de cada dimensão do modelo e 
os parâmetros para análise.   

A empresa 1 pode ser caracterizada como de médio porte em relação ao faturamento, sendo 
composta por trinta e cinco funcionários próprios e dez temporários contratados quando da 
colheita de cana-de-açúcar. Esta indústria é fabricante de cachaça, tem uma produção de 
15.000 litros mensais e está localizada no brejo paraibano. A empresa 2 também está 
localizada no brejo paraibano, possui um total de 28 funcionários e contratados sem número 
específico, é fabricante principalmente de cachaça, tendo introduzido a produção de rapadura 
apenas a alguns meses. Atuação no comércio local. 

Serão especificadas outras características das agroindústrias estudadas, conforme se pode 
observar na análise dos resultados a seguir. 

4. Resultados 

4.1 Breve Contextualização do Setor em Estudo 

A cachaça e a rapadura são consideradas os principais produtos derivados da cana-de-açúcar, 
além do açúcar propriamente dito. Segundo Gonçalves et al (2008) a cachaça é a terceira 
bebida alcoólica mais consumida no mundo; mas esse consumo se dá quase que totalmente no 
mercado interno brasileiro, visto que o volume exportado é muito baixo. 

A produção nacional da bebida é estimada em 1,5 bilhões de litros, sendo que menos de 1% 
desse volume é exportado. O setor gera uma receita de US$ 500 milhões em média e emprega 
cerca de 400 mil pessoas, direta e indiretamente no Brasil (BRASIL, MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA... 2009).  A cachaça tem adquirido grande demanda no mercado interno e 
possibilidade de ascensão no mercado externo. Por esse fator, o movimento de organização do 
setor tem se intensificado.   

Destaca-se a necessidade de maiores incentivos ao desenvolvimento do processo produtivo da 
cachaça. Entretanto, em relação à agroindústria como um todo, e pelo fato de o Brasil ser o 
único do mundo que domina todos os estágios da produção, sua qualidade é considerada 
superior e o país gera cadeia produtiva de enorme potencial de expansão. 

4.2 Estudo da Competitividade Sistêmica 

Conforme especificado, foram analisadas duas empresas do setor agroindustrial situadas no 
brejo paraibano. O quadro a seguir expõe o diagnóstico realizado no que concerne aos fatores 
sistêmicos do modelo de Coutinho e Ferraz (1995) utilizado para a análise.  

DETERMINATES DA COMPETITIVIDADE – FATORES SISTÊMICOS 

Dimensão Variáveis Parâmetros Percentual 

 Empresa 1 

Percentual 

 Empresa 2 

Determinantes 
Estruturais 

Características 
do Setor 

Quanto mais 
características 

específicas do setor 
forem positivas, melhor 
para a competitividade 

Favorável 
100% 

Favorável 
100% 
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Determinantes 
Internacionais 

Oscilação nas 
demandas de 

mercado 

Quanto mais estáveis as 
demandas de mercado, 

maior chance de ser 
competitivo 

Favorável  
33,33% 

(Oscilação nas 
demandas) 

 
 

Desfavorável 
66,67% 

(Flexibilização), 
(Formas de 

relacionamento) 

Favorável 
66,7% 

(Oscilação nas 
demandas), (Formas 
de relacionamento) 

 
Desfavorável 

33,33% 
(Flexibilização de 

estruturas) 

Flexibilização 
das estruturas 

Se as empresas que 
compõem o setor se 

apresentam flexíveis, 
melhor para a 

competitividade 

Formas de 
relacionament

o entre as 
empresas 

Quanto melhor o 
relacionamento entre as 

empresas, mais favorável 
se mostra o ambiente 

para a competitividade 

Determinantes 
Político-

institucionais 

Inconstância 
de políticas de 

apoio e/ou 
falta de apoio 
governamental 

A inexistência ou pouca 
constância de políticas 

de apoio consiste em um 
fator negativo para a 

competitividade 

Desfavorável  
 

100% 

Desfavorável 
 

100% 

Determinantes 
Macro-

econômicos 

Carga 
tributária e 
encargos 
sociais 

Aspectos de 
competitividade são 

fortalecidos quando da 
diminuição ou pouca 
existência de carga 

tributária 

Desfavorável  
 

100% 

Desfavorável 
 

100% 

RESULTADOS 

EMPRESA 1 Favorável 33,33%        Desfavorável 
66,67% 

EMPRESA 2 Favorável  50%           Desfavorável 50% 

Quadro 2 - Determinantes da Competitividade – Fatores Sistêmicos. Fonte: Elaboração Própria 

Os fatores sistêmicos tendem a ser similares uma vez que as empresas pesquisadas 
encontram-se praticamente na mesma região. Os determinantes da competitividade na 
empresa 1 mostraram que 66,67% das variáveis são desfavoráveis e 33,33 % são favoráveis. 
Na empresa 2 esses fatores encontram-se em igual situação favorável e desfavorável. Estes 
dados mostram que o sistema e o ambiente em que se localiza a agroindústria pesquisada não 
fornecem a estrutura necessária para a eficiente fixação de parâmetros que sustentem e 
garantam a competitividade. 

Verificou-se pelos resultados obtidos que não existe um ambiente propício para um 
relacionamento adequado entre as empresas que compõem o setor na região. Isto pode se 
dever ao fato de que a flexibilidade para a consecução de diferentes produtos, troca de 
experiências e ajuda mútua não é freqüente. A variável inconstância de políticas de apoio 
também mostra um fato corrente. Não há uma cultura para formalização de elos entre as 
empresas, como também debates entre os agentes da cadeia não acontecem com freqüência. 
Nos últimos anos, apenas a infra-estrutura de acesso em uma das empresas foi melhorada por 
intermédio de incentivos governamentais, mas ainda assim, este é um fator que é tido como 
desfavorável.  

As demandas de mercado são conhecidas e as empresas trabalham no sentido de produzir o 
que é esperado e lhe requisitado. A indústria 1 por exemplo fabrica para estoque e sob 
encomenda ao mesmo tempo, no intuito de atender a diferentes tipos de demanda. Assim, a 
variável oscilação nas demandas de mercado é favorável pelo fato de os clientes das 
indústrias serem estáveis, e apesar de a fabricação dos produtos ter uma característica sazonal, 
as empresas fabricam também para estoque, podendo vender o produto quando necessário.  
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Determinantes macroeconômicos foram considerados desfavoráveis dada a conjuntura do país 
em relação à agroindústria. Uma vez que os encargos sociais, a baixa freqüência de apoio 
governamental local e a falta de flexibilidade nas indústrias para cooperação são 
desfavoráveis, os fatores sistêmicos foram vistos em geral também nesse sentido. 

No que concerne aos fatores estruturais, o quadro a seguir explana os resultados obtidos: 

 

 

 

DETERMINATES DA COMPETITIVIDADE – FATORES ESTRUTURAIS 

Dimensão Variáveis Parâmetros 
Percentual 

Empresa 1 

Percentual 

Empresa 2 

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o

 d
a 

em
p

re
sa

 

Origem da empresa 

Se a empresa está localizada em 
um cenário propício à atividade 
do setor, existe um ambiente 
favorável à competitividade. 

 
 
 

Favorável 100% 

Favorável 
90% 

 
 
 
 
 
 

Desfavorável 
10% 

(linha de 
produtos) 

Tempo de atuação 

Quanto mais tempo no mercado, 
maior a probabilidade de 
conhecimento deste e melhor para 
a competitividade. 

Origem do Capital 

Se o capital da empresa for 
nacional, possivelmente este será 
um fator benéfico para a 
competitividade. 

Origem do 
proprietário 

Quando o proprietário é da 
localidade, este pode ser um fator 
que contribui para a empresa 
tornar-se competitiva. 

Funcionários 
próprios/terceirizad
os 

Quanto mais funcionários 
próprios, melhor para aspectos 
competitivos. 

Capacidade 
Produtiva 

Se a capacidade produtiva está de 
acordo com a capacidade prevista, 
este será um fator que contribui à 
competitividade. 

Linha de Produtos 
Quanto maior a diversificação, 
melhor para aspectos de 
competitividade. 

Processo produtivo 
Quanto mais fases do processo 
produtivo a empresa utiliza, mais 
favorável à competitividade. 

Sistema de 
Produção 

Quando os sistemas atendem às 
necessidades de produção, este é 
um fator que contribui em 
aspectos competitivos. 

Formas de 
produção 

Se as formas de produção 
atendem aos requisitos da 
demanda, melhor para a 
competitividade. 

C
o

n
fi

g
u

ra
çã

o
 

d
a 

em
p

re
sa

 Desempenho e 
Capacitação 

O bom desempenho e a existência 
de capacitação são fatores que 
favorecem a competitividade. 

 
 
 

Favorável  
28,57% 

(Instituição de 

Favorável 
42,85% 

(Empresas 
correlatas), 

(Terceirização), 
(Articulação por 

Empresas correlatas 
e de apoio 

A existência de proximidade entre 
os agentes do setor é um fator que 
contribui para a competitividade.  
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Empresas de 
comercialização 

Quanto maior a ocorrência de 
empresas de comercialização, 
mais favorável à competitividade. 

apoio), 
(Terceirização) 

 
 

Desfavorável 
71,42% 

(Desempenho), 
(Empresas 

correlatas; de 
comercialização
), (articulação 

na cadeia) 

informação) 
 

Desfavorável 
57,14% 

(Desempenho), 
(Empresas de 

comercialização
), (Instituições 

de apoio), 
(Articulação na 

cadeia por 
cooperação) 

Instituição de apoio 
Se há instituições que apóiam e 
dão subsídios à empresa, maior a 
chance de ser competitivo. 

Terceirização 
Quanto menos a empresa 
terceirizar, melhor para aspectos 
competitivos. 

Articulação na 
cadeia produtiva 
através da 
cooperação 

Fatores relacionados à 
cooperação, interação e 
articulação na cadeia produtiva 
favorecem a competitividade. 

Articulação na 
cadeia produtiva 
através do fluxo de 
informação 

Quanto maior o fluxo de 
informações, melhor para o 
desenvolvimento de aspectos de 
competitividade. 

R
eg

im
e 

d
e 

in
ce

n
ti

v
o

 e
 r

eg
u

la
çã

o
 d

a 
co

n
co

rr
ên

ci
a 

Localização 

Se a empresa estiver localizada 
estrategicamente em relação ao 
setor, melhor para a 
competitividade.  

 
Favorável  

40% 
(Localização, 

Financiamentos, 
Falta 

atualização; 
Políticas para 

reestruturação) 
 
 

Desfavorável  
60% 

(Informalidade; 
Mão de obra 
qualificada; 

Incentivos das 
instituições; 

Inexistência de 
cooperação) 

Favorável 
25% 

(Localização), 
(Financiamentos

)  
 
 

Desfavorável 
75% 

(Informalidade), 
(Mão de Obra), 

(Incentivos), 
(Cooperação), 

(Falta de 
atualização), 

(Políticas 
reestruturação) 

Financiamentos 

O conhecimento e a utilização 
propícia das linhas de 
financiamento é um fator que 
corrobora em benefícios para a 
competitividade. 

Informalidade 
Quanto menor a ocorrência de 
empresas informais, melhor para 
a competitividade. 

Mão de obra 
qualificada e de 
treinamento 

A disponibilidade de mão-de-obra 
treinada e de qualidade no 
mercado contribui para a 
competitividade.  

Incentivos das 
instituições de 
apoio, sindicatos e 
governo 

A existência de instituições de 
apoio e incentivos é um fator que 
corrobora em benefícios para a 
competitividade. 

Inexistência de 
mecanismos de 
cooperação entre as 
pequenas empresas 

Quanto menor a existência de 
cooperação e interação entre as 
empresas, menor a possibilidade 
de se tornar competitivo. 

Falta de atualização 
tecnológica 

Quanto menos a ocorrência de 
processos com maior tecnologia, 
menor a chance de ser 
competitivo.  

Políticas para 
reestruturação do 
setor 

A existência de políticas para a 
reestruturação do setor é um fator 
que contribui para a 
competitividade. 

M
er

ca
d
o

 

Área de influência 
Se a área de atuação de vendas é 
grande, melhor para a 
competitividade. 

Favorável  
50% 

(Área de 
Influência; 

Concorrência) 
 
 

Desfavorável 
50% 

Favorável 
25% 

(Concorrência) 
 

Desfavorável 
75% 

(Valorização do 
produto), 
(Área de 

Concorrência 
interna 

A existência de uma concorrência 
adequada entre as empresas 
beneficia a competitividade. 

Valorização do 
produto local 

Se o produto local é reconhecido 
e os indivíduos o valorizam, 
melhor para a competitividade. 
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Acesso a mercados 
internacionais 

A aproximação e acesso a outros 
mercados pode contribuir para 
aspectos competitivos. 

(Valorização do 
produto; Acesso 

a mercados 
internacionais) 

Influência), 
(Acesso a 
mercados 

internacionais) 

RESULTADOS 

EMPRESA 1 
Favorável 62,07%  

Desfavorável 37,93% 

EMPRESA 2 
Favorável  51,73%  

 Desfavorável 48,28% 

Quadro 3: Determinantes da Competitividade – Fatores Estruturais. Fonte: Elaboração Própria 

Em relação aos fatores estruturais, pode-se observar que 62,07% das variáveis foram 
favoráveis à competitividade e 37,93% foram desfavoráveis na empresa 1. E na empresa 2 
55,18% foram favoráveis e 44,83% desfavoráveis. Com isso, uma vez que aspectos da 
estrutura da indústria foram vistos como em sua maioria positivos, estes contribuem para a 
competitividade da empresa pesquisada em questão. 

De acordo com o quadro 3, em relação à dimensão características da empresa, verificou-se 
um resultado 100% favorável na primeira indústria. Isto porque o engenho em questão está há 
mais de vinte anos no mercado, atuando com funcionários próprios, inclusive que moram nas 
proximidades da indústria, e com capacidade produtiva de extração de 85% da sacarose de 
acordo com o previsto. Dentre as fases de produção, a empresa faz uso de todas, desde o 
cultivo da matéria-prima e a extração do caldo de cana até o envelhecimento, engarrafamento, 
rotulagem e distribuição do produto acabado. Ou seja, seu processo de produção é bastante 
desenvolvido. Os sistemas de produção estão de acordo com as necessidades e requisitos da 
empresa para a fabricação. A segunda empresa possui características similares, trabalha todas 
as fases de produção e seu processo produtivo é desenvolvido dada as características do setor. 
Apenas a tipologia de produtos não é tão grande em relação à primeira empresa. Uma vez que 
esta fabrica licores e cachaças distintas derivadas da cana. A segunda fabrica basicamente a 
cachaça simples. Porém este não é um fator que acarrete malefícios diretos à competitividade 
da empresa. 

Observou-se pelo questionário e entrevistas semi-estruturadas que não existem muitas 
empresas de comercialização dos produtos do engenho, sendo nas próprias empresas a maior 
parte das vendas. Dada as características do setor agroindustrial e das indústrias verificadas, a 
capacitação dos funcionários não é um fator de destaque, uma vez que o preparo para as 
atividades de produção não requer muitas condições, especificações e requisitos. A 
terceirização é outro ponto que não é freqüente, visto que também pelas características da 
empresa pesquisada não existe essa necessidade. Normalmente apenas organizações de maior 
porte optam por serviços de outras empresas. 

Relaciona-se que instituições de apoio foram mencionadas na primeira empresa pesquisada, 
uma vez que segundo o gerente da mesma, a cachaça fabricada é enviada para pesquisadores 
de uma instituição de pesquisa e ensino superior situada na cidade de São Paulo para análise e 
mensuração de sua qualidade. Essas análises contribuem no sentido de melhor desenvolver o 
produto e as especificações necessárias essa qualidade. Outras instituições de ensino 
colaboram promovendo estudos na empresa relacionados aos processos de produção. 
Entretanto, para o gerente da segunda empresa o apoio de instituições de naturezas diversas 
não é freqüente, e para que este seja um fator existente é necessário o dispêndio de tempo e 
dinheiro para o contato com estes agentes. 

Conforme estabelecido, o fluxo de informações no setor não é uma característica freqüente. 
Esse é um fator desfavorável à competitividade das empresas e do primeiro engenho em 
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particular pesquisado. Essa ausência é fruto de falta de compreensão da importância da 
cooperação e interação mútua entre as indústrias, e da falta de valorização dos produtos 
locais. O gerente da segunda empresa, no entanto ressalva que a proximidade entre os 
engenhos existe, e até mesmo algumas trocas de informações entre os que dele fazem parte, 
ainda que não seja de maneira mais aparente. 

Existem ainda na localidade algumas empresas informais, o que corrobora um item a ser 
devidamente explorado e considerado, uma vez que a formalidade das empresas traz 
benefícios à toda a cadeia produtiva. Na localidade existe uma falta de incentivos e apoio por 
parte do governo e outras instituições locais. Essa característica pode relacionar-se ao fato já 
mencionado da falta de entendimento e consciência da importância de investimentos e da 
valorização de empresas formais. Já que elas podem gerar emprego, renda, maior interação no 
setor e desenvolvimento da cadeia. 

A localização dos engenhos pesquisados é boa, uma vez que em suas imediações há espaço 
necessário para produção de sua matéria-prima (cana-de-açúcar) e para venda aos seus 
principais clientes. Entretanto na primeira empresa há uma notória distância de alguns 
fornecedores, fato este que já foi devidamente observado e ajustado por ela. À exemplo dos 
fornecedores, a indústria adquire os barris na Escócia, as garrafas em São Paulo, os rótulos 
em João Pessoa e a cana, conforme especificado é de cultivo próprio. A segunda tem a 
fabricação de seus itens de produção em sua maioria na capital do estado a qual está 
localizada. 

Não existe uma mão-de-obra qualificada para o trabalho. Entretanto, este fator não se coloca 
como um empecilho ou mesmo um problema, visto que conforme especificado o trabalho 
para produção da cachaça é considerado simples e de fácil aprendizado. 

Em relação ao mercado, verificou-se uma atuação média para a competitividade de ambas. A 
primeira empresa possui uma área de vendas considerada adequada para seu volume de 
produção de 15.000 litros por mês, comercializa com as regiões nordeste e sudeste. E a 
concorrência entre demais agentes do setor foi relacionada como adequada. Entretanto, não 
existe um comércio de âmbito internacional, e a valorização do produto foi verificada como 
ruim na localidade em questão. De acordo com os entrevistados, os indivíduos da região não 
valorizam a agroindústria pesquisada e as outras do sistema produtivo; dada a falta de uma 
cultura propícia para tal fator. A área de vendas do segundo engenho pesquisado é bem menor 
que o primeiro, uma vez que seu mercado é constituído principalmente por agentes do Estado 
e região. 

Em relação às características da empresa em si, sua forma de gestão e atuação nos processos, 
o quadro a seguir explana os resultados encontrados: 

DETERMINATES DA COMPETITIVIDADE – FATORES EMPRESARIAIS 

Dimensão Variáveis Parâmetros 
Percentual  

Empresa 1 

Percentual  

Empresa 2 

G
es

tã
o

 c
o

m
p

et
it

iv
a Planejamento e 

gerenciamento 

A ocorrência de um 
planejamento integrado e 
estratégico contribui no 
sentido de melhorar a 
competitividade da empresa. 

Favorável  
50% 

(Planejamento/ 
gerenciamento; 

Controle 
Financeiro) 

 
 

Desfavorável 
50% 

(Estratégia, práticas 

Favorável 
75% 

(Planejamento/ 
gerenciamento), 

(Controle 
Financeiro), 
(Estratégia 

mercadológica) 
 
 
 

Controle 
financeiro 

Quanto maior a adequação e o 
controle das finanças da 
organização, melhores 
poderão ser os resultados em 
sua competitividade. 

Estratégia Se a estratégia mercadológica 
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mercadológica da empresa é adequada e 
conforme suas necessidades, 
melhor para sua 
competitividade. 

gerenciais) Desfavorável 
25% 

(Práticas gerenciais 
cooperativas) 

Práticas 
gerenciais 
cooperativas 

A existência de práticas de 
gerência em que existe 
cooperação contribui com 
aspectos competitivos.  

In
o

v
aç

ão
 

Inovação na 
Gestão 

A existência de inovações na 
gestão da empresa favorece 
sua competitividade. 

 
Favorável 

60% 
(Inovação no 

processo e produto; 
fontes de 

informações) 
 

 
Desfavorável 

40% 
(Inovação na 

Gestão e 
tecnológica) 

Favorável 
40% 

(Inovações no 
processo), (Fontes de 

informações) 
 

Desfavorável 
60% 

(Inovação na Gestão), 
(Inovações no 

produto e 
tecnológica) 

Inovação no 
Processo 

Quando há inovações no 
processo, produto ou 
tecnologias na empresa, 
melhor para sua 
competitividade. 

Inovação no 
Produto 

Inovações 
tecnológicas 

Fontes de 
informações 
para inovações 

Quando há um número de 
fontes para inovações, melhor 
para aspectos competitivos da 
empresa. 

P
ro

d
u

çã
o

 

Atualização do 
sistema de 
produção 

A existência de um sistema de 
produção atualizado e coeso 
contribui para a 
competitividade. 

 
 

Favorável 
100% 

Favorável 
66,67% 

(Desempenho 
Produtivo), (Métodos 

de Produção) 
 

Desfavorável 
33,33% 

(Atualização do 
sistema) 

Desempenho 
produtivo 

O desempenho produtivo 
quando está de acordo com os 
requisitos da empresa 
favorece sua competitividade. 

Métodos de 
produção 

Quando as tecnologias de 
produção são utilizadas de 
acordo com os parâmetros e 
necessidades da empresa, 
melhor para sua 
competitividade. 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u
m

an
o

s 

Qualificação 

Se a empresa possui 
funcionários adequadamente 
qualificados para os requisitos 
da produção, melhor para sua 
competitividade. 

Favorável 
75% 

(Qualificação; 
Flexibilidade e 

Comprometimento 
na produtividade) 

 
 

Desfavorável 
25% 

(Capacitação e 
treinamento) 

Favorável 
50% 

(Qualificação), 
(Comprometimento) 

 
 
 

Desfavorável 
50% 

(Capacitação e 
Treinamento), 
(Flexibilidade) 

Capacitação e 
treinamento 

A realização das atividades e 
o treinamento adequado à 
produção são requisitos que 
contribuem para a 
competitividade. 

Flexibilidade 
Se a empresa é flexível e 
dinâmica, melhor para sua 
competitividade. 

Comprometim
ento/estímulo a 
produtividade 

A existência de 
comprometimento e incentivo 
à produtividade contribuem à 
competitividade. 

RESULTADOS 
EMPRESA 1 Favorável 68,75% Desfavorável 31,25% 

EMPRESA 2 Favorável 64,29% Desfavorável 35,72% 

Quadro 4: Determinantes da Competitividade – Fatores Empresariais. Fonte: Elaboração Própria 
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De acordo com o quadro 4, observa-se que 68,75% das variáveis colocam-se como favoráveis 
e 31,25% como desfavoráveis na empresa 1 e com resultado parecido está a empresa 2 com 
64,29% dos resultados favoráveis e 35,72% desfavoráveis. Isto mostra que em relação às 
características internas da indústria, a competitividade é beneficiada. 

A empresa 2 pode ser considerada como tendo uma gestão estratégica eficiente. O mesmo foi 
corroborado na primeira empresa, de acordo com muitos dos resultados obtidos nos últimos 
anos em relação às vendas e produtividade. O controle financeiro é um ponto também visto 
como adequado, já que não foram mencionados problemas em relação a este aspecto, como 
exemplo a falta de acesso a crédito ou poucos recursos próprios para financiamento. O gestor 
do engenho 2 e um dos funcionários pesquisados mencionaram que as características 
mercadológicas deste tipo de produto não impõe muitos requisitos a serem apropriados, nesse 
sentido vêem este item como favorável, diferentemente da empresa 1, em que a estratégia 
mercadológica foi vista como insuficiente, uma vez que o gerente e funcionários 
mencionaram a falta de investimentos e atividades nesse sentido. Existe a necessidade por 
parte da empresa de observar até que ponto este item interfere negativamente nas vendas do 
produto. 

Verificou-se que a situação financeira da empresa 1 não permite investimentos na área 
tecnológica. Isto porque foi relatada pelo gestor a necessidade de um setor de informática 
para que sejam informatizadas todas as etapas do processo produtivo. Atualmente este 
processo é feito na forma de um mapeamento manual. Esta foi a principal necessidade 
colocada pela empresa, entretanto, conforme ainda o gestor, os engenhos da localidade não 
possuem esta característica. O que foi reforçado pela pesquisa no engenho 2, apenas não 
tendo sido relatada tal necessidade. 

Conforme pontuado anteriormente, existem problemas relacionados à falta de cooperação e 
apoio do governo. Isto influencia negativamente e interfere na distribuição do produto em 
algumas situações, para com clientes, evidenciando um problema de toda a cadeia.  

No primeiro engenho foram mencionadas inovações nos produtos nos últimos meses e anos, 
com a introdução de novas tipologias como licores de frutas e novos sabores de cachaça. A 
introdução destes produtos deu-se principalmente com o desenvolvimento de pesquisas de 
opinião junto aos principais clientes que compram diretamente da empresa. Novos modelos 
de garrafas também foram inseridos no mercado, o que contribuiu para a competitividade 
deste produto no setor pesquisado. Também houve inovações nos processos com a 
modificação da moenda para sua modernização, em que introduziu-se mancais de madeira-
metal e novos cilindros. Esta modificação melhorou a captação da sacarose e proporcionou 
maior rendimento à empresa. Entretanto, esta mudança não consistiu em uma inovação para o 
setor, visto que existem sistemas de fabricação mais desenvolvidos dentro da agroindústria.  

Esta última característica também foi relatada pelo gerente do segundo engenho. No entanto, 
não foi efetivada nenhuma mudança tecnológica na empresa, como também os produtos não 
sofreram modificações em sua tipologia, o que pode ter acarretado falta de melhorias ou 
eficiência do ponto de vista da competitividade. 

Em ambos os engenhos, o sistema de produção não é obsoleto, apesar de algumas fases de 
fabricação da cachaça ainda serem manuais. A matéria-prima é produzida no próprio 
engenho, o que potencializa sua qualidade e, por conseguinte a qualidade do produto final.  
Entretanto, ressalta-se uma diferença do ponto de vista da infra-estrutura. A empresa 1 está 
mais à frente no que concerne à inovações no produto e criatividade. As instalações foram 
modificadas nos últimos anos, com a construção de um restaurante, o que foi mencionado 
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como um fator que contribuiu para as vendas do produto e, por conseguinte para sua 
competitividade.  

Um elemento considerado desfavorável para as empresas em questão trata-se da não 
capacitação dos funcionários para outras atividades. Nesse sentido, tanto o governo quanto os 
agentes interessados poderiam dispor de maiores incentivos à participação em feiras, cursos e 
seminários para maior adequação de seus funcionários ao mercado de trabalho. Porém, 
mesmo com essa característica, a empresa 1 considera-se flexível, até por suas peculiaridades 
de média empresa e de participação ativa dos funcionários e gerência nos processos 
cotidianos de tomada de decisão e vendas. A empresa 2 não verificou esta característica, pois 
o gerente mencionou que a flexibilidade depende também de posicionamentos e interação 
entre os próprios funcionários.  

O comprometimento e o estímulo à produtividade foram considerados favoráveis na primeira 
empresa, já que dentre os funcionários pesquisados, observou-se grande participação e dentre 
o gestor uma constante interação no sentido de promover a integração de todos na indústria. A 
empresa dois mostra que há grande abertura para que os funcionários participem na 
construção do produto e sua efetividade no mercado. 

5. Considerações Finais 

A capacidade que as empresas de certa cadeia produtiva ou setor tem de interagir e cooperar 
entre si configura-se como um importante requisito para sua competitividade. Além disso, 
iniciativas internas também se colocam como partes integrantes do processo de se tornar 
competitivo. Neste sentido, para estudar a competitividade de uma empresa, é necessário 
visualizar as relações da empresa com os atores externos, suas formas de cooperação, 
relacionamentos e acordos com outros agentes. 

As empresas estudadas mostraram, a partir da análise feita dos ambientes internos e externos, 
aspectos favoráveis no que tange ao seu desenvolvimento interno, com inovação em seus 
produtos ou processos e estratégias condizentes com suas necessidades de mercado. Apesar 
disso, fatores como a qualificação dos recursos humanos ainda necessitam de maior atenção, 
uma vez que a atividade inovativa precede o acúmulo de conhecimento e processos de 
aprendizagem adquiridos com a experiência. 

No que concerne à aspectos da estrutura da indústria e sistema, observou-se que esta não 
favorece a competitividade. O ambiente que circunda as empresas coloca-se como sem uma 
cultura de disseminação de conhecimento, de acordos de cooperação e relacionamentos entre 
empresas. Este fator impede a estruturação de aprendizados mútuos entre firmas e, por 
conseguinte o estabelecimento de melhores níveis de competitividade.  

Instituições de apoio às empresas não são freqüentes, como também a articulação na cadeia 
produtiva mostrou-se desfavorável. As empresas não trocam informações ou experiências ou 
mantêm contato sobre possíveis problemas ou novas opções de trabalho. 

O conhecimento e a gestão interna da primeira agroindústria pesquisada colocam-se como os 
grandes elementos para o fomento de aspectos competitivos. O processo produtivo eficiente 
alinhado à reutilização do bagaço e do vinhoto da produção, por exemplo, colocam-se como 
itens positivos na competição de mercado. A indústria dois precisa melhorar do ponto de vista 
da inovação em seus produtos, e mais pesquisa e desenvolvimento em instituições de fora. 
Fatores relacionados às formas de interação entre empresas precisam ser reavaliados. O papel 
das indústrias no cenário investigado precisa ser considerado com a devida importância no 
que concerne à melhoria e desenvolvimento da região observada.   
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