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AEscola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

realizou, nesta semana, o VI Simpósio de Administração da Produção, Logísticas e 

Operações Internacionais (Simpoi 2003). Com foco principal no tema Inovação em 

Produtos, Serviços e Redes. Esta iniciativa da FGV-EAESP nasceu em setembro de 1998, 

quando foi realizada a primeira edição com o objetivo de promover discussões sobre o 

impacto da Administração da Produção, Logística e Operações na competitividade 

empresarial. 

 

Daquele momento em diante, o Simpoi tornou-se num dos principais eventos brasileiros de 

discussão sobre o tema Gestão Estratégica de Operações. O assunto tem evoluído de acordo 

com as percepções das necessidades atuais e tendências de mercado. 

 

O tema competitividade torna-se a cada dia mais importante, sendo muito impulsionado 

pela aprovação do Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) em 1994 e da WTO 

(World Trade Organization). Estes tratados abriram caminho para a formação de blocos 

regionais e acordos comerciais multilaterais como Mercosul, Nafta e Alca, permitindo às 

empresas atuarem globalmente e maior capacidade para competirem com outras 

corporações do mundo pela conquista de consumidores em áreas geográficas específicas. 

 

Este processo, denominado de globalização, permitiu um crescente aumento do 

relacionamento entre empresas e clientes, rompendo as barreiras entre os países. Os 

consumidores ficam cada vez mais expostos ao assédio de produtos de empresas 

localizadas em diversas partes do planeta, fazendo com que haja cada vez mais 

concorrentes disputando um mesmo cliente. 

 

A competitividade está intimamente relacionada com a disputa pelos clientes e, em nosso 

contexto, a empresa, para ser considerada competitiva, deverá ter vantagens sobre as outras 

na conquista e manutenção dos clientes. 

 

Existem diversos fatores que influenciam na competitividade de uma empresa, entre eles a 

excelência e a satisfação dos "stakeholders". A excelência se traduz em produtividade, 

qualidade, agilidade, flexibilidade e inovação. A satisfação dos "stakeholders" implica na 

criação de valor para os clientes, o retorno sobre o investimento dos acionistas, a 

humanização do trabalho, as relações de parceria com os fornecedores e a constante 

preservação do meio ambiente. 

 

Nos últimos anos o Brasil recuperou a competitividade em diversos setores, após sucessivas 

dificuldades decorrentes do início da abertura da economia em 1991. Para citar alguns 

exemplos: siderurgia, agro-industrial, calçados, tecelagem, aeronáutico, cítrico, entre 

outros. Mesmo que seja grande a importância destes setores para a economia, sob diversos 

aspectos, estes mercados são regulados, na maioria das vezes, pelos negócios 

internacionais. 

 



No momento atual em que se discute a operacionalização dos mecanismos do mercado de 

livre comércio das Américas (Alca), fica muito evidente que a melhoria da posição 

competitiva das empresas brasileiras e, conseqüentemente, do nosso país, passa por 

mudanças significativas no modelo de administração centrado na racionalidade, no enfoque 

de padronização e escala para um contexto bem mais complexo de entendimento e 

profunda compreensão de novos mercados. O que significa conhecer necessidades e 

expectativas de clientes talvez bem mais exigentes do que aqueles aos quais nos 

acostumamos. 

 

Entendemos que o salto de competitividade necessário para gerarmos riqueza para o país e, 

conseqüentemente, para as pessoas passa por um processo de inovação de produtos e, 

principalmente, nas formas de gestão das pessoas e dos modelos organizacionais. A 

capacidade de inovar de modo sistemático para responder às exigências do mercado é uma 

das principais dimensões competitivas das empresas. 

 

Estudos sobre inovação tecnológica têm privilegiado as questões relacionadas à 

organização e direção de equipes de pesquisa, fatores de sucesso e de fracasso, avaliação e 

seleção de projetos, eliminação de barreiras comportamentais entre os diversos agentes 

envolvidos, interfaces problemáticas nas transferências dos resultados dos centros de 

pesquisa para as áreas operacionais, dificuldades nas interações entre instituições de ensino 

e pesquisa etc. 

 

Nesse contexto, o VI Simpoi trouxe como tema principal à questão da Inovação em 

Produtos, Serviços e Redes com a intenção de contribuir para uma reflexão mais 

fundamentada sobre o assunto. 
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