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Resumo 
O objetivo principal deste trabalho é analisar os esforços tecnológicos internos das empresas 
que participam da cadeia produtiva de frango de corte no Brasil. Serão avaliadas as atividades 
criativas desenvolvidas pelos agentes da cadeia, tão bem como suas experiências e habilidades 
utilizadas na adoção e modificação de inovações existentes. O foco principal do trabalho 
reside nos segmentos de insumos - genética, nutrição e medicamentos -, e processamento 
animal. O método de pesquisa consistiu em um estudo qualitativo multicaso, envolvendo 20 
empresas dos segmentos de insumos e processamento. Foram aplicados questionários semi-
estruturados, entre os anos de 2002 a 2004. Para dar suporte ao entendimento das questões 
investigadas, adotou-se como referencial teórico a abordagem neo-schumpeteriana da 
microeconomia da inovação, que além de enfatizar a importância da inovação como principal 
elemento dinamizador da atividade econômica capitalista, procura entender as regularidades 
que cercam seus determinantes e efeitos. Dentre os resultados alcançados, podê-se constatar 
que há sim um esforço tecnológico interno das firmas, que pode ser explicado, em alguns 
casos, pela necessidade de imitar os concorrentes ou uma empresa específica do mercado, em 
outros, pela necessidade de pioneirismo no mercado nacional (ou também no mercado 
internacional), de adaptação de tecnologias desenvolvidas externamente etc.  

 
Palavras-Chave: Esforço tecnológico, habilidades, aprendizado. 
 
 
1 Introdução 

O Sistema Agroindustrial brasileiro - representado por agentes de diferentes 
segmentos produtivos - apresenta-se cada vez mais dinâmico no que diz respeito à introdução 
de inovações tecnológicas. Estas, por sua vez, refletem variadas situações, podendo 
representar: uma mudança completa nas bases de produção (mudança ‘disruptiva’); melhorias 
a partir das bases de produção existentes; mudanças que se refletem na capacidade de 
absorção de tecnologias/ conhecimentos existentes; criação de novos elementos (seja um 
produto, um processo, uma nova forma de comercialização etc). Mesmo que a inovação se 
traduza na incorporação de mudanças previamente realizadas no mercado (nacional ou 
internacional), os agentes produtivos necessitam desenvolver competências e habilidades 
internas, seja para o processo de absorção e adaptação de novas técnicas ou conhecimento, 
seja para o desenvolvimento de inovações originais.   

O principal elemento que sustenta tal idéia é que os esforços inventivos das firmas são 
extremamente relevantes para a realização de atividades criativas, as quais são fundamentais 
para o desenvolvimento de novos ou melhorados produtos, processos e serviços. Nas 
empresas que participam da cadeia produtiva de frango de corte, esse processo não poderia ser 
diferente. Em primeiro lugar, há que se ressaltar que há uma alta heterogeneidade entre as 
firmas, no que diz respeito à forma de acumulação tecnológica. Os segmentos de genética, 
nutrição e medicamentos, por exemplo, por fornecerem insumos a outros segmentos 
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(produção rural e empresas processadoras), possuem seu principal foco de atividade 
tecnológica na inovação de produto. Qualquer alteração na formulação dos produtos (em 
nutrição e medicamentos) ou no processo de reprodução (no caso da genética animal) visa 
melhorar a qualidade dos produtos, diminuir seus custos, melhorar a característica de 
desempenho, etc. Como conseqüência, o contato com os usuários, ou seja, os agentes que 
fazem uso desses produtos em suas produções, também é uma importante fonte de 
acumulação tecnológica. Em segundo, a forma como essas organizações estão organizadas 
(firma individual, subsidiária de capital estrangeiro) revela esforços tecnológicos distintos, 
como por exemplo, uma multinacional pode concentrar seus esforços somente em adaptar as 
tecnologias e conhecimentos desenvolvidos pela matriz ou o grupo.  

Nesse contexto, é objetivo principal desse trabalho analisar os esforços tecnológicos 
internos dos agentes que participam da cadeia produtiva de frango de corte no Brasil, 
especificamente, nos segmentos de insumos - genética, nutrição e medicamentos -, e 
processamento animal. Serão avaliadas as atividades criativas desenvolvidas pelos agentes da 
cadeia, tão bem como suas experiências e habilidades utilizadas na adoção e modificação de 
inovações existentes.  

O artigo encontra-se estruturado em cinco seções, incluindo essa introdução. Na 
segunda seção é apresentada a metodologia do trabalho, descrevendo-se o tipo de pesquisa 
utilizada, escolha da amostra etc. Na terceira seção é realizada uma discussão teórica sobre a 
capacidade de absorção e difusão tecnológica, e os processos de aprendizagem das firmas. Na 
quarta seção é realizada a análise para cada segmento avaliado, em termos dos esforços 
desenvolvidos pelas firmas para a aquisição de uma tecnologia/ conhecimento existente ou a 
criação de algo (um produto ou processo) totalmente novo, tão bem como os processos de 
aprendizagem que conduzem o desenvolvimento tecnológico. As considerações finais são 
apresentadas na quinta seção.  

 
2 Metodologia  

Este trabalho compreendeu um estudo qualitativo de múltiplos casos, com a aplicação 
de questionários semi-estruturados junto a empresas dos segmentos de insumos - genética, 
nutrição e medicamentos - e processamento avícola, nos anos de 2002 a 2004. A escolha 
desses segmentos de insumos, dentre outros que fornecem produtos à atividade avícola, 
deveu-se ao fato de representarem etapas críticas na competitividade da cadeia no que diz 
respeito à sua principal forma de concorrência: a concorrência em custos. São relevantes por 
fomentarem substancialmente o processo de produção/criação do animal, representando mais 
de 70% do custo de produção de um frango.   

No total, foram entrevistadas 20 empresas (4 empresas do segmento de genética, 5 
empresas do segmento de nutrição, 6 empresas do segmento de medicamentos  e 5 empresas 
do segmento de processamento animal).i A seleção das empresas de insumos obedeceu ao 
critério de classificação conforme suas participações nos mercados interno e externo. 
Ressalta-se que, como nesse segmento não há um ranking de classificação das empresas por 
faturamento ou vendas, a escolha foi feita com base em sua relevância e abrangência em 
termos produtivos (tipos de produtos); nacionalidade (incluindo-se empresas nacionais e 
estrangeiras); conhecimento da marca no mercado brasileiro; diversidade do fluxo comercial, 
etc. As empresas do segmento de processamento foram selecionadas segundo o critério de 
vendas (maior faturamento, com base na lista das maiores empresas brasileiras, publicada pela 
Revista Exame - Melhores e Maiores), observando-se a evolução de suas participações nos 
mercados específicos e considerando-se as fusões, aquisições e as alterações das empresas no 
ranking.  

Fez-se uso de informações de caráter qualitativo e quantitativo, obtidas não só por 
meio de aplicação de questionário semi-estruturado, junto às empresas foco, como também, 
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da análise de dados secundários junto a revistas da área, jornais e outros. Além disso, adotou-
se como referencial teórico a abordagem neo-schumpeteriana da microeconomia da inovação, 
como forma de avaliar as ações desenvolvidas pelas firmas, tão bem como suas habilidades e 
processos de aprendizagem.   
 
3 Referencial Teórico: características do desenvolvimento tecnológico  
 
3.1 Capacidade de absorção e difusão da firma 

O conceito de capacidade de absorção está relacionado à idéia de que os bens não 
estão dispostos no mercado de forma livre, ou seja, totalmente isentos de algum tipo de 
pagamento. Como exemplo, a informação técnica muitas vezes pode estar disponível a todas 
as firmas, no sentido de que possa ser usada de forma livre. No entanto, o conhecimento não 
se encontra totalmente disponível no mercado, devido ao esforço necessário para ser 
explorado e entendido. Da mesma forma, uma firma deve entender e desenvolver o 
significado comercial de resultados de pesquisa básica, apesar de este estar disponível em 
jornais científicos.  

Na perspectiva de ARUNDEL et al. (1998: 20), “a habilidade de uma firma 
efetivamente usar o conhecimento externo, variando entre pesquisa básica e engenharia 
reversa à implementação de novos equipamentos de produção e inovações, é chamada de 
capacidade de absorção.ii Esta capacidade varia com a experiência da firma e a razão de suas 
atividades inovativas”. Nesse contexto, haveria dois tipos de capacidade de absorção. O 
primeiro diz respeito às habilidades e experiências requeridas para adotar e modificar 
tecnologias desenvolvidas por outras firmas. Isto pode ser visto como um meio de difusão ou 
a transferência de tecnologia de uma organização para outra.  

A difusão é entendida, nesse contexto, como o processo pelo qual novas formas 
tecnológicas são integradas à atividade econômica, impondo mudanças à sua estrutura. Esse 
tipo de mudança poderia, então, estar envolvida em vários níveis: no macro desenvolvimento 
de toda uma indústria ou no nível micro, no qual uma nova máquina ou um novo produto é 
difundido para gerar mudanças marginais no comportamento das firmas (METCALFE, 1988). 
Segundo BELL e PAVITT (1993), a difusão é mais observada em países em 
desenvolvimento, cuja acumulação tecnológica está personificada em estoques de capital, 
associada às operações de conhecimento e especificações de produto. No entanto, segundo os 
autores, a difusão envolve mais do que a apropriação de tecnologias geradas externamente, 
pois ainda contempla a contínua mudança incremental, mudança técnica a partir da qual a 
inovação original é adaptada e moldada para usos específicos.  

 O segundo tipo de capacidade de absorção pode ser visualizado quando as firmas 
inovam por meio de atividades criativas para desenvolver novos ou melhorados produtos e 
processos. Muito deste trabalho de desenvolvimento pode ser beneficiado por descobertas que 
são feitas por outras firmas ou por institutos de pesquisas ou universidades. Como exemplo, 
uma firma não poderia incluir técnicas de engenharia genética em seu programa de pesquisa, 
se ela não possuísse experiência neste campo. A capacidade de uma firma para aproveitar 
essas descobertas dependeria de sua habilidade de entendê-las e acessar suas aplicações 
comerciais.  

Há uma grande diversidade de razões e modos nos quais as inovações são geradas, 
difundidas e usadas entre os setores ao longo do tempo. Essas diferenças se devem à (ao): a) 
oportunidade de inovação que cada trajetória tecnológica representa; b) grau pelo qual as 
firmas podem obter retornos econômicos para vários tipos de inovação, ou seja, o grau de 
apropriabilidade da inovação; c) padrões de demanda com os quais as firmas se deparam 
(DOSI, 1988). 

Os setores e as tecnologias diferem de acordo com a facilidade e o escopo de avanços 
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tecnológicos, e as oportunidades tecnológicas dependem da natureza de cada paradigma 
tecnológico e da disponibilidade direta de se beneficiar dos progressos científicos. Entretanto, 
para qualquer tipo de oportunidade, os agentes somente se sentirão ainda mais motivados a 
investir recursos para explorar essas oportunidades, se houver um mercado, atual ou futuro, 
propenso a pagar por isso, e ainda, se esses agentes tiverem a possibilidade de capturar uma 
fração significativa do que o mercado estará disposto a pagar.  

Assim, os esforços inovativos são também uma função da estrutura de demanda e das 
condições de apropriabilidade. Em geral, as condições de apropriabilidade diferem entre 
indústrias e de acordo com o nível de tecnologia empregado. Os meios de proteger a 
vantagem competitiva de inovações seriam: a) patentes para prevenir os competidores de 
duplicar o produto; b) patentes para assegurar royalties; c) segredo industrial; d) redução de 
lead time; e) mover-se em relação à curva de aprendizagem; f) vendas superiores ou esforços 
de serviço (NELSON, 1987).iii 
 
3.2 Aprendizagem tecnológica da firma 

Para compreender como a empresa está relacionada a processos de aprendizado, é 
necessário observar a grande diversidade de atividades envolvidas nos processos de geração 
de inovações. De acordo com PONDÉ (2002), para o desenvolvimento de um novo produto, 
por exemplo, requer-se: a) o preciso monitoramento da evolução das necessidades dos 
prováveis consumidores e a identificação de oportunidades de mercado não aproveitadas por 
empresas rivais; b) a combinação das capacitações incorporadas nas equipes de P&D, com 
informações técnicas e científicas obtidas externamente; c) a transformação dos protótipos em 
bens com qualidade e baixo custo; d) a adaptação do processo produtivo e das características 
da mão-de-obra ao novo produto. 

 Além disso, a área de marketing e os canais de distribuição devem ser adequados e 
eficazes; serviços pós-venda de suporte e manutenção devem ser criados quando necessários 
e, muitas vezes, é crucial o acompanhamento do produto em condições reais de utilização 
junto aos usuários, para garantir um incremento gradativo do seu desempenho. Assim, as 
inovações tecnológicas constituiriam o resultado, o ponto de convergência de uma ampla 
gama de processos de aprendizado.  

Na definição de BELL (1984: 187), “o aprendizado refere-se a vários processos pelos 
quais as habilidades e conhecimentos são adquiridos por indivíduos e organizações”. Segundo 
o autor, no contexto de desenvolvimento tecnológico, refere-se aos processos pelos quais as 
empresas adquirem habilidades técnicas e conhecimento técnico, podendo, ainda, designar o 
padrão de mudança no desempenho de atividades de produção. Para CORIAT e DOSI (2002), 
os processos pelos quais as firmas adquirem, constroem e modificam suas capacidades são 
denominados aprendizado organizacional. Este tipo de aprendizado pode ocorrer em dois 
níveis: por meio da troca de conhecimento e experiências com os membros de uma 
organização, ou pela introdução de novos membros que acumulem conhecimentos que a 
organização não possuía previamente.  

Muitas empresas se utilizam de uma ampla variedade de fontes de informação 
tecnológica para fazer face ao processo de aprendizado. Sua importância variará de acordo 
com a capacidade tecnológica e estratégica da firma. De acordo com a OECD (1996), podem-
se distinguir dois tipos de fontes de informação: interna (endógena) e externa (exógena) à 
firma. Internamente, o departamento de P&D e demais áreas da empresa, particularmente 
marketing, possuem um papel relevante nas decisões que envolvem inovação e, portanto, são 
as fontes primordiais de informação tecnológica. Externamente, as fontes se configuram em: 
instituições públicas de pesquisa; o fluxo tecnológico interfirma e interindústria, que pode 
ocorrer não só no âmbito do país, como também com outros mercados; competidores; clientes 
ou consumidores; firmas de consultoria; fornecedores de equipamentos e matérias-primas.iv 
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É crucial acrescentar a esta discussão os mecanismos de aprendizado, que, segundo 
POSSAS (1989), são tipicamente de três modalidades. A primeira é representada pelo próprio 
investimento em P&D, que constitui o mais importante meio de aprendizado. O investimento 
em P&D envolve não apenas significativos dispêndios, mas também representa, em geral, o 
principal mecanismo cumulativo de aprendizado. A acumulação "tácita" de conhecimentos 
realimenta o processo de busca de inovações e aperfeiçoamento de produtos e processos.  

O segundo meio de aprendizado é representado pelos processos informais de 
acumulação de conhecimento tecnológico dentro das firmas. Estes processos de acumulação 
de conhecimento não envolvem a destinação específica de recursos e nem um formato 
organizacional definido, mas podem ser de extrema importância no desenvolvimento de 
novos produtos e processos que já tenham sido incorporados; por exemplo, os processos de 
"learning by doing" e "learning by using". 

Learning by doing consiste em uma forma de aprendizado que ocorre no processo de 
produção, após as atividades de P&D terem se completado. Materializa-se no 
desenvolvimento de uma habilidade crescente na produção, que reduz os custos com mão-de-
obra por unidade de produto, ou ainda, diminui a incidência de problemas de qualidade.  

Learning by using ocorre com a utilização do produto pelo seu usuário final. Pode 
resultar tanto em práticas de operação e manutenção mais eficazes quanto em informações, 
que, quando repassadas para a empresa produtora, repercutem na introdução de melhorias 
incrementais no produto (MALERBA, 1992). 

O terceiro meio de aprendizado é caracterizado pelo desenvolvimento de 
"externalidades" intra e interindustriais, que inclui: difusão de informação, mobilidade de 
mão-de-obra especializada e crescimento de serviços especializados. O fluxo do 
conhecimento une fontes variadas de novos conhecimentos ou tecnologias aos seus usuários. 
DAVID e FORAY (1994) referem-se a estes fluxos como uma força distributiva de um 
sistema de inovação, que seria a possibilidade de haver conhecimento disponível para firmas 
que são capazes de usá-lo. Nesse sentido, a capacidade das firmas inovarem dependeria de sua 
habilidade em adotar conhecimento de outra firma e instituições, e recombinar este 
conhecimento em outros meios (DAVID, FORAY, 1994 apud ARUNDEL et al., 1998).  

Alguns autores consideram, ainda, o capital humano como fator de grande relevância 
na determinação do crescimento econômico, destacando a importância da educação formal e 
da capacitação em instituições externas às firmas (BELL, PAVITT, 1993). Muitas vezes, as 
firmas são vistas essencialmente como usuárias, e não como criadoras do capital humano. As 
firmas contribuiriam para a formação de capital humano apenas por meio do processo de 
aprendizado tecnológico, especialmente em setores cuja dinâmica tecnológica é muito intensa. 
Algumas abordagens sobre o tema enfatizam justamente o learning by doing como um 
importante mecanismo de formação de capital humano. Destacam, ainda, o conhecimento 
tácito (com conseqüente ênfase da experiência) como fator relevante do processo de 
aprendizado tecnológico. 

As contribuições geradas por parte das firmas e por parte das instituições de educação 
são distintas. Esses dois tipos de instituições não são substituíveis entre si, mas 
complementares em função dos conhecimentos gerados por cada uma.  Por um lado, 
habilidades e conhecimentos mais específicos são adquiridos somente nas firmas e por meio 
de seus investimentos em learning by doing ou em treinamento. Por outro lado, a pesquisa 
pública destaca-se na geração do conhecimento tecnológico, cujas descobertas não podem ser 
apropriadas privadamente e exigem elevados investimentos.  

Para BELL (1984), o aprendizado depende tanto de mecanismos que representam um 
menor custo na fabricação do produto (por meio das operações de produção e mudanças 
técnicas), como da alocação de recursos (mecanismo sistemático de retorno de informações, 
treinamentos, contratação de pessoas e esforço de busca). Assim, haveria seis diferentes tipos 
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de informação ou conhecimento que constituem o aprendizado, na concepção do autor:  
a) Learning by operating: consiste em uma combinação de estímulo à mudança e aumento 

do entendimento do processo, que leva os indivíduos (trabalhadores diretos da produção 
ou supervisores) a aumentarem sua própria execução de determinadas tarefas de 
produção. Este tipo de aprendizado é gerado à medida que houver processos de feedback 
em termos das próprias atividades de produção; 

b)  Learning from changing: relaciona-se ao aprendizado gerado por meio de vários tipos 
de mudança técnica, e não ao aprendizado gerado realizando-se operações. Esse tipo de 
aprendizagem resulta em maior entendimento de um tipo específico de tecnologia, 
melhor entendimento dos princípios gerais e aumento de confiança para manipular 
“caixas pretas” em geral; 

c)  System performance feedback: este tipo de aprendizado envolve mecanismos 
institucionalizados para gerar, registrar, revisar e interpretar a experiência. Sem esse 
mecanismo sistemático de retorno, a operação de produção não gera, necessariamente, 
experiência; 

d)  Learning through training: consiste em treinamentos formalizados que são importantes 
como fontes de capacidade tecnológica, mais até do que formas de aprendizado doing-
based; 

e) Learning by hiring: as firmas não necessitam acumular sua capacidade tecnológica 
somente por criação. Se as habilidades e conhecimento estão disponíveis em seu 
ambiente, então, estes devem ser adquiridos por meio de um simples mecanismo de 
contratação de pessoas que personificam esses recursos; 

f)  Learning by searching: significa explorar o aprendizado por meio de adições externas, 
ou seja, na forma de conhecimento e informação despersonificados.  Depende do 
esforço ativo da firma em empregar recursos para realizar a busca de novas tecnologias 
que são internas à empresa e, na maioria dos casos, formalizadas em departamentos ou 
equipes de pesquisa e desenvolvimento.  

Todas essas formas de aprendizado estão inter-relacionadas com o próprio processo de 
mudança e o caráter não-estacionário das atividades produtivas, na medida em que adicionam 
valor à capacidade da firma para buscar inovações externas, como no processo de seleção e 
adaptação e na geração interna de inovações.  
 
4. Esforços tecnológicos internos  
 
4.1 Segmento de genética animal 

Os esforços tecnológicos internos desse segmento diferem no que diz respeito ao 
desenvolvimento genético propriamente e ao processo de criação das aves. Assim, podem-se 
distinguir dois padrões nesse segmento. Em um deles, os esforços tecnológicos das empresas 
estão centrados no desenvolvimento genético a partir de linhagens puras, com reprodução e 
seleção de forma ordenada, avaliando-se as características físicas e biológicas dos animais por 
meio da genética quantitativa e programas estatísticos. Do outro grupo, participam empresas 
cujos esforços tecnológicos estão centrados no processo de criação. No caso destas 
companhias, não há o desenvolvimento de atividades tecnológicas, mas somente a 
multiplicação das avós e matrizes; não há nem mesmo processo de adaptação. Assim, os 
esforços tecnológicos estão centrados em outras áreas, tais como: técnicas de manejo, 
cuidados na alimentação e criação das aves. Pode-se afirmar que, enquanto no primeiro grupo, 
o desenvolvimento tecnológico visa aprimorar principalmente características de rendimento 
de carcaça e de carne de peito, no segundo, procura-se aumentar a produtividade de aves 
alojadas, assim como a conformidade das aves nascidas.   

Não somente as empresas de maior desempenho tecnológico, mas também as que 
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denotam esforços restritos à criação, conseguem desenvolver um importante mecanismo de 
aprendizado tecnológico (learning from changing), que se estabelece por meio de mudanças 
técnicas a partir do acompanhamento das aves em granjas, do monitoramento em 
incubatórios, etc. Além do aprendizado tecnológico obtido por meio da busca de informações 
com a empresa matriz ou o grupo, outro tipo de aprendizado se forma por meio da 
comunicação com os clientes.  Estes repassam importantes avaliações do desempenho das 
aves em campo, que podem contribuir não só para o processo de desenvolvimento genético 
como também para a criação.  

Com relação às rotinas adotadas na gestão do esforço tecnológico, pôde-se observar 
que há um esforço interno por parte de uma das empresas da amostra em investir em P&D, 
por meio de aplicação de uma taxa anual, depositada por cada empresa em um fundo de 
pesquisa para o grupo. Apesar de os recursos servirem a todas as empresas do grupo, essa 
rotina de aplicação de recursos realimenta o próprio processo de aprendizado tecnológico da 
firma.  
 
4.2 Segmento de nutrição animal 

No que diz respeito a produto, os esforços tecnológicos das empresas dessa área estão 
voltados para duas principais funções: a) desenvolvimento do produto, o que envolve a sua 
formulação pelos departamentos técnicos ou de P&D, além de testes de compatibilidade entre 
as várias matérias-primas; b) desenvolvimento de embalagem, que ocorre paralelamente à 
compra de matérias-primas com fornecedores para a racionalização de custos. 

Vale destacar que, no processo de desenvolvimento de produto, principalmente de um 
novo produto, há um esforço interno das empresas para trazer, por meio da área de marketing 
e outras áreas, as informações externas do mercado, como o lançamento dos produtos de 
concorrentes. Muitas vezes, o departamento de marketing, junto com o departamento 
comercial, identifica oportunidades a serem exploradas, seja por meio de pesquisas de 
mercado ou por informações obtidas via cliente.  

Para processo, as atividades tecnológicas estão relacionadas a todo o fluxo produtivo, 
pois envolvem padrões preestabelecidos e controle de qualidade de matérias-primas e de 
produto acabado. O processo de produção envolve (sucintamente): a) pesagem das matérias-
primas (a pesagem é individual, por tipo de ingrediente); b) moagem dentro de padrões 
preestabelecidos; c) adição de vitaminas minerais; d) mistura; e) pesagem e ensacamento. É 
importante destacar que os processos variam de acordo com a apresentação dos produtos. Para 
se obter a ração, por exemplo, o produto pode ser triturado, peletizado, extrusado ou farelado. 
Já para premix, núcleo e suplementos, o processo não envolve a moagem, havendo somente a 
dosagem das matérias-primas, pesagem, mistura, peneiração e ensaque (obtendo-se os 
produtos farelados).  

As rações peletizada e extrusada diferenciam-se das outras - rações trituradas e 
fareladas - por sofrerem um processo de cozimento. A ração peletizada é apresentada na 
forma de comprimido, sendo somente pré-cozida, enquanto a extrusada, na forma cilíndrica, é 
totalmente cozida. Em todo esse processo, os esforços internos dos agentes estão voltados 
principalmente para a otimização de matérias-primas, no sentido de combinar componentes 
para alcançar um padrão de qualidade; controlar a pesagem, para que haja uma 
homogeneização dos produtos e controle de qualidade para matérias-primas e produto 
acabado.  

De forma geral, observou-se que o produto extrusado vem obtendo maior atenção no 
mercado devido ao seu marketing, pois é colorido e possui maior valor agregado. Assim, 
observou-se que quatro empresas analisadas distinguem-se, pelo fato de comercializarem o 
produto extrusado ou peletizado, em relação a uma única empresa da amostra, que vende o 
produto farelado, triturado ou peletizado.   
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As empresas são diferentes, também, no tocante à estrutura interna para o 
desenvolvimento tecnológico. Por um lado, encontram-se empresas que possuem 
departamento de P&D (dedicado ao desenvolvimento de produtos) e laboratórios equipados 
para a análise de produtos acabados e de matérias-primas. Por outro, encontram-se empresas 
que denotam um menor esforço tecnológico interno nessa área (aves), não apresentando, por 
exemplo, um departamento de P&D formalizado, mas sim, departamento técnico, responsável 
pela pesquisa, formulação dos produtos e, também, compras de matérias-primas.  

É interessante observar uma atividade desenvolvida por uma empresa do segmento, 
que lhe possibilita aprimorar os processos produtivos. Trata-se da realização de testes de 
produtos e a industrialização (quando o produto chega semipronto) de produtos que são 
importados. Por meio dessa função, a empresa consegue desenvolver um importante 
mecanismo de aprendizado tecnológico (learning by doing), concentrando esforços para 
desenvolver habilidades de produção para um maior volume de produtos.   

Pôde-se também identificar uma empresa que, devido à sua inter-relação com a área de 
desenvolvimento genético (outra importante área do grupo), consegue aprimorar processos e 
produtos de forma a atender, em menor tempo, as especificações dos segmentos de genética e 
criação animal. Assim, à medida que a área de nutrição animal incorpora os avanços da área 
de melhoramento genético, gera-se um aprendizado (learning from changing), que é expresso 
por mudanças incrementais em processos e produtos. Esse aprendizado pode ser 
complementado também por meio da sistemática de acompanhamento dos resultados de uso 
dos produtos pelos clientes.  

Há que se destacar ainda a importância de outros tipos de mecanismos de aprendizado, 
como a contratação de profissionais qualificados para a área de P&D e realização de 
treinamentos de profissionais em outras unidades do grupo. Essas ações resultaram em formas 
de aprendizado do tipo learning by hiring (no primeiro caso) e learning through training (no 
segundo caso).  
 
4.3 Segmento de medicamentos 

Nesse segmento, os esforços tecnológicos das empresas são distintos no que diz 
respeito ao desenvolvimento de produto, o que permite, inclusive, a identificação de dois 
grupos de agentes no mercado. Um deles possui funções tecnológicas restritas à elaboração do 
produto, ou seja, ao processo industrial, e o outro, funções de P&D. Previamente à discussão 
de cada grupo, cabe detalhar quais são as atividades tecnológicas envolvidas na produção de 
medicamentos veterinários, de forma a identificar os limites de atuação de cada um.  

Na produção de vacinas, as atividades tecnológicas realizadas internamente pelas 
empresas podem ser resumidas em: a) desenvolver a formulação do produto (definindo-se o 
principal antígeno); b) definição de tipos de adjuvantes; c) definição do tipo de teste a que 
será submetido o produto; d) seleção do vírus ou bactéria que originará a vacina; e) 
fermentação da cultura; f) processo de concentração e purificação; g) adição de insumos; h) 
envase; i) embalagem; j) controle do produto final (controle in vitro – de volume; ph; 
sorologia e, controle in vivo – nos próprios animais).  

Para os outros produtos, da linha farmacêutica, essas atividades consistem em: a) 
formulação do produto (definindo-se a concentração do principal princípio ativo); b) 
desenvolvimento de embalagens; c) pesagem das matérias-primas; d) mistura dos 
componentes; e) homogeneização de solução; f) controle de processo (conferir em testes se as 
quantidades de matérias-primas correspondem à da formulação); g) envase; h) embalagem; i) 
controle de qualidade – amostras são retiradas para analisar se houve alteração de substâncias 
durante o processo (teste in vitro) e teste in vivo.  

As especificidades encontradas entre os grupos de empresas não residem na 
capacidade de produção de vacinas ou de produtos da linha farmacêutica, mas sim, nas 



 

XIII SIMPEP – Bauru, SP, 06 a 08 de novembro de 2006 

 

competências que cada uma possui para a produção de qualquer um desses produtos. Nesse 
sentido, pode-se distinguir um grupo de empresas que possui competências para a realização 
de P&D, e outro, formado por empresas que desempenham somente funções produtivas. 

As empresas do primeiro grupo particularizam-se pelo fato de concentrarem esforços 
no desenvolvimento de todo o produto, desde as formulações, desenvolvimento de princípio 
ativo e aprimoramento do processo industrial. É o caso, por exemplo, de uma multinacional, 
que apesar de importar a maioria dos princípios ativos utilizados, desenvolve internamente 
algumas vacinas. Esta empresa consegue também aperfeiçoar seus processos produtivos 
mediante produção em escala, com a produção para terceiros.  

As empresas do segundo grupo exercem funções voltadas para a elaboração do 
produto, mediante o processamento industrial. No caso de uma multinacional, apesar de suas 
funções de P&D materializarem-se na matriz, a empresa, no Brasil, desenvolve um 
importante mecanismo de aprendizado tecnológico (learning from changing), a partir de seus 
esforços em combinar substâncias/moléculas, de modo a melhorar a eficiência dos produtos.  

Uma característica comum a todas as empresas analisadas são seus esforços para 
realizar mudanças, a partir das necessidades advindas do mercado. Por meio da área de 
marketing ou de vendas, são trazidas informações a respeito do uso de seus produtos em 
campo, o que conduz a um aprendizado do tipo system performance feedback.  Outro esforço 
empreendido está relacionado à busca de novas substâncias por meio de fornecedores. 
 
4.4 Segmento de processamento 

Os esforços tecnológicos internos às empresas desse segmento serão discutidos no 
âmbito de produto e de processo.  Em termos de produto, os esforços tecnológicos estão 
relacionados ao (à): a) desenvolvimento do produto, no que diz respeito à determinação da 
formulação, volume, textura e sabor; b) desenvolvimento da embalagem, pensando-se no 
design e informações que deva conter; c) realização de testes dos produtos, como estudos e 
avaliações nutricionais, análise sensorial e instrumental em laboratórios. Em processo, os 
esforços tecnológicos estão restritos à definição de processos produtivos para a elaboração de 
novos produtos, com possível aquisição de novos equipamentos, ou ao aperfeiçoamento 
(melhoramento) de processos existentes, por meio da aquisição de novos equipamentos ou 
adoção de novos procedimentos.   

Para tanto, várias áreas das empresas são articuladas, destacando-se: departamento de 
P&D (onde são formulados os produtos, e, também, se realizam os testes e avaliações de 
laboratório); departamento de desenho (onde são projetadas as embalagens); departamento 
técnico (onde são ajustados os processos produtivos e feitas as adaptações de equipamentos); 
departamento de marketing (auxilia no desenvolvimento do produto) e a unidade de produção.  

Dentre as empresas analisadas, destaca-se o desenvolvimento interno realizado por 
uma empresa da amostra, que investe em P&D por meio de um Centro de Tecnologia. Este 
Centro, além de realizar atividades típicas de pesquisa, como desenvolvimento e testes de 
produtos, realiza pesquisa e definição de metodologias de análises dos produtos, o que 
contribui para a prospecção tecnológica a médio e longo prazo. Além disso, esta e outras 
empresas também investem em treinamentos no Brasil e no exterior como forma de 
intensificar o aprendizado tecnológico interno.  

Algumas outras formas de aprendizado tecnológico contribuem para a execução de 
atividades internas às empresas, principalmente no que diz respeito ao aperfeiçoamento de 
processos. Nesse sentido, por meio da comunicação entre todas as unidades da empresa para a 
troca de experiência em relação a produto e processo, uma empresa da amostra consegue 
aprimorar o aprendizado (learning by doing), pois à medida que várias atividades (mesmo que 
padronizadas) são repetidas por várias pessoas ou processos, algumas mudanças incrementais 
podem ser repassadas como resultado da maior habilidade de produção. Esse tipo de 



 

XIII SIMPEP – Bauru, SP, 06 a 08 de novembro de 2006 

 

aprendizado também é obtido por outra organização, que mesmo realizando processos 
adaptativos a partir da matriz, efetua algumas operações internamente de maneira mais 
eficiente, o que conduz à troca de experiências no sentido inverso, ou seja, da subsidiária para 
a matriz.  

Apesar de haver algumas especificidades entre as companhias analisadas, na forma 
como o conhecimento interno é construído ou adquirido, há um esforço de análise do 
mercado, por meio do departamento de marketing, que é comum a todas elas. Ou seja, esse 
esforço interno, por um lado, é motivado pela necessidade de estar à frente das inovações no 
mercado (e, por isso, são realizadas as pesquisas com consumidores, visitas a feiras e análise 
de sugestões, objetivando-se identificar essas necessidades) e, por outro, motivado pela 
necessidade de conhecer as inovações já em curso, recorrendo-se então à análise da 
concorrência.  

Outras formas de aprendizado, como o learning by hiring e o learning through 
training também puderam ser observadas nas empresas desse segmento. Em primeiro lugar, 
notou-se a migração de profissionais de uma empresa para outra (principalmente de cargos de 
alta gerência). Isso ocorre quando o tempo de trabalho de um profissional é muito elevado em 
uma organização, o que lhe permite difundir e contribuir com novos conhecimentos em outras 
empresas do setor. De qualquer forma, o investimento da empresa nesse profissional é sempre 
expressivo, investindo em cursos de pós-graduação e especialização. Para os profissionais que 
desenvolvem trabalhos na área de produção, é comum a realização de treinamento externo à 
firma, por meio de seus fornecedores de equipamentos. 
 
5 Considerações finais 

As análises empreendidas levam à constatação de que todas as empresas possuem 
esforços internos para adaptar ou, até mesmo, criar inovações (em menor grau) distintas 
daquelas já difundidas no mercado. Isso pôde ser visualizado nos quatro segmentos 
analisados, constatando-se um grupo de empresas em que a principal estratégia é imitar o que 
o mercado já apresenta (tanto interno como externo); e outro grupo que procura desenvolver 
habilidades específicas, tais como: desenvolver um processo próprio, um novo produto no 
âmbito do mercado nacional, ou seja, habilidades que tragam vantagens competitivas distintas 
das dos seus concorrentes. Os esforços tecnológicos em desenvolver tecnologias de produtos 
tendem a ser mais elevados naquelas empresas que enfocam primordialmente faixas 
superiores do mercado interno (de produtos consumidos pelo usuário final ou de produtos 
usados pelos produtores).  

Para a realização das mudanças (de produto e processo), as empresas necessitaram 
desenvolver competências específicas; compreender tecnicamente os processos; desenvolver 
um tipo de molécula (no caso de medicamentos e nutrição) ou um tempero específico (no caso 
da indústria processadora) para diferenciar-se em relação aos concorrentes; desenvolver um 
processo próprio, etc. Na verdade, muitas dessas competências foram construídas 
internamente pelas empresas, pelo próprio investimento em P&D, por meio das trocas de 
informações com outras unidades (quando uma empresa possui várias unidades no Brasil) ou 
com unidades do grupo (tratando-se de subsidiária de multinacional). Mas outras foram 
construídas, ou absorvidas, a partir do ambiente externo, ou seja, de agentes que participam 
direta ou indiretamente dessa cadeia produtiva.  
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i Este trabalho esteve inserido no contexto dos projetos de pesquisa - Diretório da Pesquisa Privada no Brasil 
(DPP) e Redes Cooperativas de Pesquisas (Recope) - financiados pela FINEP, no período de 2002 a 2004, que 
tinham como objetivo avaliar a dinâmica tecnológica de uma série de cadeias produtivas nacionais, incluindo a 
cadeia avícola. 
ii A engenharia reversa consiste em, a partir de um produto existente, entender seu modo de funcionamento, suas 
principais funções e todas as suas propriedades. Seria a tentativa de desmontar (desfazer) o produto do 
concorrente e, por meio da análise minuciosa de seus componentes, desenvolver um novo produto, podendo-se 
incorporar novos materiais ou processos. 
iii Lead time pode ser compreendido como o tempo computado entre o início da primeira atividade e a conclusão 
da última, em uma série de atividades. Uma empresa que consegue diminuir o tempo para que uma nova 
tecnologia esteja disponível no mercado, possui vantagens em relação aos seus concorrentes. 
iv Segundo HASENCLEVER e FERREIRA (2002), além da empresa e de suas atividades de P&D, o conjunto de 
instituições que contribui para a inovação, e a ligação entre elas, compreende o sistema nacional de inovação. 
Entre essas instituições, encontram-se: as universidades, institutos públicos de pesquisa, agências públicas e 
privadas de fomento ao investimento em inovação e sistema educacional. 


