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RESUMO 
 
O objetivo de estudo desta pesquisa é descrever os serviços prestados por uma 
Câmara de Comércio no Brasil em favor de seus associados e, verificar se 
apresentam características realmente capazes de promover o desenvolvimento 
regional. Os desdobramentos do trabalho, por meio dos seus objetivos 
específicos são: retratar a análise da instituição na dimensão dos conceitos de 
desenvolvimento regional, de capital social e das organizações como 
instituições; discorrer em um estudo de caso as atividades e serviços 
desenvolvidos pela Câmara para, ao final, discutir o Programa Competitividade 
Brasil, no qual a entidade se mostra engajada. O presente trabalho pretende 
responder a seguinte indagação: as atividades e serviços prestados por uma 
Câmara de Comércio podem contribuir na promoção do desenvolvimento 
regional brasileiro? A Câmara iniciou suas atividades no Brasil em 1919, 
expandindo-se para diferentes regiões no país. Atualmente, a Câmara se 
concentra em três grandes focos de atuação: portfólio de produtos e serviços, 
painel do setor privado nacional e defesa do fortalecimento das relações Brasil / 
Estados Unidos. A abordagem do trabalho é qualitativa por meio de um estudo 
de caso descritivo, fundamentado em uma pesquisa bibliográfica, documental e 
de campo. A pesquisa de campo foi concebida por entrevistas em profundidade 
com dois dirigentes, o Diretor Nacional de Unidades Regionais alocado na matriz 
em São Paulo e a Coordenadora Regional da unidade de Ribeirão Preto no 
interior do Estado de São Paulo. A discussão dos resultados recai sobre a 
análise da atuação da entidade na perspectiva de fomento do desenvolvimento 
regional, da construção do capital social e das diretrizes como instituição. E, 
como resultados, atestamos que a Câmara de Comércio promove o 
desenvolvimento regional brasileiro, apontando os avanços produzidos pelo 
Programa Competitividade Brasil construído a partir das diretrizes do relatório do 
Fórum Econômico Mundial da América Latina de 2009, e que norteará as ações 
de advocacy da entidade até 2016. 
 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional Endógeno, Capital Social, 
Instituições como Organizações, Programa Competitividade Brasil, Fórum 
Econômico Mundial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to describe the services provided by a Chamber 
of Commerce in Brazil in favor of his associates and check for any features really 
able to promote regional development. The unfolding of the work through its 
specific objectives are: to portray the institution's analysis in the dimension of 
regional development concepts, social capital and institutions as organizations; 
discourse in a case study of the activities and services developed by the Board 
to the end discuss Brazil Competitiveness Program in which the entity is engaged 
shows. This paper aims to answer the following question: how do the activities 
and services provide by a Chamber of Commerce can help in the promotion of 
Brazilian regional development? The Board began its activities in Brazil in 1919 
expanding to different regions in the country. Currently the Board focuses on 
three major foci of activity: portfolio of products and services, private sector panel 
of national defense and strengthening relationships Brazil / United States. A 
qualitative approach to work is through a descriptive case study, based on a 
bibliographical, documentary and field research. The field research was 
conceived by in-depth interviews with two leaders the National Director of 
Regional Units allocated to the headquarters in São Paulo and the Regional 
Coordinating Unit Ribeirão Preto in the state of São Paulo. The discussion rests 
on the analysis of the performance of the entity from the perspective of promoting 
regional development, building social capital and guidelines as an institution. And 
as a result we certify that the Chamber of Commerce promotes the Brazilian 
regional development pointing out the advances made by Brazil Competitiveness 
Programme built on the guidelines of the World Economic Forum on Latin 
America 2009 report and that will guide the advocacy of entity until 2016. 

 

Keywords: Regional Endogenous Development, Social Capital, Institutions and 
Organizations, Brazil Competitiveness Programme, World Economic Forum. 
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INTRODUÇÃO 

 

É inegável que os anos de 1990 foram impactados por profundas 

transformações tecnológicas e por necessidades de mercado que acarretaram 

uma mudança cultural, imprimindo nova dinâmica à vida corporativa e à vida dos 

indivíduos. 

Fruto da globalização, das mutações tecnológicas, da diversidade 

cultural, da alteração na expectativa da sociedade e do crescimento e declínio 

de setores de trabalho, o cenário econômico atual gera desafios que envolvem 

aspectos ambientais, organizacionais e individuais. 

A leitura e o caminhar por esse novo cenário econômico demanda 

uma visão sistêmica outrora ausente porquanto dispensável. É certo que a visão 

anteriormente focada no passado e destituída da perspectiva de perpetuidade 

das organizações não trazia prejuízos ou riscos. É igualmente correto afirmar 

que, em tempos atuais, um olhar para o futuro, focado na sobrevivência e no 

destino da civilização humana, representa uma condicionante de sobrevivência 

das entidades. 

A sobrevivência das organizações passa a depender da forma de 

geração, armazenamento e tratamento das informações, constituindo-se como 

exigência uma visão de negócio que contemple não só a saúde financeira 

corporativa, mas também as questões sociais e ambientais.  

É uma nova perspectiva que demanda ajustes ou correções 

repentinas de rota, na qual o despreparo de muitas organizações gera o acúmulo 

de problemas e ameaça a sua sobrevivência. O domínio da informação passa a 

preponderar. O acúmulo de capital deixa de ser suficiente para conferir poder. 

Notícias infundadas são capazes de prejudicar ou beneficiar um grupo ou 

segmento específico. 

Impõe-se a busca contínua de desenvolvimento, adaptação e 

sobrevivência neste cenário volátil, de rápidas transformações. Empresas 

adotam modelos, estratégias e táticas gerenciais com o propósito da 

reestruturação competitiva. A busca e a interiorização de novos paradigmas de 
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gestão reforçam a necessidade do alinhamento pessoas/negócios, revendo a 

arquitetura organizacional e a conexão entre estrutura, processos, relações e 

identidade institucional. Estamos, pois, diante do cenário de alta competitividade 

no qual a responsabilidade corporativa passa a ser cogente. 

A relevância da responsabilidade corporativa é confirmada pelos 

diálogos promovidos por organismos como a ONU no propósito de uma 

sociedade mais justa, humana e que respeite o meio ambiente, criando 

parâmetros para a busca do desenvolvimento sustentável das empresas. 

Merece destaque nesta seara o Fórum Econômico Mundial. 

Empresas que buscam o desenvolvimento do pensamento 

sistêmico com visão global e ação local, que priorizem a cultura regional e as 

relações com os seus stakeholders1, percebem a importância de instituições que 

as auxiliem neste processo de grande mutação. 

É dentro deste período (a partir de 1998) e deste cenário que ocorre 

a ampliação das atividades de uma Câmara de Comércio instalada no Brasil 

desde 1919. Foi a década em que Putnam ganha o Prêmio Nobel com a criação 

da NEI – Nova Economia Institucional, e da movimentação para o fomento do 

capital social por parte de Coleman e Putnam que discutiam e diferençavam 

crescimento e desenvolvimento. 

Para tanto a presente pesquisa tem como objetivo geral descrever 

os serviços prestados por essa entidade em favor de seus associados e a 

verificação da real aptidão e capacidade desses serviços na busca do 

desenvolvimento regional. 

Os desdobramentos do trabalho, por meio dos seus objetivos 

específicos são: retratar a análise da instituição na dimensão dos conceitos de 

desenvolvimento regional, de capital social e das organizações como 

instituições; discorrer em um estudo de caso as atividades e serviços 

                                                             
1  Stakeholder é uma palavra inglesa que significa parceiros do negócio (acionistas, 

colaboradores, fornecedores). E, como abordagem de gestão foi desenvolvida pelo Prof. Klaus 
Schwab em 1971 no Fórum de Gestão Europeia que passou em 1987 a ser Fórum Econômico 
Mundial. E que neste trabalho fazemos referência no item de Desenvolvimento Regional como 
também usaremos para explicar o Programa Competitividade Brasil da Câmara de Comércio que 
é o objeto de estudo desta pesquisa. 
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desenvolvidos pela Câmara para, ao final, discutir o Programa Competitividade 

Brasil, no qual a entidade se mostra engajada. 

O presente trabalho pretende responder a seguinte indagação: as 

atividades e serviços prestados por uma Câmara de Comércio podem contribuir 

na promoção do desenvolvimento regional brasileiro? 

Para fomento desta discussão, a pesquisa está estruturada em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo retrata a fundamentação teórica em que é 

destacado o viés do desenvolvimento regional endógeno. A fundamentação 

repousa na necessidade do fomento do capital social que requer um ambiente 

de organizações dotadas de identidade organizacional, atuando como 

instituições. A manifestação dessa atuação se materializa na missão, valores e 

visão que direcionam o comportamento das pessoas. 

O segundo capítulo revela o surgimento de uma Câmara de 

Comércio no Brasil desde 1919. Para tanto, adentra-se ao universo da pesquisa 

na qual se identifica o cenário que dá ensejo à criação dessa instituição. Avança-

se por sobre o estabelecimento de sua missão e de seus valores, bem como o 

desdobramento do seu estatuto social. Ao final, envereda-se pelo 

aprofundamento das atividades e serviços prestados por esta entidade. 

O terceiro capítulo retrata os procedimentos metodológicos e 

envereda-se pelo debate das bases do Programa Competitividade Brasil, bem 

como pela pesquisa de campo realizada com dois executivos da instituição, cuja 

presença de um pesquisador observador (a convite da responsável pela 

pesquisa) foi objeto de aval da entidade. 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS: DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

CAPITAL SOCIAL E INSTITUIÇÕES 

  

1.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SEUS ATORES SOCIAIS 

O processo de transformação estrutural de uma economia em fase 

de desenvolvimento revela uma constante alteração da importância dos setores 

da economia. À medida que o desenvolvimento econômico ocorre, a 

grandiosidade das transformações diminui e a economia alcança maior 

estabilidade.  

Nesse contexto, o processo de desenvolvimento gera uma 

sucessão de atividades em ascensão e declínio de importância. Influenciam esta 

oscilação: as políticas públicas de incentivos fiscais e de infraestrutura; a difusão 

de novas tecnologias e a consequente mudança nos arranjos produtivos; e 

alterações na composição da demanda final devido às mudanças de renda per 

capita e da abertura de capital (FOCHEZATTO, 2010). 

As bases teóricas e históricas que sustentam as Teorias de 

Desenvolvimento Regional são: Teoria dos Polos de Crescimento e 

Desenvolvimento (François Perroux 1940/1950); Teoria dos Efeitos para Frente 

e para Trás (Albert Hirschman 1960); Teoria da Causação Circular Cumulativa 

(Gunnar Myrdal 1960). Essas teorias explicam o processo de concentração de 

empresas líderes e a relação com o crescimento da localidade. Apontam, 

ademais, que o desenvolvimento é dotado de natureza desequilibrada; e que os 

efeitos propulsores da expansão industrial são propagados para outras áreas. 

É a partir da década de 1980 que as discussões sobre o 

desenvolvimento regional se ampliaram devido ao estudo de alguns 

economistas, fomentando as Teorias do Desenvolvimento Endógeno baseadas 

na Teoria Neo-shumpeteriana (Freeman, Dosi, Nelson e Winter, Rosenberg, 

Aydalot, Maillat); NEI – Nova Economia Institucional (Putnam 1990); Teoria da 

Nova Geografia Econômica (Paul Krugman 1990); Teoria do Diamante (Michael 

Porter 1990). 
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Essas teorias sustentam que a inovação implica desenvolvimento. 

O acúmulo de capital social é responsável pelo desencadeamento de eficiência 

coletiva, geradora de prosperidade à comunidade. No foco do processo de 

tomada de decisão, sustentam a necessidade da análise das forças centrífugas 

e centrípetas dos processos produtivos. Afirmam que os clusters2 apresentam 

vantagem competitiva da localidade, aptos a gerar o desenvolvimento regional.  

O desenvolvimento não mais restringe à questão econômica e de 

geração de renda. Impõe-se o atrelamento aos diferentes capitais: social, 

humano e financeiro cuja conjugação dá ensejo ao desenvolvimento. 

Furtado (2000) aborda que a teoria do desenvolvimento tem o 

propósito de revelar a natureza das variáveis não econômicas que determinam, 

em última instância, a taxa de crescimento da produção de uma economia. E 

pontua que o desenvolvimento econômico possui uma nítida dimensão histórica.  

Nesta linha, o autor afirma que há dois sentidos em relação ao 

conceito de desenvolvimento. O primeiro deles refere-se à evolução de um 

sistema social de produção, por meio de acumulação e aprimoramento de 

técnicas, com a elevação da produtividade do trabalho. O segundo trata do grau 

de satisfação das necessidades humanas como alimentação, vestuário e 

habitação.  

O estudioso aponta que há três dimensões de desenvolvimento: o 

incremento da eficácia do sistema social de produção; a satisfação das 

necessidades da população e a consecução de objetivos a que almejam grupos 

sociais dominantes e concorrentes na utilização de recursos escassos. A 

concepção de desenvolvimento de uma região deixa de ser alheia à estrutura 

social. 

O desenvolvimento surge como a “combinação das transformações 

de ordem mental e social duma população que lhe possibilitam o aumento 

cumulativo e duradouro do seu produto real global” (PERROUX, 1964, p. 179 

APUD GOMES, 2013). Aponta a distinção entre economia de crescimento e 

economia de desenvolvimento, em que a primeira tem base meramente 

                                                             
2 Cluster é um termo definido por Porter na década de 1990 como sendo um grupo de empresas 

que colaboram entre si, localizadas numa mesma região com características complementares. 
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financeira, ao passo que a segunda está estruturada a partir das necessidades 

do homem. 

Nesta perspectiva o autor menciona que desenvolvimento consiste 

na combinação de mudanças mentais e sociais de um povo que conduz a um 

crescimento duradouro e cumulativo do seu produto real. E mais, por posicionar 

o homem no centro do desenvolvimento, o economista pontua que há a 

necessidade da economia estar voltada para todos os seres humanos por meio 

dos custos do homem3 com o propósito de bem comum. 

Martinelli e Joyal (2004) afirmam que a globalização reforça a 

importância do desenvolvimento da perspectiva sistêmica, visto que cria a 

necessidade de formação de identidades e de diferenciação entre as regiões, 

para o enfrentamento da competitividade mundial.  

As demandas atuais exigem um sistema produtivo eficiente na 

utilização de recursos e eficaz no atingimento dos objetivos. A associação de 

ambas as características conduz ao elemento indispensável para a 

sobrevivência na contemporaneidade. 

Nesta perspectiva de desenvolvimento Braga Filho e Campanhol 

(2008, p. 118) enfatizam que: 

O desenvolvimento (lato senso) é um processo histórico e 
complexo, resultante da forma de organização social, política e 
econômica da sociedade. Esse processo, por sua vez, para sua 
efetiva consolidação, requer que os atores sociais (individuais, 
coletivos e corporativos) portadores de diferentes interesses e 
objetivos sejam capazes de se organizarem, remover conflitos e 
privilégios e, em conjunto, poderem formular propostas em torno 
de um objetivo comum, qual seja, a promoção do 
desenvolvimento local. 

 

O desenvolvimento só será efetivo se caracterizada a coexistência 

do desenvolvimento humano, social e sustentável. E bem assim porque 

desenvolvimento remete à busca (atenta ao presente e focada no futuro dos 

indivíduos - desenvolvimento sustentável) de melhoria da vida das pessoas e da 

sociedade. Assim, é imperioso produzir mais e melhor, sem inviabilizar a vida e 

                                                             
3 Custos do homem para Perroux são os custos prioritários assumidos pelo Estado ou não, para 
beneficiar todos os seres humanos das condições fundamentais da vida: alimentação, educação 
e saúde. 
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o bem estar das gerações futuras. A distribuição dos benefícios do crescimento 

econômico deve ocorrer de maneira justa e equitativa (MARTINELLI; JOYAL, 

2004). 

Os sobreditos pesquisadores afirmam que para promover o 

desenvolvimento de maneira equilibrada, é indispensável o investimento nos 

diferentes capitais: humano (educação, saúde, nutrição, cultura e pesquisa), 

social (capacidade de organização da sociedade que envolve confiança e 

cooperação), e natural (condições ambientais e territoriais).  

O desenvolvimento reflete o progresso de uma sociedade em suas 

múltiplas dimensões. A dimensão econômica deve vir acompanhada das 

variáveis políticas, tecnológicas, sociais, ambientais e de qualidade de vida da 

população (BORBA, 2000). 

Dentro da perspectiva territorial, o enfoque do desenvolvimento, 

para Dallabrida et. al. (2010), apresenta duas vertentes: a globalista e a 

regionalista. A primeira sustenta a tese da homogeneização do espaço local, 

sendo possível uma competição perfeita entre as localidades, e que qualquer 

movimento de diferenciação local seria freada por conta do risco da comunidade 

ser punida pela perda de capital e de recursos humanos para outra região. Já a 

segunda vertente, aponta que a territorialização é um processo de concentração 

de condições econômicas, políticas, sociais e culturais em um determinado local. 

Os autores enfatizam que a vertente do desenvolvimento 

territorializado (ou regional) denota o enfoque clássico de Marshall pelo fato de 

que as aglomerações econômicas surgem devido à concentração de capital 

humano qualificado, densa rede de fornecedores e produtores especializados, e 

a concentração geográfica favorece a inovação tecnológica.  

Nesta perspectiva de territorialização do desenvolvimento, Klink 

apud Dallabrida et. al. (2010) argumenta que se aumenta, e muito, a capacidade 

das cidades/regiões/territórios em atuar sob as estruturas da comunidade, 

utilizando-se dos fatores globais em benefício das especificidades locais. Assim, 

a capacidade de atuação do conjunto de stakeholders locais/regionais na 

tomada de decisão é crucial para o desenvolvimento da região, o que atesta a 
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constituição de capital social e seu acúmulo com o propósito de desenvolver uma 

localidade.   

Assim, Borba (2000) destaca que desenvolvimento endógeno é um 

tipo de desenvolvimento iniciado e organizado de dentro para fora de uma 

localidade, atribuindo mobilização aos atores locais, extraindo toda a 

potencialidade na otimização de recursos de capital, de trabalho e de instituições 

locais. 

Neste contexto, Martinelli e Joyal (2004) afirmam que ao aplicar o 

conceito de desenvolvimento endógeno ao panorama regional, nos deparamos 

com as perspectivas de fatores, outrora exógenos e dependentes de uma ação 

governamental, ora endógenos. É o que explica o crescimento diferençado de 

uma determinada região. 

Os autores explicam que o desenvolvimento endógeno resgata a 

política local na qual é possível, às comunidades, reconhecer suas capacidades 

de mobilização de recursos locais para recriar um entorno institucional, político 

e cultural. O entorno institucional fomentará atividades produtivas e de geração 

de empregos em vantagens competitivas da integração dos mercados e dos 

circuitos regionais. 

Borba, Gomes e Trujillo afirmam que a capacidade do 

desenvolvimento endógeno estaria associada ao conjunto de recursos naturais 

e culturais disponíveis e potencializáveis para a promoção do desenvolvimento 

de uma região. Os autores trazem os apontamentos de Sevilla Guzman e 

destacam que há duas dimensões fundamentais do potencial endógeno: a 

dimensão social que envolve todos os esforços dos grupos sociais: a 

organização, a cooperação, a força e a organização social do trabalho e o 

conhecimento local; e a dimensão ecológica que repete a escala de produção, a 

base energética e o manejo e diversidade dos agroecossistemas. 

Dentro da perspectiva de Martinelli e Joyal (2004), 

desenvolvimento regional endógeno é um processo interno de ampliação 

contínua de agregação de valor, na produção e na capacidade de absorção da 

região, o que resulta na ampliação do emprego, do produto e da renda regional. 
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Os autores afirmam que desenvolvimento regional endógeno deve 

ser considerado uma metodologia holística, sistêmica e evolutiva. Holística 

porquanto focada, em termos primários, nas relações entre as partes do sistema 

e o todo; sistêmica porquanto as partes constituem um todo coerente e que só 

podem ser vistos e interpretados no todo; e, evolutiva porquanto as mudanças 

no padrão das relações são vistas de acordo com a essência da realidade social. 

Há ainda uma interconexão entre os elementos dos sistemas: econômico, 

político e social. 

Fochezatto (2010) consente que as teorias de desenvolvimento 

regional abandonaram uma abordagem microeconômica com enfoque de 

condições da oferta, em favor de uma abordagem macroeconômica em que a 

demanda agregada e os seus efeitos multiplicadores sobre a produção, 

decorrem das interligações setoriais. 

O autor aponta que na atualidade as abordagens têm natureza 

mesoeconômica, nas quais o foco são a região e sua competitividade em um 

ambiente cada vez mais integrado e globalizado. E com o aumento dos vínculos 

externos, a perspectiva para o desenvolvimento regional reside no 

condicionamento da capacidade da região em mobilizar seus recursos 

endógenos, revendo constantemente seus processos e arranjos produtivos. 

Nas décadas de 1980 e 1990 acirra-se o debate acerca do 

desenvolvimento regional por meio de Putnam, Porter, Krugman e os 

economistas neo-shumpeterianos que originou teorias sustentadas pelo 

princípio de equidade entre os capitais natural, social e econômico. 

Remonta a 1945 o surgimento da preocupação com questões 

relacionadas com a dimensão da conduta do homem perante a sociedade, o que 

se materializa com a criação da ONU. 

A ONU – Organização das Nações Unidas é uma organização 

internacional com sede em Nova Iorque, formada por países voluntários que 

trabalham pela paz e pelo desenvolvimento mundial. E de acordo com a Carta 

das Nações Unidas (1945, p. 5-6) seus propósitos são: 

 Manter a paz e a segurança internacionais; 
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 Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito 

ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos; 

 Conseguir cooperação internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e 

para promover e estimular o respeito ao direitos humanos; 

 Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a 

consecução desses objetivos comuns. 

Diante dessa discussão do desenvolvimento regional, a ONU criou 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, uma rede de 

desenvolvimento global em parceria com todas as esferas da sociedade, cujo 

objetivo é materializado pela construção de nações que possam resistir a crises 

sustentando e conduzindo um crescimento capaz de melhorar a qualidade de 

vida dos povos. 

Deste modo, no ano de 2000, líderes mundiais assumiram um 

compromisso com a humanidade via Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

– OMD, que corresponde a um conjunto de oito metas com o propósito de reduzir 

à metade, a pobreza extrema até 2015.  

O organismo trabalha mundialmente para ajudar e coordenar 

esforços de cada país no alcance destes objetivos que apresentam desafios 

quanto à governança democrática; redução da pobreza; prevenção de crises e 

recuperação; energia e meio ambiente/desenvolvimento sustentável; e HIV/Aids. 

A entidade está no Brasil desde 1960 criando e implementando 

projetos para as demandas nacionais, com uma visão integrada de 

desenvolvimento. O enfoque do trabalho no contexto brasileiro tem como foco: 

 Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio dentro da 

perspectiva de redução das desigualdades e da vulnerabilidade de grupos 

sociais; e na continuidade de uma maior participação da sociedade civil 

na construção das políticas e cumprimentos dos direitos. 

 Desenvolvimento Sustentável e Inclusão Produtiva em particular na 

capacidade de mitigação que é a intervenção da sociedade na redução 

quanto aos impactos ambientais nocivos, e assim, contribuir para a 
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erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a inclusão 

produtiva. 

 Segurança Cidadã visa à redução da vulnerabilidade a todas as formas 

de violência. 

 Cooperação Sul-Sul é o fortalecimento da cooperação e transferência de 

conhecimento da agenda global de desenvolvimento. 

O PNUD incentiva a participação do setor privado nas atividades 

de desenvolvimento em que destaca a importância da responsabilidade social 

corporativa no Pacto Global e no Business Call to Action. 

O Pacto Global é um código de conduta, lançado em 2000 nos 

Estados Unidos, que visa à adoção de práticas de negócios, pela comunidade 

empresarial, de valores morais e éticos relacionados com direitos humanos, 

relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção reunida em dez 

princípios.  

Foi o instrumento norteador para a criação da Norma Internacional 

ISO 26000 de 2010 que fornece diretrizes para a incorporação de um 

comportamento ético e transparente quanto às questões socioambientais nos 

processos decisórios. 

O Business Call to Action lançado em 2008 é uma iniciativa global 

para identificar modelos de negócios inovadores que contribuam para o 

desenvolvimento, com o foco no estímulo ao crescimento em favor dos pobres 

na direção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODMs. Corresponde 

a uma plataforma de liderança global de oportunidades em compartilhar 

melhores práticas de negócios com uma abordagem de desenvolvimento, capaz 

de dar assistência à implementação de novos negócios e apresentar condições 

para a integração de empresas e de todo tipo de organização. 

A ONU apresenta em sua estrutura o Conselho Econômico e Social 

– ECOSOC, responsável pela cooperação econômica e social do 

desenvolvimento internacional. A entidade conta com 54 Estados Membros com 

direito a voto na Assembleia Geral, além de organismos intergovernamentais e 

entidades legalmente reconhecidas que participam como observadores, com 
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direito a voz (sem direito a voto). Este é o caso do Fórum Econômico Mundial - 

FEM. 

O FEM é uma organização sem fins lucrativos com sede em 

Genebra (Suíça). Reúne as principais lideranças corporativas, políticos, 

acadêmicos e jornalistas, para a discussão de temas urgentes e emergentes. 

Busca estruturar agendas em âmbito global, regional e da indústria. A entidade 

promove reuniões anuais em Davos na Suíça, além de encontros regionais, 

inclusive na América Latina. 

O Fórum foi criado pelo Prof. Klaus Schwab em 1971 com o objetivo 

principal de discutir como as práticas de gestão americana poderiam ajudar as 

empresas europeias. Surge daí a abordagem deste mesmo professor, de gestão 

baseada em stakeholders, segundo a qual o sucesso organizacional depende de 

um modelo que atenda aos interesses de todos os envolvidos: acionistas, 

clientes, funcionários e a sociedade em que está inserida. 

Mas foi em 1974 com o colapso americano do Sistema de Bretton 

Woods4 que o FEM expandiu o foco, incluindo questões econômicas e sociais. 

Desde então, sua atuação apresenta um Centro de Parcerias Público-Privadas 

que envolve empresas, sociedade civil e autoridades políticas; e um Centro de 

Conhecimento do Fórum que conta com a elaboração de relatórios globais 

competitivos como o Relatório de Competitividade Global, Relatório de Riscos 

Globais e o Relatório Global Gender Gap. 

A instituição tornou-se uma organização de multistakeholders, com 

maior proeminência mundial. Seus esforços de reconciliação envolvendo um 

grande número de parcerias público-privadas internacionais, que trocam 

experiências e conhecimentos para resolver problemas globais com o empenho 

de melhorar o bem-estar do mundo, lhe conferiram este status. 

Em 2009, no Rio de Janeiro, ocorreu a quarta edição do Fórum 

Econômico Mundial da América Latina – FEM. A demanda pela articulação de 

diversos atores em comunhão de forças, a fim de enfrentar a crise que assolava 

o mundo, motivou a temática “Implicações da Crise Econômica Global para a 

                                                             
4 Bretton Woods é o sistema financeiro criado pelos países aliados que definiam as diretrizes 
da economia mundial pós segunda guerra mundial. 
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América Latina”. Com a presença de 550 líderes regionais e mundiais de 35 

países, promoveu-se o debate sobre estratégias para enfrentamento da crise a 

partir da identificação de desafios e de oportunidades. 

Para analisar a atuação da Câmara de Comércio adotamos a 

agenda do FEM da América Latina visto que a instituição criou o Programa 

Competitividade Brasil a partir do relatório do Fórum. E para as demais 

atividades e serviços da entidade, consideramos a conceituação de Martinelli e 

Joyal (2004), segundo a qual desenvolvimento regional endógeno é uma 

metodologia holística, sistêmica e evolutiva. Holística porque tem foco primário 

nas relações entre as partes do sistema e o todo; sistêmica pelo fato de que as 

partes constituem um todo coerente e que só podem ser entendidos no todo; e, 

evolutiva pelo fato de que as mudanças no padrão das relações são vistas de 

acordo com a essência da realidade social. Há ainda uma interconexão entre os 

elementos dos sistemas: econômico, político e social. 

O conceito acima é o utilizado para analisar as atividades e 

serviços prestados pela Câmara, e verificar se sua atuação é capaz de promover 

o desenvolvimento regional endógeno. E, para prosseguir na fundamentação 

teórica da pesquisa, o próximo item retrata a perspectiva do capital social, como 

um dos elementos do sistema de desenvolvimento apresentado pelos autores. 

  

1.2 AS BASES PARA A CONSTRUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

A locução “capital social” é polissêmica. É dotada de múltiplas 

acepções, variáveis de acordo com a área de conhecimento em que é 

empregada. Adotamos, para fins do presente trabalho, o conceito aplicável à 

perspectiva sociológica, segundo a qual a locução refere-se às relações 

institucionais que uma organização estabelece com diferentes públicos.  

Ainda no que se refere à locução, faremos uso da mesma, tão 

somente num enfoque positivo, vale dizer: capital social visto como promotor do 

desenvolvimento da coletividade de forma impessoal. Escapa, pois, ao nosso 

propósito, considerações acerca do enfoque negativo da locução, segundo o 

qual associações e grupos de entidades criminosas ou que permeiam algum tipo 

de discriminação, interagem em benefício de uma minoria de pessoas.  
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Dentro da acepção sociológica, a locução foi cunhada em 1916 por 

Lyda Judson Hanifan num estudo sobre a atuação da escola rural na 

comunidade de West Virginia. A autora enfatiza que o capital social é decorrência 

da cooperação, da empatia e da comunhão de esforços na execução de tarefas 

voltadas ao bem comum. Dito de outra forma, o capital social é o produto do 

relacionamento interpessoal de um grupo, quando canalizado para um objetivo 

comum. 

Woolcock e Narayan (2000) reportam que após Hanifan (1916) o 

capital social seria merecedor de estudos e análises em 1950 com os sociólogos 

canadenses Seely, Sim e Loosely (1956). Novamente a temática dos laços 

comunitários mereceria debates em 1961 com Homans, teorista do 

desenvolvimento, com o urbanista Jacobs e com o economista Loury (1977). 

Atualmente são os estudos de Coleman (1987, 1988, 1990) e de Putnan (1993, 

1995) que norteiam os avanços sobre o tema. Ambos se uniram e desenvolvem 

trabalhos em nove áreas: famílias e comportamento dos jovens; escolarização e 

educação; comunidade viva; trabalho e organizações; governo e democracia; 

ação coletiva; saúde pública e meio ambiente; crime e violência; e 

desenvolvimento econômico. 

D’Araujo (2003) complementa que nas décadas de 1950 e 1960 

Seely e seus parceiros associaram o capital social ao sentimento de 

pertencimento. Jane Jacobs se consagrou como uma das mais importantes 

urbanistas do século, empregando a locução para enfatizar a importância de 

redes informais de sociabilidade nas grandes metrópoles e para demonstrar 

como sólidas redes sociais, de uso misto, constituíam uma forma de capital 

social que encorajava a segurança pública. Em 1970, Glenn Loury e Ivan Light 

usam a expressão para explicar a ausência de laços de confiança e de conexão 

social dos afro-americanos o que explicavam a ausência de pequenos negócios 

em suas comunidades, legado da escravidão. Nos anos de 1980, o sociólogo 

francês Pierre Bourdieu definiu capital social como o agregador de recursos, 

reais ou potenciais, desencadeando o pertencimento duradouro a determinadas 

instituições. Já o economista alemão Ekkerhart Schlicht faz referência à 

importância da organização social e da ordem moral no desempenho da 

economia. 
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A autora prossegue, assinalando que no final dos anos de 1980, o 

sociólogo americano James Coleman promoveu o ingresso da locução à agenda 

acadêmica, com a elaboração de dois artigos que ganhariam notoriedade. Em 

um deles, o autor examina a importância das normas sociais como guias de 

comportamento do indivíduo, que conferem sentido à sociedade e orientam 

ações, resultando na densidade social. No outro artigo, Coleman anota que o 

capital social, a exemplo de qualquer capital, permite a criação de bens e que, 

as sociedades ricas em capital social promovem melhor o desenvolvimento do 

capital humano. 

Mas foi na década de 1990 que o termo ganhou notoriedade com 

o livro de Robert Putnam Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 

Italy. A obra estimula um intenso debate sobre o papel do capital social na 

sociedade civil da Itália e dos Estados Unidos. Outra importante contribuição é 

do economista nipo-americano Francis Fukuyama que fez longas análises do 

processo de desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, Europa e Ásia e 

estabelece relações entre prosperidade econômica, cultural e capital social. 

Putnam e Fukuyama afirmam o quão importante é o papel da confiança para a 

prosperidade de uma nação e a posicionam como base do capital social. 

Capital social refere-se às normas e à rede de relacionamento que 

permitem às pessoas agir coletivamente. O foco reside na fonte, não nos 

resultados (PORTES, 1998). Reconhece-se que a importância do capital social 

reside na confiança e na reciprocidade que desenvolvem um processo iterativo 

(WOOLCOCK; NARAYAN, 2000). 

Estoques de capital social como: confiança, normas e redes 

tendem a ser auto-reforço e cumulativo. A colaboração constrói conexões de 

confiança (a que o filósofo Albert Hirschman chama de recurso moral). Este  

recurso tem sua oferta aumentada através do uso. Ao contrário, o desuso 

promove seu esgotamento. Capital social é um bem público e consiste na 

colaboração num contexto social, podendo se transmutar em capital financeiro 

(PUTNAM, 1993). 

Portes (1998) aponta que tanto Bourdieu quanto Coleman 

enfatizam o caráter intangível da mutação do capital social para outras formas 

de capital. Consideram que o capital econômico está nas contas bancárias das 
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pessoas e o capital humano está internalizado nas cabeças. É inerente ao capital 

social a estrutura de seus relacionamentos. Para possuir o capital social, uma 

pessoa deve estabelecer relações interpessoais em que desenvolve ações em 

prol da coletividade (verdadeira fonte de sua vantagem colaborativa).  

Há uma vasta produção voltada para os critérios de mensuração 

do capital social, sem um consenso. Uns apontam que a medição recai sobre os 

resultados provenientes do capital social e não sobre ele próprio, face à natureza 

intangível que o reveste. Sem prejuízo do dissenso, vale ressaltar que no mundo 

da pobreza, o capital social serve de instrumento para a mudança, e no mundo 

do desenvolvimento se posiciona como recurso voltado à manutenção de 

virtudes que já possui (D’ARAUJO, 2003). 

Para Woolcock e Narayan (2000) quantificar capital social é inviável 

por várias razões: capital social é multidimensional, o qual incorpora diferentes 

níveis e unidades de análise; a natureza e as formas de capital social mudam ao 

longo do tempo devido às mudanças nas instituições formais e organizações 

informais; e por último, não há pesquisas anteriores acerca da medição deste 

capital, assim se baseia na compilação de dados quanto aos níveis de confiança 

e de credibilidade. 

O Banco Mundial, na década de 1990, em seus projetos de 

desenvolvimento passou a apresentar a diferenciação das quatro formas de 

capital: capital natural que corresponde aos recursos naturais de um país; capital 

financeiro e imobiliário; capital humano definido pelos níveis de saúde, educação 

e nutrição de um povo; e, capital social que é a capacidade de uma sociedade 

em estabelecer laços de confiança interpessoal e redes de cooperação com 

vistas à produção de bens e serviços coletivos.  

A instituição aponta que o capital social refere-se às instituições, 

relações e normas sociais que confere qualidade às relações interpessoais em 

uma comunidade. É a argamassa que mantém as relações entre as instituições 

e as conecta com os cidadãos visando à produção do bem comum (D’ARAUJO, 

2003). 

O termo definido como normas e redes que capacitam as pessoas 

para agir na coletividade permeia três abordagens: comunitária, redes, 
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institucional e sinérgica. Na abordagem comunitária remete à importância das 

relações interpessoais dos seus membros no desenvolvimento de uma 

comunidade. A abordagem de redes destaca que laços fortes estabelecidos com 

associações e grupos traz um pertencimento com propósito comum. A visão 

institucional aponta que a vitalidade das redes comunitárias e da sociedade civil 

é fruto do ambiente político, legal e institucional, e North argumenta que a própria 

capacidade dos grupos sociais em atuar em prol da coletividade depende da 

qualidade das instituições formais a que pertencem. A visão de sinergia refere-

se à interação entre governo, comunidade e instituições formais para o 

desenvolvimento da localidade (WOOLCOCK; NARAYAN, 2000). 

O conceito de capital social adotado, para o estudo de caso da 

Câmara de Comércio, é o do Banco Mundial que caracteriza capital social como 

a capacidade de uma sociedade, por meio de instituições, de estabelecer laços 

de confiança interpessoal e redes de cooperação com vistas à produção de bens 

e serviços coletivos. Assim, se faz necessário, no próximo item, tratarmos da 

conceituação e entendimento sobre o que seja instituição, para fundamentar 

nossa discussão e análise sobre o papel da entidade no desenvolvimento 

regional no Brasil. 

 

1.3 INSTITUIÇÕES COMO ORGANIZAÇÕES E SEUS REFLEXOS SOCIAIS 

A economia atual já foi objeto de considerações no item Introdução 

deste trabalho, inclusive quanto aos desafios por ela impostos aos que 

pretendem permanecer no mercado. 

A economia globalizada, dentro dos conceitos liberais, gera 

desafios adicionais às empresas, decorrentes da constatação das pressões 

competitivas estrangeiras. Daí porque a globalização não significa somente fazer 

negócios que excedem os limites físicos do país, implica também proporcionar o 

aumento da competitividade organizacional (ROBBINS, 2005). 

O autor destaca as duas forças motrizes dessa Era: a procura de 

novos mercados e os esforços para a redução de custos, dando ensejo ao 

movimento gradativo da política mundial em prol da diminuição das barreiras 

protecionistas vigentes.  



29 
 

Assim é que muitas organizações se viram obrigadas a expandir 

suas fronteiras, não só para incrementar suas receitas, mas também para reduzir 

seus custos. E, não raro, essa redução de custo resvala no tópico da mão de 

obra, que apresenta oscilações significativas em outros países em virtude das 

diferentes legislações sobre direitos sociais. Eis o que justifica que empresas 

brasileiras venham adotando o processo de criação de fábricas na China, onde 

a legislação social impacta bem menos a folha de pagamentos. 

A diversificação da força de trabalho é fenômeno mundial. A luta 

por igualdade, sobretudo no que se refere a gênero, idade e etnia, altera 

significativamente as relações no mercado corporativo. Gil (2007) aponta o 

crescente número de instituições voltadas para a defesa da sociedade civil e 

para a Administração Pública. Evidências dessa luta, o Código de Defesa do 

Consumidor e o movimento em prol de uma sociedade responsável social e 

ambientalmente. Decorrência desse movimento, a demanda por produtos 

socialmente responsáveis e que agregam valor às companhias, gerando em 

favor delas uma imagem positiva na comunidade. 

Para lidar com as incertezas e complexidades, o contexto dessa 

Era foi mediado pelo economista Douglass North que iniciou um debate na 

década de 1990, acerca da criação de uma Teoria Institucional, que conceitua e 

caracteriza instituição e organização. Destaca que desde os primórdios, as 

pessoas interagem por meio das regras criadas pelas instituições. 

Gala (2003) realizou um estudo sobre as obras de North, e retrata 

que o economista ao longo de seus estudos, busca o entendimento do progresso 

econômico, ao mesmo tempo em que quer compreender a evolução das 

instituições que levam a este progresso. North sustenta que o estudo do 

desenvolvimento demanda estudar o desenvolvimento institucional das 

sociedades, o que se torna viável por intermédio de uma teoria das instituições. 

North (1993) na oportunidade em que foi laureado com o Prêmio 

Nobel, afirmou que as instituições formam a estrutura de incentivos de uma 

sociedade. As instituições políticas e econômicas, via de consequência, são o 

determinante fundamental do desempenho econômico.  
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O tempo, no que se refere à mudança econômica e social, é a 

dimensão em que o processo de aprendizagem do ser humano molda a forma 

de evolução das instituições. Em outras palavras é o conjunto das crenças que 

os indivíduos, grupos e sociedades possuem que determina as escolhas. Essas 

escolhas são consequência do aprendizado ao longo do tempo, não limitado ao 

tempo de vida de um indivíduo ou de uma geração. Antes o contrário: trata-se 

do aprendizado incorporado por indivíduos, grupos e sociedades perante 

indivíduos e grupos mais antigos (NORTH, 1993). 

Diante desta abordagem, Dalsasso (2006) enfatiza que o século 

XX foi a Era das Organizações e que o século XXI deveria ser a Era das 

Instituições, com o propósito da construção de um processo desejável de 

responsabilidade sócio ambiental. 

O economista aponta que toda instituição é uma organização, mas 

o contrário pode não ser verdadeiro. As organizações apresentam estrutura 

nítida de hierarquia, racionalização de processos e controle. E serão bem 

sucedidas ao atingir os objetivos estabelecidos. 

Mas o estabelecimento dos objetivos implica riscos. Surge daí a 

importância da instituição, que representa o produto das necessidades e 

pressões sociais. Caracteriza-se por ser uma entidade valorizada pelos seus 

membros e pelo seu ambiente de inserção por força do que ela é, do que pode 

fazer e pelo que efetivamente realiza (DALSASSO, 2006). 

É portadora de identidade própria, atenta à lucratividade sem 

descuidar da sobrevivência e da sua perenidade, características obtidas a partir 

da visão clara da missão e da responsabilidade social que se lhe impõe. Age 

com sinergia completa (em uníssono com o grupo social) de forma a direcionar 

o comportamento das pessoas, as práticas e os processos de trabalho 

(DALSASSO, 2006). 

O autor afirma que instituição é um sistema organizacional de 

padrões sociais, cujo papel principal consiste em influenciar o ambiente, 

provocando alterações nos comportamentos dos envolvidos (governantes e 

governados), por meio de suas normas, valores e princípios impregnados em 

seus produtos/serviços. Antes de tudo, é uma inseminadora de valores e 
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formadora de paradigmas com grande responsabilidade no processo de 

transformação social. 

A operacionalização desta transformação social passa pela 

execução das tarefas na organização, a qual requer uma estrutura alinhada com 

a identidade institucional para fins de obtenção de eficiência e de eficácia.  

Eis a distinção entre organização e instituição. Segundo Canterle 

(2003), a primeira tem um foco específico na otimização de meios e de recursos 

para entregar produtos / serviços, como também para atingir os objetivos 

propostos. Já a segunda remete a sistemas organizacionais com o compromisso 

de disseminar padrões sociais de impacto para uma comunidade, visando o bem 

comum.  

Grande parte das empresas se enquadra como organização, 

enquanto as grandes corporações, órgãos públicos, hospitais e universidades 

possuem características de instituição. 

A autora aponta que empresas de grande porte e organizações que 

atuam com serviços comunitários e sociais impactam a sociedade por meio de 

suas atividades. São instituições seja em decorrência do tamanho que possuem, 

seja pelas características de sua atuação.  

As organizações, também chamadas de organizações 

instrumentais, são empresas privadas com divisão racional e estruturada do 

trabalho com vistas à produtividade e maior controle. O relacionamento é 

impessoal, a cooperação é deliberada para as metas estabelecidas diante das 

perspectivas de mercado (CANTERLE, 2003). 

A autora afirma que as instituições incorporam normas e valores 

cuja importância é reconhecida tanto por seus membros quanto pela 

comunidade que integram. Surgem por uma demanda social, fruto de 

necessidades e pressões sociais, e são guiadas pela sua identidade 

organizacional que direciona o comportamento das pessoas que conhecem seu 

papel e sua importância no contexto da execução das tarefas. 
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Quadro 1: Diferenças entre organização e instituição 

ORGANIZAÇÃO                                                        INSTITUIÇÃO 

Sistema sociotécnico destinado a otimizar meios 

para alcançar objetivos 

Sistema organizacional 

com funções sociais 

consideradas relevantes 

pela sociedade e pelos 

seus membros. 

Organizações (lucrativas ou não lucrativas) 

baseadas na divisão racional e econômica do 

trabalho. 

Organização infundida de 

valor intrínseco (mística, 

identidade, caráter). 

Instrumento perecível e descartável, voltado para a 

realização de tarefas, otimização de meios e uso 

racional de tecnologias, destinadas ao alcance de 

metas estabelecidas. 

Organismo vivo, perene, 

adaptável, receptivo, 

produto de pressões e 

necessidades sociais 

relevantes. 
 Fonte: Canterle (2003) 

Nesse ambiente de distinção entre organizações e instituições, 

North (1993), contextualiza que a Teoria Neoclássica é um instrumento para 

aferição da eficiência e resultados financeiros, porém inapta na análise e 

prescrição de diretrizes que conduzam ao desenvolvimento. Houve avanços 

nesta época quanto à tecnologia e ao investimento em capital humano, o que 

conduziu ao descarte da estrutura de incentivos incorporados pelas instituições 

como determinante do grau de investimento da sociedade nestes fatores. 

O pesquisador destaca que instituições formam a estrutura de 

incentivos da sociedade, sendo determinantes para o desempenho econômico 

as instituições políticas e econômicas. Todavia, o aprendizado humano é o 

responsável pela evolução das instituições. De cunho cumulativo, passado de 

geração para geração, é ele que determinará as escolhas. 

North (1993) define instituição como a restrição humanamente 

inventada que estrutura a interação humana, dotada de uma estrutura formal de 

regras e de leis, e de uma estrutura informal de normas de comportamento, 

códigos de ética e de conduta. Eis o que define a estrutura de incentivos de uma 

sociedade. Segundo o mesmo autor, a eficiência organizacional está associada 

à redução dos custos de produção, viável por intermédio de uma visão 

institucionalizada que aponte para a direção de atingimento dos objetivos e da 

promoção da perenidade dos negócios (eficácia). 
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A complexidade permeia as relações de trabalho, podendo afetar a 

motivação com implicações diretas na eficiência e eficácia organizacional. Neste 

cenário surge a concepção do “Homem Complexo": o homem como um sistema 

complexo de valores, percepções, características pessoais e necessidades. É o 

“homem complexo” que opera como um sistema capaz de manter seu equilíbrio 

interno diante das demandas provocadas pelas forças externas do ambiente. 

Este sistema interno se desenvolve em resposta à premência do indivíduo de 

solucionar os problemas apresentados no seu defrontamento com o ambiente 

externo, seja na família, com os amigos, nas organizações onde atua (SCHEIN, 

2001).  

A interação entre organizações e instituições é que molda a 

evolução institucional de uma economia. As instituições são as regras do jogo e 

as organizações e seus empresários, os jogadores. Assim, haverá uma 

perenidade nos negócios caso as organizações sejam direcionadas pela sua 

matriz institucional representada pela missão, pelos valores e pela visão 

(NORTH, 1993). 

Nesta perspectiva, Moggi (2001) relata que a identidade 

organizacional (ou matriz institucional) tem que encontrar eco na visão de todos, 

e que apresenta uma grande capacidade coletiva de tomar iniciativas e de 

assumir responsabilidades. Esta visão culmina com a conceituação de instituição 

promovida por North (1993), segundo o qual as instituições são restrições 

construídas pelos indivíduos e que estruturam a interação humana. E são 

constituídas de restrições formais (regras, leis, constituições), restrições 

informais (normas de comportamento, convenções e códigos de conduta), e 

suas características de execução. 

A associação entre a estrutura formal e a informal e o modelo de 

execução é que caracteriza o desempenho econômico. As leis e normas podem 

ser alteradas rapidamente. Já a mudança do contexto informal demanda um 

tempo de assimilação e aprendizado por estar ligado a códigos de conduta e 

comportamento das pessoas (NORTH, 1993). 

O contexto da estrutura organizacional envolve os elementos 

estruturais e sociais denominados, respectivamente: organização formal – 



34 
 

referente à divisão de tarefas e ao poder de controle, e organização informal – 

referente às relações estabelecidas dentro do ambiente corporativo. 

A construção de um processo de interface entre a organização 

formal e informal constitui um imperativo para a excelência organizacional, obtida 

a partir do alinhamento das pessoas à estratégia organizacional. 

 

Figura 1: O Processo Global de Transformação 
Fonte: Moggi (2005) 

 

O contexto de estrutura organizacional apresenta dois enfoques: o 

sistema fechado, conhecido como modelo mecânico, e o sistema aberto também 

chamado de modelo orgânico. Este último surgiu de duas teorias consagradas: 

Modelo de Katz e Kahn e o Modelo Sociotécnico de Tavistock ambos na década 

de 1960. 

O modelo mecanicístico apresenta uma estrutura baseada no 

sistema fechado, que segundo Katz e Kahn (1978) apresentam as seguintes 

características: especialização das tarefas, padronização das atividades, 

unidade de comando e centralização da tomada de decisão, uniformidade de 

práticas, não duplicação de função. 

O Modelo de Katz e Kahn (1978) traz que as estruturas 

organizacionais, na concepção de sistema aberto, requerem inputs (entradas) e 

outputs (saídas) estabelecidos com o ambiente em que está inserido, e que 
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internamente há interações entre papéis desempenhados pelas pessoas dos 

diferentes setores. E isto apresenta uma configuração de três estágios: 

 Estágio 1 (sistema primitivo): as pressões do ambiente geram 

exigências de tarefa, as quais serão satisfeitas por uma produção 

padronizada de atividades para a finalização da tarefa, que emerge um 

sistema primitivo que tem por base a cooperação entre as pessoas que 

compartilham de necessidades e expectativas comuns. 

 Estágio 2 (organização estável): os esforços cooperativos do estágio 1 

fazem surgir uma estrutura de autoridade suportada pela estrutura de 

manutenção que administra um sistema de recompensa. 

 Estágio 3 (elaboração de estrutura): a interação constante com o meio 

demanda uma estrutura interna para facilitar este relacionamento, e que, 

apresenta três tipos de fronteiras entre os sistemas: a operação de 

compra, a comercialização do produto/serviço, e o sistema institucional 

que é o de relacionamento com a comunidade/sociedade. 

O Modelo Sociotécnico proposto pelo Instituto de Relações 

Humanas de Tavistock de Londres, existente até hoje, concebe as organizações 

como um sistema aberto que interage com seu ambiente por meio do seu 

sistema sociotécnico, que compreende o subsistema técnico (as tarefas, 

instalações, equipamentos e instrumentos); e o subsistema social (as relações 

sociais formais e informais entre a organização, colaboradores e sociedade). 

Perrow (1967) fundamenta que este modelo se erige na premissa 

de que qualquer sistema de produção requer tanto uma organização tecnológica 

como uma organização de trabalho. E, portanto, as organizações são sistemas 

que utilizam energia em um esforço padronizado, dirigido para alterar as 

condições dos materiais. Isto é executado pelas pessoas que utilizam da 

tecnologia para realizarem suas tarefas prescritas na estrutura organizacional. 

Moggi e Burkhard (2005) afirmam que a origem de tudo é o ser 

humano cuja excelência precede e garante a excelência organizacional. Para 

tanto é fundamental que a corporação mude suas ações. Porque elas existem 

para atender necessidades humanas expressas no ambiente e necessidades 
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humanas intrínsecas ao próprio indivíduo que só podem ser manifestadas no 

grupo. 

Processo da Excelência 

Organizacional
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Crise de resultados
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Manutenção                        

Crise de liquidez

 

Figura 2: O processo de excelência organizacional 
Fonte: Adaptada: Moggi (2005) 

 

Os autores discorrem que as organizações têm, a partir deste 

princípio, o poder de se tornarem o grande motor de transformação da sociedade 

como um todo. As grandes megatendências no mundo dos negócios mostram 

cada vez mais que a organização do século XXI não terá fronteira, integrada com 

funcionários, clientes, fornecedores e com a comunidade em que atua. Esta 

integração implica influenciar tais públicos na direção de uma maior consciência, 

condicionante para o seu crescimento e desenvolvimento. Esta é a revolução em 

curso no âmago dos processos de mudança das organizações, perceptível no 

movimento ecológico, no movimento das minorias e no processo de globalização 

da economia.  

Moggi (2001) confirma que o modelo orgânico estimula uma cultura 

de melhoria contínua baseada nos impulsos individuais e coletivos, 

possibilitando tanto uma avaliação individual quanto global. Deste modo, as 
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pessoas e equipes são responsáveis e conscientes das ações decisórias e seus 

impactos a curto e longo prazos, o que gera um processo genuíno de 

capacidades e oportunidades do desenvolvimento do quadro de colaboradores, 

pois aproveita as potencialidades humanas e profissionais da estrutura funcional. 

Neste contexto, o autor destaca que a organização obtém, ainda, 

melhor aproveitamento dos recursos aplicados nos processos internos, agilidade 

e flexibilidade para responder às necessidades do ambiente e consolidação de 

um processo de melhoria continuada de produtos e/ou serviços, das pessoas 

quanto de sua estrutura organizacional e que reflete no meio em que está 

inserida. 

As organizações podem apresentar um crescimento econômico por 

um determinado tempo. A sua permanência no mercado e a longevidade dos 

negócios dependerão do processo de aprendizagem de modelos mentais por 

parte dos grupos de uma organização, via matriz institucional (NORTH, 1993). 

A principal mudança no mundo corporativo está nos paradigmas 

que o regem. A produtividade, outrora vinculada às redes da tecnologia e do 

capital, agora se vincula a fatores intangíveis como a inteligência agregada, a 

capacidade de agilidade nas respostas adequadas ao mercado, a força das 

marcas, e em consequência a criatividade e a intuição das pessoas que 

compõem a organização (MOGGI, 2001). 

O autor discute que a saída é trabalhar uma nova forma de pensar 

a organização, substituindo a estrutura mecânica para uma visão de um 

organismo complexo, vivo e pulsante em virtude de que as pessoas compõem a 

sua essência. Os princípios deste modelo estão relacionados com 

características típicas do ser vivo, tais como: agilidade e flexibilidade às 

necessidades do mercado, combinando intuição e razão no processo decisório 

do qual se enfrenta as dificuldades de forma criativa e mutante. 

O objetivo de adequar a estrutura deve facilitar o alcance de níveis 

elevados de eficiência, eficácia e de efetividade. Ferreira et. al. (2005) definem 

eficiência como o desempenho racional de tarefas que otimizam os recursos e 

obedecem às normas. Eficácia reside no atingimento dos objetivos 

organizacionais. Efetividade é ser responsável socialmente do qual os sistemas 
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produtivos eficientes e eficazes, a médio e longo prazos, levem à 

sustentabilidade organizacional. Estes apontamentos coincidem com as 

afirmações de Martinelli e Joyal sobre o desenvolvimento regional endógeno, em 

que se faz necessária uma estrutura alinhada para a constituição da eficiência, 

eficácia e efetividade. 

Para se alcançar a eficiência, eficácia e a efetividade é 

indispensável a coerência e a compatibilidade do modelo estrutural com o 

ambiente (FERREIRA et. al., 2005). Assim, a estrutura que predominava com 

certa estabilidade e previsibilidade era o mecanicista já insuficiente para atender 

às necessidades dessa Era. O modelo adequado ao atual cenário é o orgânico, 

por apresentar características adaptativas às ocorrências do meio predominado 

de incertezas e instabilidades. Inúmeras são as dimensões que as organizações 

precisam atentar ao construir as estratégias e sua estrutura. 

Moggi (2001) aponta que se acentua a consciência de que o 

sucesso das organizações está relacionado à sua capacidade de mudança e à 

capacidade de equilibrar, dentro das suas fronteiras, duas forças fundamentais: 

a força do crescimento que está relacionado a tudo que é quantitativo e; a força 

do desenvolvimento que envolve todos os aspectos qualitativos. 

O autor afirma que quando há desequilíbrio dessas forças, a 

organização e o seu corpo social sofrem consequências sérias, pois uma 

corporação só cresce se as pessoas que a carregam também se desenvolverem 

e vice-versa.  Isto significa capacidade de adequação aos seus ambientes em 

um curto prazo, colocando-se inteiramente à disposição para antever e atender 

as necessidades das pessoas com grandes doses de agilidade, flexibilidade, 

criatividade e inovação. 

À medida que as organizações trabalham com base nos princípios 

do modelo orgânico, elas metamorfoseiam e incorporam qualidades e as 

características típicas de um ser vivo, à sua cultura. Passam a atender com 

agilidade e flexibilidade às necessidades do mundo externo. Usam a intuição, a 

razão e a criatividade nas decisões (MOGGI, 2008). 

O autor destaca, ainda, ser primordial que os primeiros níveis de 

comando: acionistas, presidente e outras lideranças-chave se convençam e 

queiram transformar a organização de forma genuína. Para tanto, faz-se 
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necessário o trabalho com conceitos de natureza orgânica, que permitem uma 

nova forma de pensar a corporação, não como um sistema de poder, uma 

estrutura hierarquizada e processos e funções bem definidas, mas como um 

organismo complexo, vivo, fluido e pulsante, mobilizado pelo mistério da vida. 

Essencial é se aperceber da importância da figura do empresário 

na direção dos negócios, aspecto já descrito por Perroux, segundo o qual o 

centro do desenvolvimento reside nas pessoas. Schumpeter (1982) faz 

referência a estes profissionais como indivíduos com a função de inovar e de 

realizar. 

O economista destaca a diferença entre o empresário, o 

administrador e o inventor. O primeiro empreende o negócio dando vida e sentido 

à empresa. O segundo gere as atividades do empreendimento. O terceiro é o 

produtor de ideias. Destaca também a distinção entre empresário e proprietário, 

assinalando que o risco recai sobre este e não sob o gestor. E Knight apud 

Schumpeter (1982) complementa que risco deve ser percebido como processo 

decisório ao invés de execução de tarefas, justificando a ênfase nas 

competências e habilidades do empresário. 

O panorama traçado remonta a importância de a identidade 

organizacional nortear o comportamento das pessoas, esta identidade é a 

instituição moldando a organização formal. Deste modo, a organização informal, 

por meio de suas relações, irá constituir o capital social que é a válvula 

propulsora do desenvolvimento de uma localidade. 

A Câmara de Comércio em estudo é uma entidade cuja atuação 

será analisada à luz das características de instituição ou de organização. E de 

acordo com que foi discutido, o desenvolvimento regional passa pelo 

fortalecimento do capital social que desencadeia crescimento econômico com 

uma perspectiva de responsabilidade quanto ao capital natural. E isto se faz por 

meio de instituições que conduzem o comportamento das pessoas em prol do 

bem comum de uma sociedade. 
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2 HISTÓRICO DE SURGIMENTO DE UMA CÂMARA DE 

COMÉRCIO NO BRASIL 

 

Este item foi elaborado a partir de um levantamento do processo 

histórico quanto a economia e a política para se fazer um recorte acerca dos 

acontecimentos e do cenário econômico na época em que surgia a referida 

Câmara de Comércio no Brasil. 

No período 1870-1914, o mundo desfrutava dos bons ventos 

trazidos pela Belle Epóque, caracterizada pelo progresso tecnológico, 

econômico e pelas vertentes culturais. A euforia vivenciada, entretanto, não 

encobriria por muito tempo a conflituosa relação existente entre as grandes 

potências industriais. 

A disputa e a tensão entre os países mais industrializados 

assolariam o cenário internacional. Com a modernização das economias de 

nações como Itália, Alemanha e Japão, acentua-se a competição por territórios 

que pudessem fornecer matéria-prima e representar mercados consumidores.  

Ao tempo em que os países europeus investiam pesadamente em 

armamentos para manter e conquistar novos territórios, - o que culminaria com 

a I Grande Guerra Mundial -, os Estados Unidos vivenciavam um período de paz, 

propício a sua expansão, o que viria a ocorrer, inclusive, por intermédio da 

criação das Câmaras Americanas pelo mundo.  

Assim, no esteio do enfraquecimento da influência das nações 

europeias, envoltas nos conflitos bélicos, os Estados Unidos, já nesta época, 

expandem-se comercial e culturalmente, adquirindo proeminência mundial e 

assumindo, em substituição à Grã-Bretanha, a condição de maior fornecedor 

para o Brasil.  

Até então apartado do cenário econômico mundial, o Brasil 

enfrentava tardias transformações econômicas. Enquanto as nações europeias 

já tinham ultrapassado duas revoluções industriais e viviam a fase pujante do 

capitalismo, o Brasil, ainda era agrário e monocultor na sua pauta de exportação. 

A cafeicultura proporcionaria o crescimento econômico do país com o fluxo 
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necessário de recursos para o investimento em ferrovias e nas primeiras 

fábricas. O século XX traria consigo um aumento significativo dos investimentos 

internacionais auxiliando o desenvolvimento industrial brasileiro e o “Capitalismo 

Tardio”5 a que se referiu João Manuel Cardoso de Mello.  

Esse cenário implicaria também as mudanças sociais inerentes, 

com a formação de novas classes sociais: burguesia e proletariado. Os 

problemas europeus vividos no século XIX surgem no Brasil como o grande 

êxodo rural, a intensa exploração do trabalhador assalariado e as péssimas 

condições a que os operários eram submetidos. Os acontecimentos mundiais 

influenciaram diretamente a organização da classe operária na reivindicação por 

melhorias no seu local de trabalho e também nos seus direitos.  

Em 1918, final da Primeira Grande Guerra, grandes companhias 

americanas já estavam instaladas no Brasil, mas apresentavam grandes 

dificuldades de investimentos devido à instabilidade política brasileira. 

A conjugação da relevância econômica norte americana 

(evidenciada pela presença de suas companhias no Brasil), com a dificuldade de 

investimentos no país, foi o quanto influenciou em 1919, a criação da Câmara de 

Comércio.  

 

2.1 CRIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO NO BRASIL 

As informações tratadas a partir daqui até o final do capítulo foram 

retiradas de documentos e arquivos disponibilizados pela entidade, e pelo site 

oficial da instituição. 

A Câmara é constituída por capital privado. Seus fundadores são 

as empresas Brazaço, Mapre, Citibank (no Brasil desde 1915), Esso (no país 

como Standar Oil of Brazil desde 1912), General Electric (1919), Goodyear 

(1918), Indústrias Matarazzo, Lion, Singer (1858), e a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (1870). A Câmara é, portanto, uma entidade não governamental. 

                                                             
5 Capitalismo tardio é a tese de João Manuel Cardoso de Mello professor da Unicamp datada 

de 1982, foi um marco na bibliografia econômica por trazer um contexto crítico e global da 
economia brasileira.   
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A Câmara iniciou suas atividades como uma clássica câmara de 

comércio, incorporando, ao longo do tempo, o propósito de influenciar políticas 

públicas (advocacy), promover o comércio, os investimentos e a incorporação 

dos princípios de sustentabilidade à gestão corporativa (AMCHAM, 2010). 

Destituída de finalidade lucrativa, a Entidade defende, em sua 

essência, os preceitos da livre iniciativa no Brasil para o capital proveniente de 

qualquer origem geográfica.  

A entidade congrega mais de cinco mil empresas, distribuídas entre 

pequenas (72%), médias (23%) e grandes (5%), adotado aqui o conceito do 

SEBRAE, e de diversas nacionalidades – brasileira (85%), americana (10%), e 

outras (5%). É guiada por princípios que remetem ao respeito à sociedade e ao 

meio ambiente.  

 

2.1.1 Missão e Valores Organizacionais 

Em termos de missão, a entidade exalta em seu sítio oficial a busca 

por “servir seus associados influenciando construtivamente políticas públicas no 

Brasil e nos Estados Unidos, promovendo o comércio, o investimento e a 

cidadania empresarial”. 

Os valores da Câmara:  

a) Empreendedorismo – reconhecimento de seus stakeholders, como uma 

organização dinâmica, com alto grau de iniciativa e de geração de novas 

ideias, capaz de se antecipar à discussão e ao encaminhamento de temas 

relevantes, visando a resultados concretos para a sociedade. 

b) Garra – caracteriza-se pela vontade e pela determinação na busca de 

soluções, temperadas com alegria e paixão. 

c) Desenvolvimento – busca o crescimento e o desenvolvimento 

responsável e sustentável das pessoas que nela trabalham, dos seus 

negócios e resultados e da comunidade na qual está inserida. 

d) Excelência – excelência no compromisso com a qualidade dos seus 

serviços, com a busca da melhoria contínua dos processos e com o 

cumprimento dos prazos que assume, em linha, sempre, com as 

expectativas dos stakeholders. 
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e) Ética – conduta ética exemplar, caracterizada por honestidade e 

responsabilidade em todas as ações que empreende, pela transparência 

na comunicação com seus diferentes públicos e pela coerência entre o 

discurso e a prática. 

f) Prática – estimula a prática da cidadania individual e empresarial, e é uma 

referência positiva na sociedade, contribuindo para o desenvolvimento 

desse valor no País.  

 

2.1.2 O Estatuto Social da Câmara de Comércio para o Brasil 

É disponibilizado em seu sítio o Estatuto Social da entidade que é 

datado de 30 de abril de 2010, o qual os próximos itens a serem tratados (2.1.2.1 

e 2.1.2.2) referem-se aos dados disponibilizados no referido documento. 

A Câmara está sediada na cidade de São Paulo e, por deliberação 

do Conselho de Administração, pode manter filiais, escritórios e representações 

em qualquer localidade do país e do exterior, se fazendo presente no país com 

treze unidades. 

 

2.1.2.1 Características gerais 

É uma organização sem fins lucrativos e, como tal, seus resultados 

financeiros positivos são integralmente destinados à manutenção e 

desenvolvimento dos objetivos sociais, não distribuindo lucros, bonificações ou 

vantagens a seus fundadores, dirigentes, mantenedores, conselheiros, membros 

do Comitê Executivo, do Conselho de Administração ou associados. 

As fontes de recursos para a manutenção das atividades da 

câmara são oriundas de: 

 Taxa de admissão e anuidade de associados; 

 Valores pagos por associados e terceiros pela participação em 

atividades como cursos, congressos, seminários e outras 

atividades realizadas; 

 Veiculação de informações e publicidade nas publicações e 

patrocínio de atividades; 
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 Contratos, convênios e termos de parceria, celebrados com 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, 

nacionais ou estrangeiras; 

 Doações e dotações concedidas por pessoas físicas ou jurídicas, 

de direito privado ou público, nacionais ou estrangeiras. 

 Locação de espaço; prestação de serviços; licenciamento de 

direitos autorais; cessão de marcas ou de outros direitos de 

propriedade intelectual; rendas patrimoniais e rendimentos de 

aplicações financeiras. 

Podem participar do quadro de associados quaisquer pessoas, 

físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras com o dever de efetuar os 

pagamentos referentes às mensalidades e anuidades caracterizadas de acordo 

com o porte da empresa. Como também fazer recomendações para a melhoria 

das atividades sociais, zelar pela reputação da instituição e atender as 

deliberações do Conselho de Administração e do Comitê Executivo. E para o seu 

desligamento deve enviar uma solicitação por escrito à entidade. 

 

2.1.2.2 Organograma da Entidade 

A administração da Câmara é atribuída a um Conselho de 

Administração, a um Comitê Executivo e a seis Comitês específicos e 

permanentes, a saber: Comitê de Finanças e Auditoria; Comitê de Organização 

e Pessoas; Comitê de Nomeações; Comitê de Associados; Comitê de Relações 

Governamentais; e Comitê de Gestão Sustentável. 

O Conselho de Administração é composto por no mínimo 24 

membros e no máximo 30 membros, sendo que 16 devem ser cidadãos norte-

americanos ou representantes de companhias norte-americanas, eleitos pelos 

associados, com mandatos de dois anos e admitidas duas reeleições.  

É de competência do Presidente do Conselho de Administração 

supervisionar e conduzir o desenvolvimento das diretrizes gerais da Câmara, e 

da política administrativa do Comitê Executivo do qual também é Presidente. 

O Conselho de Administração conta com a assistência do Comitê 

Executivo em que seus membros são escolhidos pelo Presidente do Conselho 
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que consulta os conselheiros para a nomeação das 15 pessoas que comporão 

o Comitê. 

A competência do Comitê Executivo é fornecer diretrizes para a 

administração da Câmara, propor a execução de medidas relacionadas ao plano 

operacional, direção estratégica e política operacional e orçamentária. Portanto, 

é o órgão responsável pela administração diária e profissional dos negócios da 

Câmara. 

A Câmara conta com a estrutura de seis Comitês Permanentes, 

responsáveis por assuntos específicos, conforme descrição abaixo: 

 Comitê de Finanças e Auditoria – composto por três membros 

especialistas no tema para supervisionar a qualidade e adequação 

dos sistemas e processos econômico-financeiro e orçamentário; 

assegurar que os controles dos sistemas administrativos, 

financeiro e contábil estejam ajustados; e acompanhar a 

contratação e condução dos trabalhos da auditoria externa. 

 Comitê de Organização e Pessoas – composto por três membros 

especialistas no tema com a função de estabelecer as bases 

salariais, remuneração e bônus, planos de aposentadoria e outros 

benefícios para os colaboradores da câmara. 

 Comitê de Nomeações – composto por quatro membros com a 

função de recrutar, propor e recomendar a composição do 

Conselho de Administração mediante a constituição de chapas. A 

sua competência é também indicar os candidatos a Presidente e 

Vice-Presidentes do Conselho e dos Vice-Presidentes Regionais. 

 Comitê de Associados – composto por quatro membros com 

conhecimentos de marketing e relacionamento com a função de 

examinar e entender as expectativas dos associados, verificando 

se a Câmara atende a tais expectativas, e apontar ajustes e 

melhorias quando for o caso. 

 Comitê de Relações Governamentais – composto por três 

membros com a função de aprovar e implementar ações relativas 

às relações governamentais da Câmara no Brasil e Estados 

Unidos. 
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 Comitê de Gestão Sustentável – composto por três membros 

com a função de discutir e incentivar a prática de ações de 

responsabilidade social corporativa. 

As Unidades Regionais da Câmara, com mais de 400 empresas 

filiadas, contam com um Conselho Regional que zela pela observância da 

missão e dos valores da instituição, sem exercer a função de direção geral, 

gestão operacional e de representação legal das unidades. Seus membros são 

voluntários, no mínimo cinco e no máximo 20 ocupantes, entre os associados 

locais com mandato de dois anos e admitida uma reeleição.   

 

2.1.2.3 Atuação da Câmara 

A história revela que no âmbito desta instituição surgiram ideias 

pioneiras que levaram à criação da Escola de Administração da Fundação 

Getúlio Vargas em 1954 6 – primeiro curso superior em Administração de 

Empresas no país –, e da Graded School em 19207. Na década de 1950, a 

entidade apoiou o estabelecimento da American Society, também sediada na 

sede da Câmara em São Paulo.  

Em 1978, a instituição criou o American International Fellowship 

Program, para oferecer bolsas de estudo no exterior a jovens executivos 

brasileiros. 

Também constitui a história da entidade, a criação do Instituto 

Qualidade no Ensino8, dedicado ao aperfeiçoamento da educação em escolas 

públicas de várias cidades do País.  

                                                             
6 A Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas iniciou suas atividades em 1954, 
com o objetivo de transmitir técnicas avançadas de gestão a dirigentes empresariais, que 
posteriormente deu origem ao Programa de Educação Continuada GVpec. Foi em 1955 que teve 
início o primeiro curso superior em Administração de empresas do Brasil. Fonte: 
http://eaesp.fgvsp.br/linha-do-tempo 
7 Graded fundada há mais de 90 anos pela American Chamber of Commerce e mais seis 

companhias: Citibank, N.A., General Electric do Brasil S/A, Dow Química S/A, General Motors 

do Brasil S/A, Ford Brasil S/A e Goodyear do Brasil. Subsidiaram os negócios da escola com o 

propósito de a instituição atingir suas metas de longo prazo e realizar sua visão de futuro. Fonte: 

http://www.graded.br 
8  Instituto Qualidade no Ensino é uma associação civil educacional e de assistência social 

sem fins lucrativos, criada em 1994, mantida com o apoio de empresas privadas e parcerias com 
governos. Tem o propósito de contribuir para a melhoria do processo do ensino e aprendizagem 

http://eaesp.fgvsp.br/linha-do-tempo
http://www.graded.br/
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Atualmente participa intensamente do Programa Ciência sem 

Fronteiras9 com o propósito de facilitar a cooperação entre os setores público e 

privado por intermédio do acesso de bolsistas a estágios em companhias 

americanas. 

Merecem destaque, também, a construção e estruturação do início 

das atividades do Gife 10  (Grupo de Institutos Fundações e Empresas), do 

Instituto Ethos 11 , da Fundação Nacional da Qualidade 12  e do Centro de 

Democratização da Informática13 em São Paulo. 

Outra iniciativa que revela o pioneirismo da Câmara é a criação do 

primeiro provedor de acesso à internet do Brasil (Amchamnet). 

No viés da gestão sustentável, em 1982, criou o Prêmio ECO - o 

mais antigo e respeitado reconhecimento às companhias que adotam práticas 

socialmente responsáveis e de gestão sustentável que atrai personalidades 

como Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos e vencedor do Prêmio Nobel 

da Paz, Gro Brundtland, ex-primeira-ministra da Noruega e criadora do conceito 

de desenvolvimento sustentável. 

A Câmara revela preocupação com a transparência de suas ações 

e práticas, exaltando suas atividades que buscam fornecer informações de 

qualidade, desde a sua criação, que agregam valor aos negócios com destaque 

ao que mais de importante acontece nas unidades.  

                                                             
nas escolas públicas do ensino básico, por meio de investimentos na formação de professores e 
na relação entre escola e comunidade. Fonte: http://www.iqe.org.br  
9 Ciência em Fronteira é um programa federal que busca promover a consolidação, expansão 
e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. Fonte: http:// www.cienciasemfronteira.gov.br  
10 Gife nascido em 1989 como um grupo informal é referência brasileira sobre investimento social 
privado e atualmente vem contribuindo para o surgimento de outros grupos similares no mundo. 
No Brasil são 138 associados que investem anualmente cerca de R$ 2,2 bilhões na área social. 
Fonte: http://www.gife.org.br  
11 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma Oscip criada com o objetivo 
de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 
responsável em prol de uma sociedade justa e sustentável. Fonte: http://www3.ethos.org.br  
12 Fundação Nacional da Qualidade é uma entidade sem fins lucrativos, nasceu em 1991 por 
um grupo de 39 organizações públicas e privadas em busca de melhores práticas de gestão para 
aumentar a competitividade das organizações brasileiras. Fonte: http://www.fnq.org.br/sobre-a-
fnq/historia  
13 Centro da Democratização da Informática é uma organização não governamental nascida 
em 1995 no Rio de Janeiro e hoje conta com mais de 780 espaços de inclusão digital em 13 
países alocados em comunidades de baixa renda, que utiliza da tecnologia para estimular o 
empreendedorismo e a cidadania. Fonte: http://www.cdi.org.br/quem-somos/historia/  

http://www.iqe.org.br/
http://www.cienciasemfronteira.gov.br/
http://www.gife.org.br/
http://www3.ethos.org.br/
http://www.fnq.org.br/sobre-a-fnq/historia
http://www.fnq.org.br/sobre-a-fnq/historia
http://www.cdi.org.br/quem-somos/historia/
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Ao longo do tempo, os veículos de comunicação da entidade foram 

Boletim em 1920, Revista Brazilian Business em 1921; Update em 1984 e por 

fim, o AmchamNews em 2008. A organização dispõe também da publicação 

anual Yearbook com a distribuição para associados e do How To do Business 

para auxiliar investidores externos e executivos estrangeiros a entenderem o 

mercado nacional, como também direciona os brasileiros quanto aos negócios 

nos Estados Unidos. Este guia conta com mais de 20 títulos e apresenta a versão 

em Mandarim para os chineses com interesses em realizar negócios em nosso 

país. 

Além das publicações mencionadas, a entidade produz estudos e 

relatórios sobre diversos temas, tais como as avaliações das agências 

reguladoras desde 2003. 

A Câmara é muito ativa na organização de serviços para o meio 

empresarial. Oferece aos seus associados mais de 150 comitês temáticos que 

discutem temas atuais e muitas vezes antecipam tendências; forças-tarefa que 

defendem interesses corporativos nas áreas de tributação, propriedade 

intelectual, marcos regulatórios e inovação; calendário repleto de palestras, 

seminários e feiras; oportunidades de geração de negócios para os associados; 

programa de vistos em parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos em 

São Paulo; e o Centro de Inteligência em comércio exterior que auxilia as 

empresas associadas na importação e exportação, além de promover missões 

comerciais (BIJEGA, 2010). 

Desde a sua criação trabalha pelo aprofundamento das relações 

bilaterais Brasil-Estados Unidos. A base dessa postura está na comunhão do 

elenco de valores da Câmara e dos EUA – democracia, livre iniciativa, liberdade 

de expressão, respeito à propriedade intelectual, pleno funcionamento das 

instituições, empreendedorismo, inovação, desenvolvimento econômico e 

geração de empregos. E também na análise de que a ampliação de 

relacionamento bilateral tem potencial para trazer ao Brasil inúmeros benefícios, 

principalmente nos âmbitos de desenvolvimento social e econômico, geração de 

oportunidades de comércio e acesso contínuo a tecnologias de ponta. Embora a 

iniciativa privada dos dois países mantenha um intenso intercâmbio comercial, 
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ainda existe carência em termos de mecanismos oficiais de incentivo, como 

acordos bilaterais de comércio (BIJEGA, 2010). 

Os objetivos principais da Câmara no que tange à relação bilateral 

Brasil-EUA são a promoção de um debate construtivo sobre os ganhos do 

tratado para evitar a bitributação entre Brasil e EUA; a facilitação do comércio 

bilateral; a defesa da inovação e da propriedade intelectual; e o incentivo à 

cooperação energética entre os dois países. Ademais, a entidade busca marcar 

presença nas discussões do CEO Fórum, instância criada para aprofundar as 

relações comerciais entre os dois países (BIJEGA, 2010). 

A entidade está presente em 13 cidades do país – São Paulo, 

Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Curitiba, Campo Grande, Joinville, Belo 

Horizonte, Uberlândia, Brasília, Goiânia, Recife e Salvador – e agrega os mais 

variados segmentos do empresariado nacional – como tecnologia, advocacia, 

indústria, prestação de serviços, comunicação, finanças, recursos humanos, 

marketing, agronegócio, construbusiness, saúde, logística, turismo, bens de 

consumo, comércio exterior e telecomunicações. Abaixo a característica de cada 

uma das filiais: 

 São Paulo: fundada em 1919 é sede da rede no Brasil. O prédio 

construído em 1997 contempla um movimentado centro de eventos com 

capacidade para 1700 pessoas. E a carteira de associados da capital 

paulista é cerca de 1500 empresas de todos os portes e de 40 

nacionalidades. 

 Porto Alegre: foi criada em 1998 e conta com 400 empresas associadas, 

na sua maioria dos segmentos de serviços, indústria e construbusiness. 

 Belo Horizonte: em 1999 iniciava-se as atividades e atualmente há em 

cerca de 450 empresas associadas desde pequeno a grande porte, 

destaca-se jurídico, serviços e tecnologia da informação. 

 Recife: criada em 1999, atualmente apresenta cerca de 450 empresas 

associadas que destacam os segmentos da tecnologia da informação, 

saúde e serviços técnicos especializados, como também, atividades 

ligadas ao Complexo Portuário Industrial de Suape, no sul de 

Pernambuco. 
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 Brasília: foi fundada em 2000 e se sobressai na atuação de influenciar 

políticas públicas. O escritório conta com aproximadamente 250 

empresas associadas, a sua maioria são dos segmentos: jurídico, de 

serviços e tecnologia. 

 Curitiba: iniciou suas atividades 2000, e é a maior associação 

multissetorial do Paraná. Localiza-se estrategicamente, próximo a um 

moderno polo industrial e centros de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. A regional conta com cerca de 415 empresas associadas. 

 Campinas: foi criada em 2001 sendo a primeira unidade no interior de 

São Paulo. A unidade reúne cerca de 500 empresas associadas, na sua 

maior parte dos setores automotivo, industrial e serviços. 

 Goiânia: fundada em 2005, localizada no coração do país com acesso a 

todas as regiões do Brasil. Há aproximadamente 270 associados, se 

destaca nos setores industrial, agronegócios, serviços, tecnologia e 

construção civil. 

 Ribeirão Preto: atividades iniciadas em 2006 com o objetivo de se inserir 

em uma das principais áreas produtoras de açúcar e álcool do Brasil. É 

polo de indústrias de fertilizantes, equipamentos médicos-odontológicos, 

produtos farmacêuticos e calçadistas. Seus associados somam cerca de 

150 empresas. 

 Uberlândia: iniciou em 2006 e conta com 150 empresas associadas com 

forte presença dos segmentos de logística, serviços e tecnologia. 

 Salvador: fundada em 2009 e atualmente está com uma carteira de 

associados em torno de 120 empresas principalmente de indústria e 

serviços. 

 Joinville: inaugurada em dezembro de 2012 e já conta com diversos 

eventos para os associados. 

 Campo Grande: inaugurada em fevereiro e 2013 e já conta com vários 

eventos para associados. 

Trata-se, portanto, de uma instituição com representatividade 

plurisetorial e multirregional. Toda essa vida que transita pela instituição permite 

identificar anseios, oportunidades e construir um melhor ambiente de negócios. 
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2.1.3 Produtos e Serviços 

As atividades desenvolvidas pela Câmara estão estruturadas em 

seis blocos sendo: atualização do conhecimento; serviços; aproximação público-

privada, expansão de ambiente de negócios; estudos, publicações e pesquisa; 

e temas da câmara. Abaixo o detalhamento de cada uma destas atuações:   

 

2.1.3.1 Atualização do conhecimento 

 Comitês abertos – são 150 comitês temáticos que discutem temas 

essenciais à rotina dos negócios, como apresenta as tendências 

corporativas. Os encontros são mensais e abertos a todos os associados, 

com duração de duas horas. E, os convidados são executivos e 

palestrantes de segmentos e empresas diferentes que difundem 

experiências e práticas de mercado. É uma oportunidade para o 

networking. 

Os referidos comitês em operação são: Saúde; Anvisa; Ciência sem 

Fronteira; Tributação; Legislação; Inovação; Energia; Viagens e 

Mobilidade Corporativa; Secretariado; Finanças; Gestão de Pessoas; 

Marketing; Tecnologia da Informação e Comunicação; Comércio Exterior; 

Sustentabilidade; Governança Corporativa; Comercialização e 

Distribuição. 

 Comitês estratégicos – ocorrem encontros mensais entre executivos da 

área de atuação de cerca de 20 a 25 empresas de segmentos diferentes 

que garantam a representatividade de mercado. Para ser membro efetivo, 

o executivo deve ter perfil alinhado com o estatuto do comitê. Os 

representantes são os CEOs ou diretores e as reuniões aprofundam 

questões de interesse do grupo no formato de round table ou com a 

participação de speakers. 

Os referidos comitês em operação são: Business Affairs (Empresas em 

Expansão); CEOs & Chairpersons; CIOs e Diretores de TI; Comércio 

Exterior; Compras Corporativas; Diretores Comerciais; Diretores e Vice-

presidentes Jurídicos; Finanças; Gestão de Pessoas; Gestão do Capital 
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Humano; Governança Corporativa; Inovação; Logística; Logística da 

Exportação; Marketing; Relações Governamentais e Supply Chain.  

 Seminários – intensa agenda destes programas com o propósito de 

discutir em profundidade a conjuntura e principais tendências do mundo 

corporativo. Ocorrem painéis de debate, com a apresentação de cenários 

e experiências empresariais com a participação do setor privado, governo, 

academia e associações de classe. Os participantes interagem ao longo 

dos painéis via pesquisas, enquetes e votações para que retrate a visão 

real das empresas. Calendário de seminários que compõe a agenda 

anual: 

o O ICMS que Interessa a Todos 

o Oportunidades e Desafios / Parcerias Público-Privadas 

o Modernização das Relações Trabalhistas 

o Fórum Jurídico / Transformações Legais 

o Seminário Inovação e Competitividade Brasileira 

o Perspectivas Econômicas e Comerciais 2013 

o Business Round Up / Perspectivas 2014 

o Tecnologia da Informação 

o Evento Especial do Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas 

 Fóruns setoriais – são debates direcionados a setores específicos e de 

grande relevância às corporações, e seu objetivo é envolver toda a cadeia 

produtiva do setor para que efetivamente haja um debate sobre 

competitividade, oportunidades e propostas para o setor. A câmara faz 

uma pesquisa junto aos associados do setor para trazer para o evento 

uma visão atual. Os fóruns que compõem o calendário são: 

o Competitividade Setorial – Mercado Financeiro 

o Competitividade Setorial – Telecomunicações 

o Competitividade Setorial – Energia Elétrica 

o Fortalecimento da Indústria e Competitividade Nacional. 
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 Workshops – é a reunião com no máximo 30 empresas para colocar um 

tema em prática, e conta com o auxílio de consultores, que por meio de 

exercícios, aplica conceitos e informações de mercado à realidade de 

suas organizações. O objetivo é que o grupo discuta oportunidades e 

desafios e ao final do evento consolidam as “10 Principais Lições” sobre 

a temática apresentada. São eles os workshops: 

o Workshop de Inovação 

o Workshop de Políticas Comerciais 

o Workshop de Sustentabilidade 

 Programa de capacitação (PACE) – são cursos de capacitação voltados 

para o nível gerencial das empresas com a parceria com instituições 

educacionais ou especialistas de mercado. É um calendário vasto e 

direcionado para a região em que a unidade da câmara está inserida. 

  

2.1.3.2 Serviços 

 Vistos para os EUA – negócios 

O serviço de visto conta com a parceria do Consulado Geral dos 

Estados Unidos em São Paulo que oferece aos associados das empresas de 

médio e grande porte o Corporate Visa Program. O serviço auxilia e agiliza o 

agendamento das entrevistas para o visto de finalidade de negócios. 

 Arbitragem 

A Câmara conceitua arbitragem como um meio alternativo de 

resolução de conflitos ao Poder Judiciário que privilegia o sigilo, a flexibilidade, 

a proximidade e envolvimento das partes. Corresponde a um meio privado de 

acesso à justiça que auxilia as empresas na resolução de litígios, e as partes 

participam integralmente do processo que envolve a escolha de quem julgará a 

controvérsia até o local e forma do julgamento que é expressa no termo de 

arbitragem. Suas vantagens são: liberdade de escolha, sigilo, tecnicidade, 

rapidez e neutralidade. 
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O Centro de Arbitragem é serviço oferecido à sociedade e não 

somente aos associados. E adicionalmente, oferecem as empresas filiadas um 

serviço estratégico de resolução de conflitos sobre direitos patrimoniais, que 

constitui uma ferramenta útil ao proporcionar segurança, transparência e 

agilidade na resolução do problema de forma ágil, flexível e moderna. 

O Centro foi criado em 2000 por iniciativa do Comitê de Legislação 

e sua responsabilidade é administrar os procedimentos arbitrais sem limitação 

geográfica, podendo atender partes nacionais e internacionais com segurança, 

rapidez e sigilo. 

 Business Center – São Paulo e regiões 

 O Business Center é um espaço, na matriz em São Paulo, para 

eventos de natureza interna, como também podem ser alugados pelos seus 

associados. Conta com cerca de 1000 m2 modulares, com flexibilidade de 

integração entre os ambientes que totaliza 30 opções de layout de salas e 

comporta 1700 pessoas. Portanto, as unidades regionais contam com um 

ambiente dimensionado para eventos com características próprias do prédio de 

cada filial. 

A câmara oferece consultoria especializada em eventos 

corporativos com toda a infraestrutura tais como: filmagem e gravação, 

decoração, serviço de valet, projetores multimídias, internet com link e wireless 

em todos os ambientes, recepcionistas bilíngues, tradução simultânea e 

interpretes, fotografo, serviço de audiovisual, sonorização, videoconferência, 

telas e seguranças patrimoniais.  

Estes espaços encontram-se em processo de reestruturação para 

obtenção da certificação Leed (Leadership in Energy and Environment Design), 

concedida pela US Green Building Council uma organização não-

governamental. As obras de adequação contam com a construção de caixas de 

aproveitamento de água da chuva. 

E para se atentar ao contexto da sustentabilidade, estão sendo 

oferecidos cardápios orgânicos para os clientes, como a implantação de políticas 

de compras sustentáveis, gerenciamento de resíduos sólidos, limpeza 

sustentável que incluem o sistema energético e de ar condicionado.   
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2.1.3.3 Aproximação público-privada 

 Ciência sem Fronteira (CsF) 

O Governo brasileiro busca promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e da tecnologia, da inovação e da competitividade 

brasileira, por intermédio de intercâmbio de bolsistas. Num período de quatro 

anos já foram contemplados 101.000 bolsistas. 

A Câmara atua na função de apoiador do governo brasileiro, com 

vistas a facilitar a cooperação entre os setores: público e privado. Nesse passo, 

promove fóruns colaborativos, assinaturas de acordos e o diálogo com empresas 

para facilitar o acesso de bolsistas a estágios em empresas nos EUA. 

 Contencioso do algodão 

Trata-se de uma disputa comercial entre Brasil e EUA, iniciada em 

2002, oportunidade em que o Brasil reclamou dos subsídios aos produtores de 

algodão dos EUA. A OMC considerou ilegal a prática, dando permissão ao Brasil 

para promover a retaliação em centenas de milhões de dólares.  

Houve a celebração de um Acordo Temporário em 2010, porém a 

solução final demanda a formulação de um novo Farm Bill pelo Congresso 

Americano. 

A Câmara encorajou ambos os governos a manterem o Acordo 

Temporário, militando em favor de uma solução final para a questão. 

 Global Entry 

A Câmara atua de forma a encorajar o Ministério da Justiça a apoiar 

a inclusão do Brasil, em programa do governo americano voltado a facilitar a 

entrada nos EUA, de viajantes internacionais de “baixo risco”, por intermédio do 

Programa Global Entry, originariamente concebido para 150 cidadãos pré-

selecionados e, posteriormente ampliado para 1.500 pessoas. 

Adicionalmente, atua para reforçar a importância estratégica do 

programa para atores dos setores público e privado. 
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 Bitributação (BTT) 

A entidade atua no encorajamento da aprovação do TIEA (Tax 

Information Exchange Agreement) pelo Senado, para eliminar a bitributação; 

para evitar a sonegação de impostos e para criar reciprocidade na troca de 

informações, visando um acordo mais favorável às instituições brasileiras que o 

FATCA (obrigatório desde janeiro de 2013). 

 Sistema Geral de Preferências (SGP) 

A instituição atua de forma a garantir a permanência do Brasil no 

Programa de benefício tarifário concedido pelos EUA para países em 

desenvolvimento e o único acordo formal entre Brasil e EUA na esfera comercial . 

 Visa Waiver (VWP) 

A Câmara trabalha com o propósito de engajar o governo brasileiro 

na discussão do Visa Waiver, disseminando informações sobre os requisitos do 

programa, visando à inclusão do país no programa.  

Referido programa permite aos cidadãos de países participantes, 

viajar aos EUA, sem a obtenção de visto para estadas inferiores a 90 dias. A 

condicionante estabelecida ao Brasil para se integrar ao Visa Waiver, é a 

redução da taxa de recusa de visto para 3%. 

 Agenda de Inovação 

A Câmara trabalha em cooperação com o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) e o setor privado para desenvolver uma agenda no diálogo de 

inovação Brasil-EUA. 

 

2.1.3.4 Expansão de ambiente de negócios 

 Missões empresariais 

a) Missões Setoriais aos EUA 

Desenvolve missões empresariais com o propósito de contribuir 

para a melhor percepção internacional dos produtos e serviços brasileiros, 

oportunizar negócios e facilitar acesso ao mercado americano, bem como outros 
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mercados. Com até vinte componentes, as missões recebem suporte 

customizado de uma equipe especializada. 

A entidade já realizou missões para os setores de Tecnologia da 

Informação, Máquinas e equipamentos, Alimentos e bebidas, construção, 

biotecnologia, médico-hospitalar, eletrônicos para Estados Unidos, China e 

América Latina. 

b) Missões Prime aos EUA 

Capacita empresas sócias acerca de tendências e avanços em seus setores de 

atuação, e promove o desenvolvimento de padrões de competência, facilitando 

atividades comerciais através de conteúdo e oportunidades de negócios, 

investimentos e parcerias, além de visitas estratégicas a grandes players. 

c) Missões Tailor-Made aos EUA 

Criadas para atender uma demanda específica de promoção de novos 

conhecimentos, prospecção de novos mercados e inovação. Proporcionam 

capacitação e possibilidades de novos negócios por meio de conteúdo, 

oportunidades de parcerias e investimentos. 

d) Missões empresariais no Brasil 

Delegações estrangeiras visitam o nosso país com o propósito de 

geração de conhecimento, entender dificuldades, pontos fortes e oportunidades, 

atrair investimentos e realizar negócios. Promove também, visitas técnicas, 

palestras de conteúdo e eventos de networking. 

 Pesquisas de mercado 

A entidade oferece uma variedade de pesquisas exclusivas que 

embasam as decisões de atuação tais como: pesquisa de tarifa, consulta ao 

Sistema Geral de Preferências sobre a isenção de tarifas de importação, 

identificação de empresas estrangeiras que podem ser fornecedores ou 

parceiros, identificação de feiras internacionais, e estatísticas de comércio 

exterior. 

Outras pesquisas encomendadas são a de “Acesso ao Mercado” 

que envolve informações relevantes para a definição da viabilidade do 
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empreendimento, e contempla EUA, Canadá, México, Argentina, Paraguai, 

Uruguai, Venezuela, Chile, Colômbia e Peru. 

E a outra é a Sourcing que é um serviço de prospecção de contatos 

qualificados e específicos que proporciona um mapeamento direcionado que 

contribui para o levantamento de interesse e disponibilidade de mercado. O 

serviço é disponibilizado para contempla EUA, Canadá, México, Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Colômbia, Peru e Brasil (para empresas 

que não estão no país). 

 Projeto Brasil com Z 

O projeto contempla levantamento e análise de informações 

críticas e essenciais para a inserção de um produto ou serviço no mercado, seja 

com foco regulatório ou mercadológico. Envolve coleta e análise de todos os 

dados essenciais para uma eficiente e assertiva inserção no mercado-alvo, que 

cobre desde a regulamentação e tarifa de importação até dados sobre 

concorrentes e consumidores. O serviço atende os EUA. 

 Matchmaking 

É um serviço de agendamento de reuniões com empresas de uma 

dada região em um país, indicadas por um cliente ou a partir de uma pesquisa 

completa de Sourcing pelo qual a empresa poderá filtrar e aprovar a relação de 

contatos antes do agendamento das reuniões. Países atendidos EUA, Canadá, 

México, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Colômbia, Peru e Brasil 

(para empresas que não estão no país). 

 Foreign Partnership 

É um programa destinado a empresas estrangeiras em expansão 

que estão em processo de avaliação do mercado brasileiro que poderão contar 

com a Câmara para obter informações privilegiadas ou networking direcionado. 

 How To Do Business and Invest in Brazil 

São guias de conteúdo informativo que abrangem uma variedade 

de temas relevantes sobre o Brasil e os principais estados brasileiros. Por meio 

das publicações e de realização de eventos nacionais e no exterior em que se 
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promove o Brasil apontando como um dos principais destinos de investimento 

estrangeiro e auxilia empresários estrangeiros a fazer negócios no país. 

 How To Do Business and Invest in USA 

São guias de conteúdo informativo destinados a empresários e 

investidores brasileiros que querem investir nos EUA, que contém informações 

práticas de como fazer negócios com os americanos. Os materiais são 

elaborados em parceria com governos locais, empresas e instituições 

especializadas. 

 How To Do Business and Invest in China 

São guias de conteúdo informativo destinados a empresários e 

investidores brasileiros que querem investir na China, que contém informações 

práticas de como fazer negócios com os chineses. 

 Feiras de negócios 

As feiras de negócios são multissetoriais com grandes 

oportunidades para exposição de produtos e serviços inovadores, lançamentos 

e promoções comerciais. Reúnem um grande número de empresários locais, e 

ocorrem em várias unidades regionais. 

 Café de Relacionamento 

É o primeiro evento do novo associado com o objetivo de que haja 

efetividade no uso dos diversos produtos e serviços oferecidos, em que se faz 

uma apresentação institucional que aborda os temas de vendas, relacionamento 

ou liderança. 

 

2.1.3.5 Estudos, publicações e pesquisa 

 AmchamNews 

É o jornal mensal que destaca as ações da Câmara nas diversas 

regionais. 
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 Amcham Highlights 

É uma publicação sobre os acontecimentos dos eventos da 

Câmara nas suas regionais. 

 Brazil Highlights 

É um estudo com o objetivo de fornecer informações estratégicas 

brasileiras a potenciais investidores estrangeiros. Auxilia no entendimento sobre 

o ambiente de negócios e contém informações relevantes tais como: política e 

história; população; educação; economia; infraestrutura; comércio; programas 

do governo federal; potencial energético; meio ambiente; inovação tecnológica; 

oportunidades e investimentos e contatos úteis. 

 Pesquisas / enquetes 

Após os eventos aplica pesquisas e enquetes com as empresas 

associadas e especialistas, que trazem uma visão atualizada, concreta e realista 

das necessidades de mercado, como também sugestões e propostas. Essas 

informações baseiam os painéis de debates e ajudam a sinalizar para o governo 

e para a imprensa as demandas da iniciativa privada no Brasil. 

 Relatórios ANVISA 

Relatórios de Avaliação da ANVISA são elaborados pelo Comitê 

Anvisa da Câmara, em parceria com institutos de pesquisa, com o objetivo de 

avaliar a percepção em relação às atividades desenvolvidas pela Agência, 

apontando aspectos positivos e que merecem melhorias em sua atuação geral. 

 Relatórios INPI 

Relatório de Avaliação do INPI é fruto do trabalho da Força-Tarefa 

de Propriedade Intelectual da Câmara, e é desenvolvido em parceria com 

institutos de pesquisa. A força-tarefa é composta por colaboradores voluntários, 

que atuam perante o INPI na qualidade de advogados, consultores e 

representantes de empresas dos mais diversos setores da economia. 
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 Yearbook 

É o anuário da Câmara, publicado desde 1939, que contém todos 

os contatos das empresas associadas, bem como a temática de todas as 

atividades discutidas durante o ano em todo o Brasil. 

 

2.1.3.6 Temas da Câmara 

 Competitividade Brasil 

É um debate sobre a importância e a viabilidade de novos acordos 

comerciais internacionais, criação de condições adequadas da participação da 

iniciativa privada nos projetos de infraestrutura, diálogo sobre uma melhor 

regulamentação das relações de trabalho, e a relação da qualidade da gestão 

pública frente ao crescimento estrutural brasileiro. 

 Impactos Legislativos e Jurídicos 

Debates jurídicos sobre a legislação vigente, questões tributárias e 

as tendências da gestão pública fundamental ao desenvolvimento empresarial. 

 Inovação 

Debate sobre as questões da promoção da inovação com 

executivos, especialistas da iniciativa privada, academia e entidades 

interessadas na temática. 

 Sustentabilidade 

Debates sobre as melhores práticas de sustentabilidade do 

mercado, das tendências e do papel dessas iniciativas como estratégias para o 

desenvolvimento empresarial. 

 Energia 

Debates tendências e fatores que estimulam e dificultam o 

desenvolvimento do setor energético brasileiro. 
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 Gestão Empresarial 

O programa tem como prioridade debater as melhores práticas de 

gestão empresarial em diferentes áreas de atuação, e analisar tendências como 

foco em desenvolvimento dos negócios. 

 Business in Growth – BIG 

É um programa voltado para empresas com alto potencial de 

crescimento baseado em três pilares: oportunidades comerciais, melhoria de 

gestão e empreendedorismo e inovação. 

 Brasil-EUA e Outros Mercados 

A proposta do programa é desenvolver e apoiar ações que 

contribuam para simplificar o comércio internacional, impulsionar os negócios 

brasileiros com outros países e atrair investimento estrangeiro. 

 Agenda Bilateral Brasil-EUA 

O programa tem o foco de fortalecer a cooperação entre Brasil e 

Estados Unidos por meio de fóruns colaborativos em que se facilita o diálogo 

entre os setores público e privado. 

 

2.2 O FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL E O PROGRAMA COMPETITIVIDADE 

BRASIL DA CÂMARA DE COMÉRCIO EM ESTUDO 

À luz das considerações trazidas até aqui, verifica-se que muitos 

acontecimentos impulsionaram a economia brasileira na busca de 

competitividade. A partir de 1990, acentuaram-se as ações voltadas a este 

propósito. Ao longo do tempo, as proposições do Consenso de Washington14, 

acolhidas pelo Brasil, implicaram a estabilização da economia, a abertura 

comercial e a abertura do mercado financeiro, estimulando, por via reflexa, a 

busca pela competitividade. Instituições, organizações e governo lutam 

incansavelmente pelo aumento das oportunidades de crescimento e de 

                                                             
14  Consenso de Washington foram normas criadas em 1989 pelo Banco Mundial, 
Departamento do Tesouro dos EUA e FMI para alavancar o desenvolvimento econômico dos 
países emergentes. 
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desenvolvimento econômico. Políticas públicas de inclusão social, de saúde e 

de educação constituem ferramentas. Em caráter adicional, a conscientização e 

a promoção da responsabilidade empresarial muito podem contribuir para o 

desenvolvimento regional. 

Neste cenário, organizações como a ONU e as Câmaras de 

Comércio trabalham numa perspectiva de criar estratégias e fomentar 

compromissos que visem à construção de uma sociedade melhor e mais justa 

para todos. Para tanto, trazemos neste item a discussão sobre o Fórum 

Econômico Mundial da América Latina – FEM realizado no Rio de Janeiro em 

2009 em que o relatório final trouxe cinco prioridades como resposta regional 

para a crise. E depois, entraremos no desdobramento de um dos programas da 

Câmara de Comércio que é “Competitividade Brasil – Custos de Transação” que 

tem suas raízes no FEM. 

O FEM - 4º fórum realizado na América Latina-, trouxe o tema 

“Implicações da Crise Econômica Global para a América Latina” pontuando que 

o momento representa uma oportunidade de superação de dificuldades e da 

inauguração de uma nova era de confiança reforçada e de integração para a 

região.  

O relatório do fórum retrata a necessidade de uma visão regional 

de políticas de negócio. 550 líderes mundiais e regionais de 35 países discutiram 

estratégias de abordagem dos desafios e as oportunidades da região 

caminhando pelas cinco esferas abaixo (WEF, 2009): 

1 Respondendo proativamente ao abrandamento econômico. As 

economias da América Latina sofreram impactos gerados pela crise 

mundial numa proporção menor que outros países: 

 Setor financeiro da América Latina resistiu à crise das hipotecas e do 

crédito global desencadeadas nos EUA. 

 A reforma e a reestruturação levadas a efeito nos últimos anos têm 

colocado a região em uma base melhor do que aquela experimentada 

durante as crises anteriores. 

 O continente não está imune ao perigo e deve adotar medidas para 

conter o desemprego. 
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 Reformas estruturais mais profundas são necessárias como uma 

revisão do regime tributário e fiscal. 

 A chave é construir a confiança nas economias da região entre os 

investidores, o negócio, a comunidade e os cidadãos. Nesse esforço, 

é fundamental desenvolver uma liderança forte e confiante. 

 Construção de pontes entre as Regiões 

2 A crise econômica apresenta reais oportunidades para construção de 

laços mais fortes com novos parceiros comerciais e de investimento 

do Oriente Médio e Ásia, particularmente China. 

 O rápido crescimento dos laços comerciais é uma grande mudança global 

que não será interrompida pela crise. 

 Setores público e privado da América Latina devem celebrar parcerias 

com investidores internacionais para melhorar a infraestrutura e 

desenvolver habilidades baseadas em sistemas de ensino inovadores. 

 China deve considerar a situação econômica como uma oportunidade de 

aprofundar seu compromisso com a América Latina. Ambos devem 

procurar alcançar uma relação equilibrada. 

 América Latina deve implantar uma campanha global para aliviar a 

pobreza, promover a equidade e o desenvolvimento sustentável através 

de parcerias com instituições internacionais. 

3 Integração para construir um futuro melhor. As economias latino-

americanas tiveram cautela, mas mantiveram-se abertas, ao tempo em 

que seus governos tiveram sucesso na integração da região. 

 O protecionismo pode ser difícil de evitar, as nações deveriam resistir e 

contar com protecionismo de médio ou longo prazo como forma de 

solução para os desequilíbrios comerciais. 

 A boa governança corporativa são essenciais para promover a integração 

regional. Os setores público e privado devem formar parcerias neste 

propósito. 

 A ameaça à estabilidade representada pelo crime transnacional, 

particularmente o narcotráfico, é um desafio.  
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 Para obtenção de um novo ciclo sustentável no desenvolvimento da 

região, os países latino-americanos devem abordar as suas lacunas de 

infraestrutura por meio de novos investimentos, sobretudo em energia e 

transporte. 

4 Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. A América 

Latina tem demonstrado resiliência econômica durante a crise, os 

líderes devem implementar políticas socialmente responsáveis e 

inovadoras para sustentar crescimento. 

 Apesar dos avanços dos últimos anos na erradicação da pobreza, a 

América Latina é a região mais desigual do mundo em distribuição de 

renda. 

 Os países devem se concentrar na implementação de programas sociais 

inovadores, como o do México “Oportunidades” e no Brasil o “Bolsa 

Família”. 

 A educação é uma prioridade e reformas devem ocorrer em busca de 

modelos educacionais inovadores. 

 O investimento em tecnologia, especialmente na expansão da Internet de 

banda larga, é fundamental para impulsionar produtividade e inclusão 

social. As empresas que utilizam tecnologia estão em uma posição mais 

forte após a crise. 

 A democracia é fundamental na promoção da transparência e 

responsabilidade nos negócios e no setor público, que são essenciais 

para assegurar o crescimento sustentável. A inclusão de mulheres e a 

diminuição da lacuna das diferenças entre os sexos são cruciais para o 

desenvolvimento. 

5 Desafios e Oportunidades para um Ciclo de Desenvolvimento Verde. 

A crise econômica ameaça tirar recursos do desenvolvimento verde. 

No entanto, a América Latina não pode continuar a crescer de forma 

robusta sem a preservação do meio ambiente. 

 Manejo de áreas subdesenvolvidas (particularmente a maior floresta 

tropical do mundo – Amazônia) deve ser considerado uma 
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responsabilidade coletiva. A segurança alimentar é outra área chave que 

requer uma abordagem multissetorial. 

 A bioenergia é essencial para alimentar o crescimento, mas o seu 

desenvolvimento e produção deve ser sustentável. 

 Melhores acordos multilaterais são necessários para regular o 

comportamento empresarial. 

 Indivíduos e empresas devem ser encorajados a assumir a 

responsabilidade do ciclo verde, alterando o seu comportamento em 

busca de melhores práticas em áreas como a conservação da água. 

 A sustentabilidade ambiental não é apenas sobre responsabilidade social, 

é uma necessidade competitiva. 

 

2.2.1 O contexto da competitividade brasileira 

Diante desta mobilização, a Câmara de Comércio apresenta o 

contexto da competitividade brasileira, quadro sensível que exige mudanças 

consistentes e urgentes. É sabido que o país está alcançando maior peso e 

poder de influência no cenário internacional, e com a perspectiva de aumento 

devido aos eventos esportivos de escala mundial que ocorrerão nos próximos 

anos (SILVA, 2011). 

O executivo afirma que a despeito da aparência de todos os ventos 

favoráveis, o nosso país deve atentar para os complexos entraves à 

competitividade brasileira que se refletem nos elevados custos de transação 

para as organizações. A distorção resta nítida quando se tem ciência de que o 

Brasil é a 8ª principal economia mundial, 4º destino mais atrativo de 

investimentos e no ranking de competitividade global do Fórum Econômico 

Mundial de 2010 encontra-se em 58º posição dentre os 139 países analisados. 

O Brasil encontra-se num momento decisivo para o 

desenvolvimento e quatro são os seus principais desafios: falta de mão-de- obra 

técnica, baixa eficiência do governo, lacunas de infraestrutura e excesso de 

burocracia (SILVA, 2011). 

Para ilustrar tal assertiva, Silva (2011) destaca que no Brasil 

graduam-se 30 mil engenheiros contra 190 mil na Rússia, 220 mil na Índia e 650 
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mil na China. Dentre os países emergentes, o Brasil é o mais insuficiente na 

formação de técnicos, cenário indesejável para um novo ciclo de crescimento. 

Outro dado preocupante é o número insignificante de 9 mil cientistas e 

engenheiros trabalhando em pesquisa e desenvolvimento no meio corporativo, 

ao passo que a Coreia do Sul, com a metade da nossa população, dispõe de 

mais de 60 mil. 

Este problema tende a se acentuar devido às perspectivas de 

aumento do PIB. De acordo com pesquisa realizada pela Câmara, em parceria 

com o Ibope, 76% das empresas brasileiras já realizam treinamentos internos 

com o propósito de reter e capacitar seus profissionais devido à escassez de 

talentos no mercado (SILVA, 2011). 

 O executivo contextualiza que o cenário continua preocupante. 

Nas questões de infraestrutura, a pavimentação de estradas é da ordem de 6% 

contra 80% da China, 67% Rússia e 63% da Índia, além da saturação dos 

aeroportos brasileiros sendo da ordem de 132% de Guarulhos, 168% de 

Viracopos e 165% de Brasília. 

Silva (2011) evoca que a baixa eficiência do governo e o excesso 

de burocracia estão interligados. A elevada e complexa carga tributária 

compromete o desempenho dos produtos e serviços no exterior, prejudicando a 

atração de investimentos e exigindo estruturas sofisticadas das empresas em 

termos de tecnologia e pessoas para dar conta das tarefas que envolvem os 

tributos. Surge como resultado, uma demanda anormal tributária entre governo 

e as corporações, sendo a maior entre os países emergentes. 

O excesso de burocracia, segundo o Banco Mundial, acarreta 2600 

horas de tarefas que envolvem os processos de ordem tributária contra 504 

horas da China e 271 horas da Índia. Some-se a isso, a ampliação dos custos 

públicos acima da taxa de expansão do PIB e da arrecadação que estrangula os 

investimentos a ponto de comprometer o crescimento que está à frente desta 

década (SILVA, 2011). 
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2.2.2 O Programa Competitividade Brasil15 

O projeto “Competitividade Brasil – Custos de Transação” surgiu 

em 2010, num evento na sede da Câmara de Comércio, para a divulgação do 

relatório de competitividade global do Fórum Econômico Mundial de 2009. Se 

por um lado, ficaram evidentes os avanços que nosso país havia alcançado, de 

outro, havia áreas que careciam de maior atenção por serem fundamentais para 

a competitividade brasileira, tais como: formação de mão-de-obra técnica, 

eficiência do Estado, infraestrutura e quantidade de rotinas burocráticas (RICO, 

2011). 

Diante disso, o executivo retrata que a Câmara criou o “Programa 

Competitividade Brasil” em que assumiu o compromisso de liderar discussões e 

a formulação de alternativas para enfrentar os desafios apresentados. O 

propósito é apontar contribuições concretas para que nosso país se torne mais 

competitivo, a ponto de passar da atual posição de 8ª maior economia mundial 

para a 5ª em 2016. O projeto foi constituído em quatro etapas: 

 Pesquisa com os associados, realizada em conjunto com o Ibope para 

compreender os obstáculos para a competitividade nacional, assim como 

seus custos. No período de 28.04 a 17.05.2010 foram ouvidos 211 altos 

executivos de empresas de diferentes portes e segmentos de 11 cidades 

brasileiras. 

 Quatro seminários na sede da Câmara para discutir o tema e levantar 

alternativas de superação: 

o Qualificação da mão-de-obra como fator vital de competitividade 

(09.06.2010); 

o Agenda do destravamento dos investimentos: quando o micro vira 

macro (24.06.2010); 

o Como acelerar a implementação dos projetos de infraestrutura 

(21.07.2010); 

o Descomplicar o que for possível pelo executivo (03.08.2010). 

                                                             
15  As informações e detalhamento do Programa Competitividade Brasil encontram-se no 
anuário da instituição sob a coordenação de Bijega em 2011. 



69 
 

 Priorização em ordem de importância e urgência das alternativas segundo 

a ótica do setor privado. Foram ouvidos no mês de agosto de 2011 150 

altos executivos de empresas associadas. 

 Encaminhamento dessa agenda ao governo federal que tomou posse em 

janeiro de 2011. 

Dentro desta linha de atividades, a Câmara realizou em 18.11.2010 

o “Seminário Reforma Tributária Possível”, momento em que houve o 

aprofundamento das questões sobre o destravamento do sistema tributário 

nacional e o incremento da competitividade das empresas gerando cinco 

grandes propostas que foram integradas ao programa, são elas: 

 Adoção do princípio do destino na aplicação do ICMS (Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

 Mudança nos critérios aplicados a transferências de recursos federais aos 

estados; 

 Implementação de um IVA (Imposto sobre o Valor Agregado) que 

substitua e simplifique o atual panorama de impostos como o PIS 

(Programa de Integração Social) e a COFINS (Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social); 

 Desoneração da folha de pagamento, ou até o deslocamento da 

tributação da folha para o valor adicionado anteriormente mencionado; 

 Desoneração das exportações e dos investimentos. 

A entidade usou como estratégia a criação de forças-tarefa para 

tratar particularmente cada um dos quatro pilares do programa, e estabelecer um 

canal de relacionamento com o governo federal para apoiar a implementação. 

Além disso, “Competitividade Brasil” foi incorporado às ações de Advocacy16 da 

instituição sendo uma de suas prioridades de ação. 

 

 

                                                             
16 Advocacy são ações perante o governo que permeiam a criação de políticas públicas em prol 

de uma sociedade mais justa. 
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2.2.3 A pesquisa do Programa Competitividade Brasil17 

A Câmara de Comércio na continuidade das ações do Programa 

Competitividade Brasil realizou juntamente com o Ibope, uma pesquisa perante 

seus associados, a fim de compreender os principais entraves à maior 

competitividade brasileira, que desencadeiam custos elevados de transação 

para as organizações dispondo uma série de desafios tanto para o presente 

quanto para o futuro. 

A pesquisa ouviu 211 altos executivos, no período de 28.04 a 

17.05.2010, sendo que 95% são diretores, sócios e presidentes de variados 

portes do qual 78% com até 500 colaboradores e 22% acima de 501. Os setores 

envolvidos foram: 19% serviços, 16% tecnologia, 15% indústria e as origens de 

capital perfazem 71% brasileiras espalhadas por onze cidades: São Paulo, 

Campinas, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão 

Preto, Goiânia Uberlândia e Salvador. Os entrevistados analisaram quatro temas 

centrais do programa que são: formação de mão de obra técnica, eficiência do 

Estado, infraestrutura e quantidade de rotinas burocráticas. Vejamos a seguir os 

resultados da referida pesquisa: 

1º Tema: Formação de Mão de Obra Técnica 

Gráfico 1: Desafios para a capacitação 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 

                                                             
17 A pesquisa do Programa Competitividade Brasil encontra-se no anuário da instituição sob 
a coordenação de Bijega em 2011. 
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Gráfico 2: Ações de formação profissional  

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 

 

Gráfico 3: Investimento de tempo em capacitação 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 
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Outra questão destacada pelas análises da Câmara, é que as 

organizações enfrentam grande dificuldade de preencher as vagas, como 

também precisam investir pesadamente na qualificação do seu quadro funcional, 

sendo que 76% das empresas desenvolvem treinamentos internos, 60% 

subsidiam cursos externos, 40% têm parcerias com instituições educacionais e 

o tempo dispendido para a capacitação é de 10% da sua jornada de trabalho. 

Vale ressaltar que 76% das companhias entrevistadas são de pequeno e médio 

porte. 

A entidade analisa que o setor privado atesta que 52% dos 

engenheiros e técnicos saem totalmente adequados, mas mesmo assim estão 

aquém em termos de custo para 47% e, para 49% dos entrevistados a 

quantidade de graduados é inadequada para a realidade do mercado no que se 

refere à distribuição geográfica destes formandos.  

 

2º Tema: Eficiência do Estado 

Gráfico 4: Aspectos que afetam as empresas 

 
Fonte: adaptada de Bijega (2011) 
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Gráfico 5: Política fiscal 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 

 

Gráfico 6: Adequação das despesas do governo 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 
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A Câmara enfatiza que a pesquisa revela que 81% dos consultados 

afirmam que o peso dos tributos afetam muito negativamente os negócios. A 

pesquisa abriu espaço para identificar o que seria uma política fiscal ajustada. 

Assim para 59% deve haver redução na estrutura da máquina pública com uma 

queda gradual dos tributos e 30% sugerem corte imediato do ICMS. 

Outro aspecto tratado na pesquisa da instituição diz respeito à 

necessidade de maior controle sobre o crescimento das despesas do governo, 

e 44% advogam que o aumento deve se limitar a 50% do PIB nacional; 29% 

atestam que podem chegar ao mesmo nível de aumento do PIB; e 13% 

apregoam a conformidade com as necessidades da boa governança. 

Uma parcela de 69% dos entrevistados, de acordo com a 

instituição, acredita que deixará de haver ajustes na política fiscal num curto e 

médio prazo, mesmo sendo vital para a competitividade brasileira. 

A pesquisa da entidade mostra que 52% sustentam a necessidade 

imediata da reforma na Previdência Social, como também identificam que para 

74% dos ouvidos o setor privado está preparado para dividir tarefas e 

responsabilidades com o governo de maneira equitativa visando à 

competitividade brasileira, e ainda 68% dizem que segmentos como telefonia e 

telecomunicações deveriam estar nas mãos da iniciativa privada.     

 

3º Tema: Infraestrutura 

Gráfico 7: Obstáculos da infraestrutura  

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 
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Gráfico 8: Obstáculos inibem o aumento da competitividade 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 

 

Gráfico 9: Parcerias Público-Privadas no Brasil 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 
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Estes mesmo pontos devem ser observados pelo governo, mas para os 

entrevistados, o peso é diferente: transporte e distribuição (36%); legislação e 

regulamentação (35%), energia (19%), telecomunicações e tecnologia (8%) e 

custos e tributos (8%). 

A instituição destaca que os participantes identificaram os desafios 

para o futuro, mas também levantaram os entraves que afetam os negócios em 

tempos atuais: logística e distribuição (54%), telecomunicações e tecnologia 

(30%), energia (4%) e saneamento ambiental (3%). 

A Câmara aprofunda e destaca que dentro de logística e 

distribuição as maiores dificuldades são do transporte rodoviário (32%) e aéreo 

(31%). Para telecomunicações e tecnologia as questões que mais impactam no 

dia-a-dia são preços de produtos, serviços e soluções (55%); e dificuldade de 

acesso, custos de implementação e problemas de funcionamento das 

plataformas (26%). 

No que tange à energia, a instituição traça que os pontos críticos 

para os executivos são altos custos (59%) e a preocupação quanto aos projetos 

e investimentos do governo na área deixam de ser suficientes para atender a 

demanda, tanto que apenas 14% acreditam ser suficientes em sua área. 

De acordo com a pesquisa da Câmara mesmo com toda a 

disponibilidade do empresariado em participar das soluções, juntamente com o 

governo, das deficiências 86% afirmam que os obstáculos – como falta de 

clareza na regulamentação e instabilidade das agências regulamentadoras – 

acabam por coibir sua atuação na área. 

Quanto aos aspectos das Parcerias Público-Privadas, a instituição 

discute que a maioria dos ouvidos (54%) aponta ser totalmente inadequado o 

atual modelo regulatório; para 47% faltam inúmeras informações contratuais, e 

38% afirmam que são várias as dificuldades na gestão das parcerias.   
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4º Tema: Desburocratização 

Gráfico 10: Entraves burocráticos 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 

Gráfico 11: Investimento em tecnologia 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 

Gráfico 12: Lucratividade sem burocracia 

 

Fonte: adaptada de Bijega (2011) 
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entraves burocráticos travam os negócios. Os pontos mais sensíveis são: tempo 

exigido para o cumprimento das obrigações (77%), necessidade de emissão de 

diferentes certidões e documentos (77%) e custo dos trâmites (48%). 

A entidade aponta que os executivos atribuem ao governo federal 

(67%), a condição de maior gerador de burocracia, seguido pelos governos 

estaduais (20%) e municipais (7%). Este cenário exige que as empresas 

possuam 25% do seu quadro de colaboradores envolvidos em tarefas 

relacionadas com tais rotinas, além de investimentos pesados em tecnologia 

(89%). 

A pesquisa da instituição revela que para 72% dos respondentes, 

a eliminação da burocracia aumentaria a lucratividade em 3%. Ainda sobre a 

eliminação da burocracia, os consultados apontam a necessidade de eliminação 

de redundâncias, otimização de processos, aumento da eficiência da gestão, 

restabelecimento do Ministério da Desburocratização, estruturação de políticas 

unificadas definidas pela União e implementadas pelos estados e municípios e 

a criação de um cadastro positivo de idoneidade fiscal. 

Os executivos, segundo a pesquisa da Câmara, afirmam a 

disposição para ajudar na fiscalização e nas sugestões práticas ao Governo e 

Congresso, na promoção e participação de associações de classe, tomando 

parte em consultas públicas e estudos, assumindo atribuições de cartórios e 

pressionando parlamentares para as reformas. 

Os resultados da pesquisa realizada pela Câmara de Comércio 

resultaram em 20 propostas apresentadas em quatro frentes de trabalho, que 

são metas a serem percorridas até 2016, conforme estabelecido pela entidade. 

A seguir as referidas propostas: 

1º Competividade Brasil – Qualificação de Mão-de-Obra como Fator de 

Competitividade 

 Adoção de modelos alternativos à CLT para as relações de trabalho. 

 Aumento dos estímulos à inovação, inclusão e melhor articulação das 

instituições de pesquisa e desenvolvimento, e busca de maior número de 

registros e patentes. 
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 Aprovação de uma lei que garanta incentivos fiscais às companhias que 

investem em capacitação de profissionais, nos moldes da “Lei Rouanet”. 

 Assegurar que as bolsas de estudo a funcionários sejam consideradas 

rendimento isento sobre o qual não há incidência de quaisquer 

contribuições previdenciárias, e que não integrem os cálculos dos 

benefícios trabalhistas. 

 Desenvolver um programa intensivo de melhoria do ensino médio nas 

áreas de matemática, ciências, física e química, instituindo, no contra 

período dos colégios públicos, reforço escolar nesse sentido, ministrado 

por alunos bolsistas do ensino superior. 

 Incluir temas ligados à sustentabilidade, à ciência de serviços e à 

dinâmica do relacionamento com clientes e fornecedores nos currículos 

dos cursos superiores de áreas técnicas. 

 Reforçar o ensino médio direcionado à profissionalização através da 

atualização de seu conteúdo voltado para áreas de interesse profissional. 

 Implementar progressivamente campi avançados dos melhores cursos 

superiores em cidades de porte médio. 

2º Competitividade Brasil – Agenda de Destravamento dos Investimentos: 

Quando o Micro vira Macro 

 Restringir o aumento de despesas do governo a 50% do valor da 

arrecadação. 

 Realizar a Reforma Tributária possível: 

o Alteração do ICMS do Estado de origem para o Estado de destino; 

o Redesenho de PIS / COFINS para a criação de um imposto sobre 

valor adicionado; 

o Desoneração da folha de pagamento com busca de mecanismo de 

compensação arrecadatória; 

o Política de desoneração efetiva de investimentos para aumento de 

competitividade. 

 Fortalecer o papel das agências reguladoras, conferindo mais autonomia 

financeira e operacional, transparência, definição clara de competências 

e assegurando que, na composição de seus quadros, prevaleça a 

excelência técnica. 
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 Desenvolver e implementar política de remuneração pública compatível 

com a remuneração do setor privado, que priorize a hierarquização das 

carreiras em conformidade com sua relevância, introduzindo mecanismos 

de meritocracia. 

 Estabelecer tratados de bitributação com outros países para eliminar 

distorções tributárias em transações internacionais, em especial com os 

EUA. 

3º Competitividade Brasil – Acelerar a Implementação dos Projetos de 

Infraestrutura 

 Elaborar visão de Estado para os próximos 20 anos. 

 Aprimorar as condições para a participação da iniciativa privada nos 

projetos de infraestrutura: 

o Maior segurança jurídica; 

o Transparência e clareza nos processos de licitação; 

o Critérios realistas para a atratividade financeira; 

o Gestão público-privada dos projetos (profissionalização da 

supervisão). 

 Rebalancear a matriz dos meios de transporte, com melhor 

aproveitamento das opções alternativas ao transporte rodoviário, ou seja, 

ferroviário, aéreo e fluvial. 

4º Competitividade Brasil – Descomplicar o que for Possível pelo Executivo 

 Agilizar e simplificar procedimentos de despacho aduaneiro e liberação 

de cargas. 

 Prorrogar para dois anos o prazo de validade das Certidões Negativas de 

Débito, e não permitir que eventuais débitos na conta corrente inferiores 

a 0,5% do faturamento total declarado pelo contribuinte impeçam a 

emissão das certidões. 

 Reforçar o papel e o significado do recibo de quitação trabalhista. 

 Retomar a coordenação administrativa pela Casa Civil através de um 

programa multissetorial e multidisciplinar de desburocratização. 

A Câmara de Comércio encerrou 2010 com estas propostas que 

foram entregues para o Governo Federal empossado em janeiro de 2011. Assim, 
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o Programa Competitividade Brasil avança em 201118 para suas filiais, com o 

propósito de avançar nas discussões dentro das especificidades regionais. Os 

encontros reuniram empresários, governo e a academia em São Paulo (23.08 e 

18.10), Belo Horizonte (28.06), Curitiba (13.07), Campinas (26.07), Recife 

(05.08) e Brasília (24.11). 

A frente de trabalho relacionado com a Infraestrutura iniciou os 

debates do ano de 2011 em São Paulo. O evento trouxe a análise de como 

aumentar a participação da iniciativa privada nos projetos da área e acelerar o 

processo. 

A entidade relata que a discussão mostrou que o nosso país passa 

por momento de grande atratividade de investimentos tão necessários para a 

logística e transportes, energia e telecomunicações. De outro viés, há segmentos 

deficientes porém passíveis de incremento por meio de Parcerias Público-

Privadas (PPPs). 

A Câmara alertou que o Brasil está mais atrativo devido às 

turbulências das economias americana e europeia, e revelou também que é 

fundamental avançar nas alterações regulatórias e na criação de novos 

dispositivos de financiamentos. Tais medidas são fundamentais para o aumento 

das participações da iniciativa privada nos projetos de PPP. 

Dentro deste contexto, há outros avanços necessários como a 

desoneração tributária para aumentar a modicidade tarifária, e a gestão do meio 

ambiente com o propósito de que seja um fator de incentivo ao invés de 

obstáculos às PPPs. 

Quanto à qualificação de mão de obra técnica, tema tratado no 

segundo seminário realizado em São Paulo, a entidade destaca que as 

conclusões apontam para a necessidade de aumento do contingente de pessoas 

qualificadas para atendimento da demanda. A superação deste entrave é 

essencial para o crescimento econômico e demanda planejamento integrado de 

longo prazo que envolva empresas, governo e instituições educacionais. 

                                                             
18 As informações do Programa Competitividade Brasil no ano de 2011 encontram-se em seu 
anuário de 2012 sob a coordenação de Bijega.  
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Neste referido encontro, a instituição afirma que estiveram 

presentes representantes dos três segmentos que percebem uma 

movimentação no sentido de aproximação destas áreas da sociedade, e já há 

experiências concretas e bem-sucedidas. Esta aproximação é fundamental para 

o desenvolvimento da sociedade como um todo, refletindo nas empresas, 

cidades, Estados e no país. 

A Câmara relata que numa das discussões do seminário, a diretora 

superintendente do Centro Paula Souza atesta que a expansão do ensino deve 

estar atrelada a um planejamento que considere as demandas e as vocações 

econômicas regionais. 

A instituição relata, ainda, que veio à tona, a necessidade de 

expansão dos programas de capacitação para além de grandes centros, para 

instalação em localidades distantes que apresentam um forte ritmo de 

desenvolvimento. 

A temática Competitividade Regional trouxe eventos espalhados 

pelas filiais. Em Brasília estiveram presentes representantes do Senado e da 

Câmara de Deputados para avanços no diálogo público-privado. Assinalaram 

que a carência de profissionais qualificados deve ser enfrentada desde o ensino 

fundamental. A discussão deu ênfase também a uma perspectiva estratégica 

sobre os impactos das más condições de estradas e portos para a eficiência e 

competitividade do setor privado. 

O tema esteve em pauta na capital mineira, Belo Horizonte, 

focado em mão-de-obra e infraestrutura. A Câmara destaca que uma das 

principais conclusões do Seminário reside no foco de melhorias em infraestrutura 

não somente voltadas para necessidades pontuais, como a Copa do Mundo. A 

infraestrutura deve ser parte integradora de um grande programa de longo prazo, 

com viés para uma maior competitividade estadual e nacional. Deste modo, 

empresas e governo têm ações complementares que são em caráter de 

urgência. 

A instituição enfatiza que houve concordância entre os 

participantes de que Minas Gerais é um Estado com grande potencial logístico, 



83 
 

portanto necessita de solução para as precárias estradas, em larga escala (80%) 

administradas pelo governo federal. 

A discussão acerca da mão-de-obra neste evento recai sobre as 

deficiências do mercado de profissionais técnicos no Estado, oportunidade em 

que a Câmara apresentou a pesquisa desenvolvida em parceria com o Instituto 

Análise. As conclusões da pesquisa apontam para a aprovação de uma lei de 

incentivo fiscal às empresas que invistam em capacitação. 

Dando continuidade à agenda da entidade em relação à 

competitividade, foi realizado em Curitiba o seminário que priorizou o tema da 

infraestrutura. Os avanços no Estado do Paraná, em termos de 

desenvolvimento, exigem o foco na superação de inúmeras deficiências 

logísticas sentidas pela região. 

A Câmara juntamente com o Instituto Análise apresentou uma 

pesquisa atestando que as empresas paranaenses veem o investimento em 

portos como uma medida urgente. Outro tema tratado refere-se à necessidade 

de extinção de pedágios e melhoria da qualidade das estradas. 

O ponto positivo apresentado pela instituição, é que o Governo do 

Estado, ciente da gravidade da questão e conforme fala do Secretário de 

Planejamento (presente ao evento), já trabalhava no aperfeiçoamento de projeto 

de lei estadual sobre Parcerias Público-Privadas. 

 O enfoque em Campinas foi o déficit de mão de obra técnica, e de 

acordo com uma pesquisa realizada pela Câmara e pelo Instituto Análise, 50% 

das empresas da região atestam sendo este um dos maiores entraves. Assim, o 

setor privado defende a criação de uma lei de incentivos fiscais às empresas que 

investem em capacitação. 

Outro ponto convergente do evento campineiro, segundo a 

entidade, foi a necessidade de aperfeiçoamento da CLT devido aos altos 

encargos trabalhistas, com reflexos na contratação e capacitação. Dentro desta 

temática, foi discutido que se avolumam as reclamações trabalhistas inflando e 

gerando pendências que podem paralisar os negócios. 

 A etapa do programa em Recife trouxe os desafios quanto à 

qualificação de mão de obra e à infraestrutura. A tônica apresentada reporta o 
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déficit quantitativo e qualitativo que o Estado Pernambucano enfrenta de 

profissionais técnicos e de nível superior. 

A escassez de profissionais é sentida por 70% das empresas, 

segundo pesquisa desenvolvida pela Câmara com o apoio do Instituto Análise.  

O crescimento do Estado acima da média nacional gera inúmeras oportunidades 

profissionais, aproveitadas por trabalhadores de outras regiões. 

A instituição destaca que por conta desta insuficiência de 

profissionais locais, há uma ação partilhada entre governo, setor privado e 

instituições de ensino para diminuir este gargalo. Estão concebendo uma 

estratégia agressiva para aumentar em larga escala a oferta de cursos técnicos 

e de qualificação básica. 

A infraestrutura em Pernambuco quanto ao seu modal logístico 

também é insuficiente, com ênfase para a precariedade das ferrovias. 

A instituição afirma que outras atividades integraram a agenda do 

Programa Competitividade Brasil em 2011, como o Comitê Estratégico de 

Economia em São Paulo, comandado por um ex-ministro da economia e na vice-

presidência um ex-secretário de Política Econômica. Na primeira reunião, dentro 

deste formato, foi tema a simplificação do ICMS, presentes representantes do 

governo de São Paulo, do Paraná e do Mato Grosso. 

Este grupo em outro encontro trouxe representantes do governo 

federal que debateram a reforma política, e que naquele momento o que seria 

mais viável era o encaminhamento ao Congresso Nacional de questões menos 

complexas e mais pontuais a fim de se conseguir aprovação, visto que uma 

reestruturação profunda demanda um tempo de maior de preparação. 

Outra reunião deste mesmo grupo contou com a presença do 

representante do Banco Central e de instituições de ensino superior para 

tratarem do crescimento sustentável brasileiro para os próximos anos, via 

ampliação da poupança doméstica. Os economistas presentes destacaram que 

o aumento da poupança interna depende, e muito, dos ajustes fiscais do governo 

federal, que desencadeia o aumento da eficiência da máquina em que o 

crescimento dos gastos públicos precisa ser inferior à expansão do PIB. 
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O ano de 2012 foi o terceiro ano do Programa Competitividade 

Brasil – Custos de Transação 19 . A entidade destaca que as atividades 

começaram logo em janeiro com a participação do prefeito de São Paulo e seus 

secretários na reunião do Comitê Estratégico de Relações Governamentais para 

a discussão dos avanços quanto às Parcerias Público-Privadas (PPPs) para as 

soluções dos gargalos da infraestrutura. 

A Câmara aponta que na posse do seu Conselho, esteve presente 

o vice-governador que se colocou a favor da aceleração das PPPs, da atração 

de investimentos externos como caminho para avançar rumo à melhoria da 

competitividade brasileira. Outro tema levantado foi o aumento de contingente 

de profissionais técnicos, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade a 

fim de atender à demanda latente das organizações. E assim, no encontro do 

Comitê Estratégico de Relações Governamentais participou a diretora 

superintendente do Centro Paula Souza, uma autarquia paulista que administra 

escolas de ensino técnico e superior, ela mostrou quais eram as ações e 

evoluções em São Paulo. 

A instituição aponta que as questões relacionadas à complexidade 

tributária é o grande entrave brasileiro, e em uma reunião do Comitê Estratégico 

de Comércio Exterior de São Paulo foi convidado o secretário de Estado do 

Paraná que defendeu a urgência em acabar com a guerra fiscal e rever todo o 

ICMS transformando-o em imposto seletivo e monofásico, com receita para o 

destino. 

Foi realizada pela Câmara uma pesquisa denominada de 

“Panorama do Setor de Agronegócios no Brasil e no Mundo”, foram ouvidos 84 

altos executivos do setor, e seus resultados foram divulgados no evento 

“Competitividade Setorial – Agronegócios” em São Paulo e retratam que a 

infraestrutura logística defasada, sistema tributário burocrático, falta de acordos 

internacionais e legislação trabalhista pouco flexível emperram os negócios do 

setor. 

                                                             
19 As informações do terceiro ano do Programa Competitividade Brasil em 2012 encontram-se 
no anuário de 2013 sob a coordenação de Bijega. 
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Após a divulgação dos dados, as discussões recaíram sobre 

avanços urgentes em infraestrutura logística envolvendo diversificação da matriz 

de transportes e redução da burocracia para a execução das obras. A entidade 

aponta que os participantes defenderam o livre funcionamento do mercado, com 

a redução das intervenções do governo. 

A Câmara atesta que os principais pontos da referida pesquisa são: 

 As fusões e aquisições no setor são vistas como positivas para os 

executivos, o que indica o fortalecimento da atuação brasileira no 

mercado internacional; 

 As empresas têm buscado estruturação a fim de atender à demanda da 

previsão de crescimento mundial e nacional de alimentos; 

 A evolução da área é percebida como fortemente sustentada pela 

ampliação do mercado interno; 

 No plano internacional, os países não pertencentes ao Mercosul, são 

vistos como prioridade entre mercados-alvo para investimentos, parcerias 

comerciais e operações internacionais. EUA, China e África também 

apresentam relevo; 

 São destacadas preocupações com acordos internacionais e 

protecionismo. 

Gráfico 13: Principais investimentos em agronegócios 

 

Fonte: elaborada pela autora a partir de Bijega (2013) 
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As atividades da instituição não se resumiram a tanto. Em outro 

seminário promovido em São Paulo, apresentaram como foco para os 

participantes a seguinte pergunta: “O que devemos fazer já para crescer 5% ao 

ano nas próximas duas décadas”? 

A Câmara destaca que a discussão de líderes empresariais e 

economistas a fim de encontrarem caminhos para a resposta passam pela 

evolução da relação entre os setores público e privado; urgência na melhoria da 

gestão da educação; a inserção do empresariado nos grandes projetos de 

infraestrutura; e é necessário encontrar mecanismos de promover a 

simplificação, principalmente, das áreas trabalhista e tributária. 

Foi unânime, segundo a instituição, a conclusão de que educação 

é peça fundamental para a expansão nacional. Um Ex-Ministro da Economia e 

um professor da Universidade de São Paulo presentes afirmam que em 2030 o 

Brasil terá uma população de 150 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 

anos, sendo este o momento para investir pesadamente em formação de 

profissionais antes da mudança do perfil demográfico com uma redução da 

proporção entre trabalhadores e dependentes, que exigirá maior produtividade. 

O ex-ministro enfatiza que o problema da educação não é recurso e sim sua 

gestão. 

O destaque apontado pelos participantes do encontro, segundo a 

Câmara, é a importância de se estabelecer novas bases de diálogo entre 

governo e setor privado, tendo como base a confiança mútua, melhorar a 

regulação e oferecer incentivos adequados o que demanda diferentes formas de 

Parcerias Público-Privadas. 

O referido evento contou com a presença de presidentes de 

grandes empresas como a Alcoa, Magazine Luiza, Whirpool e a 

PricewaterhouseCoopers que evocaram a dificuldade da reforma tributária, mas 

ponderaram que a simplificação voltada à não-cumulatividade dos tributos 

representaria um bom começo. Defenderam as mudanças trabalhistas para 

flexibilizar as barreiras de imigração de mão de obra qualificada, e as 

negociações trabalhistas calcadas na produtividade. Os executivos afirmaram 

que somente a congregação de esforços permitirá os avanços, sendo necessário 

diagnosticar os entraves para ações governamentais mais ágeis. 
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A Câmara afirma que as conclusões deste seminário seriam 

aprofundadas e encaminhadas a parlamentares envolvidos com o 

desenvolvimento nacional, com o propósito de avançar frente a uma mobilização 

para levar adiante reformas inadiáveis para o Brasil. 

Discorremos neste capítulo o ensejo histórico da abertura desta 

entidade em estudo, e percorremos ao detalhamento de sua atuação e 

atividades. Delimitamos um aprofundamento sobre o Programa Competitividade 

Brasil que tem bases no Relatório do Fórum Econômico Mundial – FEM, para 

dar subsídios, no próximo item, quanto aos métodos de pesquisa adotados e da 

realização da pesquisa de campo, via entrevista em profundidade, com dois 

executivos do grupo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O desenvolvimento de pesquisa se materializa por intermédio de 

investigação científica, num arranjo de procedimentos intelectuais e técnicos que 

lhe confiram métodos científicos. Referidos métodos (conjunto de processos 

mentais empregados na investigação) são revestidos de base dedutiva, indutiva, 

hipotético-dedutivo, dialética e fenomenológica (GIL, 1999). 

Adotamos a linha de raciocínio de base dedutiva, segundo a qual a 

proposta parte da premissa da razão para se alcançar o verdadeiro 

conhecimento (GIL 1999). Tem como objetivo explicar os conteúdos por meio de 

uma cadeia de raciocínio, que se inicia no geral partindo-se em direção ao 

específico, legitimando-se a conclusão. 

A abordagem de pesquisa é qualitativa, segundo a qual o ambiente 

é fonte direta de dados e o pesquisador é instrumento fundamental (GODOY 

1995). É valorizado o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação 

em estudo. O estudioso propõe-se ao aprendizado de usar a si mesmo como 

instrumento mais confiável de observação, seleção, análise e de interpretação 

dos dados coletados. 

A pesquisa qualitativa, segundo a autora supracitada, é descritiva 

visto que a palavra escrita é fundamental tanto no processo de coleta de dados 

quanto na divulgação dos resultados. Destituída de expressão numérica, os 

dados coletados são transcrições de entrevistas, anotações de campo, 

fotografias, vídeos, desenhos e variados tipos de documentos. Todos os dados 

da realidade são examinados, e tanto as pessoas como o ambiente merecem 

um olhar sistêmico. Daí porque a preocupação recai tanto sobre o processo 

quanto sobre os resultados. 

Quanto às especificidades de pesquisa, Godoy (1995) afirma que 

constitui esforço cuidadoso o processo de descoberta de informações e 

realização de verificações suficientes para ampliar o conhecimento existente 

sobre a temática. Neste particular aspecto, escolhemos o caminho do estudo de 

caso. Quanto aos objetivos, a escolha recai na abordagem descritiva acerca do 

levantamento e explicação de dados. O procedimento de coleta ocorre por 

intermédio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 
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Conforme dito, a abordagem desta pesquisa é o estudo de caso 

descritivo, justificado pela busca de profundidade das análises quanto à atuação 

de uma Câmara de Comércio. Em última instância pretende-se descrever suas 

atividades e serviços, a fim aferir a aptidão de propiciarem o desenvolvimento 

regional brasileiro. 

Estudo de caso, segundo Yin (2005), demanda a formulação de um 

questionamento “como” e/ou “por que”, diante de um conjunto de 

acontecimentos sobre os quais o pesquisador não possua ingerência. É uma 

investigação empírica voltada a um fenômeno contemporâneo, num contexto de 

vida real, do qual não se tem clareza dos limites entre o contexto e a vida real. 

O autor destaca que a investigação de estudo de caso enfrenta 

uma situação tecnicamente singular, com inúmeras variáveis, na qual os 

resultados baseiam-se em várias fontes de evidências. Impõe-se a convergência 

de dados em triangulação e proposições teóricas conducentes da coleta e da 

análise de dados. 

Yin (2005) afirma que para julgar a qualidade de um estudo de caso 

devem-se adotar os critérios de validade de constructo, validade interna, 

validade externa e confiabilidade, em que: 

 Validade de constructo – estabelece medidas operacionais associadas 

com o conceito em estudo. 

 Validade interna – é utilizado apenas para estudos explanatórios em que 

se estabelece uma relação de causa e efeito. 

 Validade externa – apresenta o domínio das descobertas do estudo 

podem ser generalizadas. 

 Confiabilidade – demonstra que a operação do estudo pode ser repetida 

e apresentar o mesmo resultado. 

As habilidades do pesquisador num estudo de caso são: 

capacidade de formular boas perguntas e de interpretar as respostas; aptidão 

para ser bom ouvinte; adaptabilidade; flexibilidade; clareza ao apresentar as 

questões que estão em estudo e; imparcialidade em relação a noções 

preconcebidas (YIN, 2005). 
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A presente pesquisa (estudo de caso descritivo) incide nos três 

critérios destinados ao tipo de pesquisa escolhida: validade de constructo, 

validade externa e confiabilidade. 

 

3.1 TÉCNICAS DE COLETAS DE DADOS 

A fonte de dados para o estudo do fenômeno é baseada em 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. O estudo 

refere-se a uma Câmara de Comércio com sede em São Paulo e com 13 filiais 

distribuídas por diferentes estados. 

A pesquisa bibliográfica que fundamenta o presente estudo é 

originada de livros, artigos científicos, dissertações e teses. Marconi e Lakatos 

(2008) afirmam que a finalidade deste tipo de investigação é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo o que está escrito, propiciando o exame 

do tema sob um novo enfoque e que leve a conclusões inovadoras.  

Godoy (1995) destaca que a pesquisa documental merece especial 

atenção, na medida em que representa uma maneira inovadora de levantamento 

de dados potencialmente aptos a contribuir com o estudo. Referida fonte 

complementa o trabalho do pesquisador, construindo uma perspectiva 

internacionalista, associada ao exame de materiais de natureza diversa, 

concebendo um tratamento analítico e propenso a interpretações novas e/ou 

complementares.  

Incluem-se no rol de documentos aptos: manuais; newsletter; 

boletins informativos; diários; jornais; revistas; obras literárias, científicas e 

técnicas; relatórios, memorandos e cartas. Os documentos são fonte não-

reativa. As informações ali contidas são imutáveis ao longo do tempo. São fonte 

natural de informações por terem origem num determinado contexto histórico, 

econômico e social. Sua escolha não é aleatória e requer objetividade, pautada 

na ligação com o fenômeno estudado. 

A pesquisa de campo busca informações e/ou conhecimentos 

sobre o fenômeno em estudo, e assim, encontrar respostas para a problemática 

do trabalho. Portanto sucede a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e 

a escolha dos instrumentos a serem utilizados (MARCONI; LAKATOS, 2008). 
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O instrumento utilizado é a entrevista, identificada por Richardson 

(1999) como importante técnica por permitir o desenvolvimento de uma estreita 

relação entre as pessoas (comunicação bilateral). O modelo escolhido é a 

entrevista não estruturada ou entrevista em profundidade em que o entrevistado 

aponta os aspectos relevantes do objeto de estudo. Por meio de uma conversa 

conduzida, pretende-se obter informações detalhadas para uma análise 

qualitativa, em que, o pesquisador procura a razão e a forma de ocorrência dos 

fenômenos. E a técnica escolhida de entrevista é a dirigida que envolve 

perguntas pré-formuladas, apresentadas numa sequência pré-definida. 

Yin (2005) destaca que num estudo de caso há seis fontes de 

evidências que são: documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação 

direta, observação participante e artefatos físicos, abaixo as características: 

 Documentos – assume muitas formas e deve ser o objeto de plano 

explicito da coleta de dados para a corroboração e valorizar as evidências 

vindas de outras fontes. 

 Registros em arquivos – apresenta forma de arquivos e registro em 

computador e deve-se ter cautela em examinar, pois os registros foram 

produzidos para finalidades diferentes do estudo de caso. 

 Entrevistas – uma das mais importantes fontes de informação e o seu 

processo deve seguir a linha de investigação do estudo de caso, e as 

questões baseadas na realidade e que atenda a necessidade da 

pesquisa. Os tipos de entrevistas são: espontâneas (conversa informal 

sobre a temática); focada (curto espaço de tempo, espontânea, informal, 

mas segue um conjunto de perguntas do estudo); levantamento (formal 

com efeito para dados quantitativos). 

 Observação direta – é a visita in loco que podem variar de atividades 

formais a atividades informais de coleta de dados, para a confiabilidade o 

ideal que haja mais de um observador na observação. 

 Observação participante – o observador assume um papel ativo e deve-

se ter em mente o cuidado em relação o viés da imparcialidade no estudo 

de caso. 
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 Artefatos físicos – são os aparelhos, ferramentas e instrumentos físicos 

do local em estudo, e podem ser observados no momento da visita in loco. 

As fontes de evidências tratadas acima apresentam benefícios, 

desde que obedecidos três princípios básicos apontados pelo Yin (2005): 

 Utilizar várias fontes de evidência – é o desenvolvimento de linhas 

convergentes de investigação que levam a um processo de triangulação. 

 Criar um banco de dados para o estudo de caso – é a base comprobatória 

e o relatório do pesquisador. 

 Manter o encadeamento de evidências – consiste em um arranjo que 

permita ir da origem de qualquer evidência indo das questões iniciais até 

as conclusões. 

Para o estudo de caso em questão, utilizamos documentos, 

registros em arquivos, entrevistas e observação direta. Os dois primeiros foram 

disponibilizados pela instituição ou já estavam acessíveis em seu sítio oficial. As 

entrevistas e a observação direta foram realizadas em São Paulo e Ribeirão 

Preto com o Diretor da entidade na matriz, e com a Coordenadora Regional na 

filial. A participação de outro profissional, a convite da pesquisadora e com o aval 

da instituição, no papel de observador direto, assim como propõe o Yin, se 

propôs a contribuir com as percepções e diminuir os vieses da responsável pela 

pesquisa.   

Houve prévio agendamento e discorremos sobre o eixo central da 

pesquisa. Ambos os executivos reputaram desnecessário o envio prévio de 

roteiro, denotando prontidão e receptividade. Primeiramente foi realizada a visita 

à capital paulista, com o propósito do entendimento do contexto de atuação 

macro. Posteriormente a visita à regional teve o propósito do alinhamento das 

proposições de gestão e direcionamento das atividades da entidade. 

A receptividade do Diretor de Unidades Regionais permitiu ademais 

a participação de outro pesquisador observador, bem como a gravação da 

entrevista. 
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Após a visita à matriz, foi realizada a entrevista com a 

Coordenadora Regional em Ribeirão Preto dentro dos mesmos moldes ocorridos 

em São Paulo, exceto pela ausência do pesquisador observador convidado. 

Ambas as entrevistas revelaram grande receptividade e 

cordialidade, tanto assim que franquearam a oportunidade de novas consultas 

que se fizessem necessárias. Outro fato importante é a clareza e profundidade 

com que tratavam dos pontos abordados, elemento decisivo para compreensão 

do papel da instituição na sociedade. 

 

3.1.1 Tratamento dos dados 

O tratamento e a análise dos dados requerem estratégica analítica. 

Miles e Huberman (1994) apud Yin (2005) reputam necessário: dispor das 

informações em séries diferentes; criar uma matriz de categorias de evidências; 

criar um fluxograma para a análise; tabular frequência de eventos; dispor das 

informações em ordem cronológica ou temporal. E Yin (2005) apresenta três 

estratégias gerais, são elas: 

 Baseando-se em proposições teóricas – é a fundamentação teórica 

voltada para responder a pergunta de pesquisa do estudo de caso. 

 Pensando sobre explanações concorrentes – definir e testar explanações 

concorrentes em relação as questões levantadas do estudo de caso.  

 Desenvolvendo uma descrição de caso – é uma estrutura descritiva a fim 

de organizar o estudo de caso. 

Yin propõe que se escolha uma das estratégias gerais. Neste 

trabalho a base está em proposições teóricas, para posteriormente adentrarmos 

nas técnicas analíticas específicas com o intuito de percorrer a validade interna 

e/ou externa. São elas: 

 Adequação ao padrão – é utilizar a lógica de adequação ao padrão, que 

é fazer a comparação entre um padrão empírico e com outro de base 

prognóstica. 
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 Construção da explanação – o objetivo é analisar os dados do estudo de 

caso e construir uma explanação do caso, usado em estudo de casos 

exploratórios. 

 Análise de séries temporais – segue o mesmo padrão de pesquisas de 

experimentos em que a análise de variáveis dependentes ou 

independentes estão dispostas em eventos ao longo do tempo. 

 Modelos lógicos – estipula um encadeamento complexo de eventos ao 

longo de um tempo num padrão de causa-efeito. 

 Síntese de casos cruzados – é voltado para analisar estudos de casos 

múltiplos que se estuda os casos em separado e depois se cruza os 

dados. 

Agora no que diz com a escolha da técnica para o estudo de caso 

de uma Câmara de Comércio, adotamos o modelo lógico. 

Yin (2005) discute que independentemente das escolhas em 

relação às estratégias e técnicas de tratamento dos dados, uma análise revestida 

de alto teor de qualidade exige: o esgotamento das evidências; abrangência das 

principais interpretações concorrentes; dedicação aos aspectos significativos do 

estudo; e conhecimento prévio de especialista. 

Em síntese, a pesquisa é um estudo de caso descritivo de uma 

Câmara de Comércio. A estratégia geral adotada é de base de proposições 

teóricas e a técnica de análise é o modelo lógico. 

Deste modo, realizamos a discussão do referencial teórico e 

posteriormente imergimos nos documentos e arquivos da instituição para 

adentrar em seu universo e aprofundar o entendimento do seu funcionamento. 

Identificamos sua composição jurídica e hierárquica e analisamos os relatórios e 

pesquisas publicadas. Construímos, em seguida, o eixo das proposições do 

estudo de caso e sua descrição. 

Vencidas referidas etapas, alcançamos uma visão sistêmica da 

Câmara, condicionante para o trabalho de campo, com vistas a investigar a 

efetividade dos seus programas, a articulação com os atores sociais, a 
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compreensão das estratégias institucionais e sua disseminação perante as 

unidades regionais.     

 

3.1.2 Universo da pesquisa 

O objeto de pesquisa é uma Câmara de Comércio em atividade no 

Brasil desde 1919 com 13 unidades no país. É a maior Câmara de Comércio, 

entre as 104 existentes, fora dos EUA; a maior associação empresarial não 

sindical do país; provedora do mais ativo e complexo conjunto de serviços; centro 

dinâmico multissetorial de tomadores de decisão; ponto de encontro de grandes 

investidores globais; fomentadora do diálogo público-privado; ponte de duas 

mãos com a maior economia do mundo; reúne 5000 empresas de 40 

nacionalidades, 85% brasileiras; 72 das 100 marcas mais valiosas do mundo; 8 

das 10 maiores empresas do Brasil em valor de mercado (FT-500); 13  filiais 

espalhadas pelo país; 70.000 executivos e mais de 2000 palestrantes por ano 

trocando conteúdo e informações. 

 

Figura 3: Mapa de atuação da Câmara de Comércio 
Fonte: Câmara de Comércio (2013) 
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Suas atividades compreendem aquisição (busca de novos 

associados), relacionamento (identificação de necessidades das empresas 

sócias como a fidelização das mesmas), desenvolvimento de negócios (busca 

patrocínio para a realização dos eventos previamente estabelecidos no 

planejamento anual) e produtos e serviços (organização e realização dos 

eventos). Vale ressaltar que empresas localizadas fora deste raio de atuação 

são atendidas pela unidade mais próxima, assim, pode ocorrer de o painel 

apresentar associados de cidades distantes. 

A escolha dessa entidade como objeto de estudo é justificada pela 

variedade de atividades que desenvolve, bem como pela sua penetração perante 

empresários e entes públicos.  

Resta observar se o trânsito da entidade em várias esferas é 

suficiente para caracterizar a influência própria de instituições que permeiam o 

fomento do capital social em prol do desenvolvimento de uma sociedade. Assim, 

o foco é identificar se esta instituição promove o desenvolvimento regional. 

Para conhecermos a região de ação desta organização, abaixo 

trazemos o PIB de cada cidade em que há filial, com o objetivo de identificar a 

representatividade total das localidades no PIB nacional.     

 

Figura 4: PIB São Paulo 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 5: PIB Ribeirão Preto 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Figura 6: PIB Campinas 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 7: PIB Belo Horizonte 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Figura 8: PIB Uberlândia 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 9: PIB Curitiba 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Figura 10: PIB Joinville 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 11: PIB Porto Alegre 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Figura 12: PIB Campo Grande 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 13: PIB Goiânia 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Figura 14: PIB Brasília 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 15: PIB Salvador 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Figura 16: PIB Recife 

Fonte: IBGE (2010) 
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Infere-se que o PIB do segmento de serviços predomina em todas 

as cidades em que a Câmara atua, seguindo o perfil do PIB nacional. Tal fato 

denota que a atividade crescente é decorrência da identificação de 

oportunidades para o atendimento das necessidades humanas e sociais. Abaixo 

um quadro resumo: 

Tabela 1: Resumo dos PIBs da região de atuação da Câmara 

Cidades PIB LOCAL 
SERVIÇOS (R$) 

PIB NACIONAL 
SERVIÇOS (R$) 

PARTICIPAÇÃO % 

São Paulo 289.957.523 

1.197.774.001 

24,21 

Campinas 20.172.691 1,69 

Ribeirão Preto 12.139.139 1,01 

Belo Horizonte 35.832.196 2,99 

Uberlândia 9.259.246 0,77 

Curitiba 34.424.237 2,87 

Joinville 8.057.682 0,67 

Porto Alegre 30.311.931 2,53 

Campo Grande 9.032.998 0,75 

Goiânia 16.827.098 1,40 

Brasília 124.179.105 10,36 

Salvador 25.247.079 2,10 

Recife 20.486.369 1,71 

TOTAL 635.927.294 53,09 

Fonte: elaborado pela autora 

O PIB, geograficamente representativo da região em que a Câmara 

se faz presente, alcança 53% do PIB nacional de serviços, evidenciando sua 

grande penetração. Este percentual, naturalmente é aumentado, se 

considerarmos que as filiais atendem dentro de um raio médio de 100 km. 

 

3.1.2.1 Pesquisa de campo junto à Câmara de Comércio 

Diante de todo o detalhamento do Programa Competitividade Brasil 

– Custos de Transação, fomos ouvir o Diretor de Unidades Regionais da Câmara 

de Comércio e a Coordenadora Regional da filial de Ribeirão Preto/SP a fim de 

entender a dinâmica e funcionamento do trabalho rumo à competitividade 

brasileira. 
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A entrevista com o Diretor ocorreu na sede da entidade, na cidade 

de São Paulo. O método adotado foi o da entrevista em profundidade. Esteve 

presente outro profissional, na condição de pesquisador observador, para 

auxiliar na coleta de dados e observação. O referido profissional é tributarista na 

capital paulista exercendo funções executivas com expertise em auditoria 

tributária, mercado financeiro e gestão pública. 

  O Diretor de Unidades Regionais iniciou a carreira na Câmara há 

aproximadamente 11 anos, na unidade regional de Porto Alegre.  Viveu um 

contexto bem diferente do atual, porquanto à época, a Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 (Lei do Estágio) não era vigente, o que viria a ocorrer no final 

de 2008, alterando substancialmente a estrutura e a cultura organizacional20 da 

Câmara. 

Assinala a ambivalência decorrente da Lei e a sua repercussão no 

tema da competitividade. Foi admitido sob o regime da CLT e assumiu a 

coordenação de 22 estagiários. Sua contratação foi inusual porque foi o único 

não oriundo do programa de trainee. Foi contratado do mercado e se submeteu 

a um processo de hunting 21. Considera que sua origem (mercado) permitiu 

complementar a visão da entidade, formada essencialmente por profissionais 

muito jovens, provenientes do programa de trainee. Permaneceu por dois anos 

em Porto Alegre, obtendo resultados significativos, o que motivou a promoção à 

gerência. Neste período assumiu adicionalmente as atividades da cidade de São 

Paulo, função na qual permaneceu por dois anos. 

Em 2007, foi convidado a se instalar em caráter definitivo na capital 

paulista, assumindo a responsabilidade por todas as unidades, na condição de 

Gerente Nacional de Unidades Regionais. A assunção de tais atribuições por um 

único profissional representou uma reestruturação da Câmara. 

Destaca que a proposta decorreu dos bons resultados de Porto 

Alegre e de São Paulo, motivados pela reorganização do trabalho, distribuição 

de tarefas, reestruturação de áreas, política de aquisição, manutenção de sócios, 

execução de eventos de venda e de patrocínio. O atingimento do status de 

                                                             
20 Cultura organizacional no sentido antropológico refere-se aos costumes, valores e crenças 
originadas de seus fundadores e que norteiam o comportamento das pessoas nas corporações. 
21 Hunting é processo de seleção de executivos. 
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benchmarking deu azo à proposta de ampliação do projeto para as demais 

unidades (oito no total, incluindo São Paulo). Assumiu as atribuições de 

expansão da entidade por Ribeirão Preto, Uberlândia, Salvador, Campo Grande, 

Joinville e agora Fortaleza. Pontua que para o próximo ano há planejamento para 

Manaus, que integra um planejamento de cinco anos. 

Contextualiza que, passados dois anos, foi promovido a Diretor de 

Unidades Regionais, e nos últimos dezoito meses deixou de ser responsável 

pela gestão da cidade de São Paulo, sendo sucedido nestas atividades por 

Diretor voltado só para a capital. Anotou que a alteração foi decorrência do 

crescimento das unidades que há 10 anos as regionais eram 30% das atividades 

da Câmara, e que seria inviável a cumulação dos trabalhos da matriz e filiais.  

Atesta que esta mudança foi motivada pela diminuição da 

headquarter22 e pelo crescimento das filiais.  

Retomando a questão relativa à Lei do Estágio, informou que a 

mudança na política de contratação de pessoal trouxe vários problemas porque 

saiu de uma força de trabalho baseada em 75% de estagiários para uma 

estrutura com 95% de celetistas, com reflexos evidentes em encargos 

trabalhistas. Afirma que São Paulo sentiu de forma mais acentuada as 

mudanças, pois na dinâmica das filiais foi possível um ajuste mais rápido, o que 

explica o crescimento mais acentuado das regionais. 

Afirma que o marco decisório para as mudanças de curso das 

ações da instituição se deram por algumas estratégias, grande chave do 

sucesso.  

“Até 2008 cerca de 50% do quadro funcional trocava, era uma 
entidade basicamente de networking, fazia ações, promovia 
ações e as pessoas vinham para se conhecerem. Networking é 

bom, mas não é diferencial, qualquer um pode fazer”. 

Informa que a Câmara migrou de um “modelo de instituição 

basicamente de networking para uma organização que trabalha com conteúdo, 

capacitação de executivos, melhoria e desenvolvimento de empresas”. A 

alteração de seu perfil ocasionou perda de volume de sócios, porém fez dela 

                                                             
22 Headquarter é a base de operações de uma empresa. 
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uma instituição muito mais sadia e ativa com um calendário muito rico, muito 

voltado à qualificação de executivos e a melhoria de empresas. 

O executivo diz que foi uma grande migração na estratégia, de uma 

entidade que “vendia muito e entregava pouco, porque fazia muito networking, 

para uma entidade que passou a escolher os clientes garantindo a qualificação 

dos executivos”, informação importante para o negócio, gera com a associação 

oportunidades de novos negócios, mas fazer negócio não depende da Câmara 

e sim do produto, do seu preço das empresas. 

Destaca que a Câmara mudou muito seu curso, “deixando de ser 

uma entidade que reunia pessoas para ser uma entidade geradora de conteúdo”, 

justificando-se a mudança adotada para que os comitês tivessem temas tratados 

da cabeça do presidente, hoje há uma pauta nacional nos principais, para não 

engessar comitês, principalmente de CEOs. 

Completa que “passou a pesquisar muito na base e nos 

associados, uma agenda para o país”. Criou-se uma central de conteúdo com a 

cobertura de todo evento que aconteça no Brasil. Informou que dispõe de equipe 

para cobertura e elaboração de report23, conseguindo rastrear os assuntos de 

grande repercussão no público e na mídia. “Começaram a dizer às pessoas que 

tal assunto para tal público tinha sucesso”, e a unidade que quiser repercutir 

regionalmente busca na central de conteúdo toda a fonte para acessar a 

temática. 

Questionado se a entidade oferece algum produto ou serviço 

voltado especificamente para a alta direção, o entrevistado aponta que o evento 

CEO Fórum é um dos serviços nesta modalidade em que reúnem somente 

presidentes, proprietários e sócios de empresas de diferentes segmentos e 

portes para discutir temas referentes à competitividade brasileira. 

“Em 2013 teve a participação de mais de 6000 altos executivos 
de primeira linha, com poder de decisão, participando de 13 
eventos no Brasil com 50 palestrantes do mais alto quilate em 
que três CEOs 24  foram mediados por um filósofo ou outro 
profissional com este viés, e este formato é muito rico”. 

                                                             
23 Report é uma espécie de relatório 
24 CEO é uma sigla em inglês que significa Chief Executive Officer que em português é Diretor 
Executivo. 
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Descreve que o evento na filial de Ribeirão Preto contou com a 

participação de mais de 300 pessoas, muito bem organizado, em que o tema era 

como o CEO se relaciona nesse universo em constante mudança que se tem a 

questão da competitividade e da produtividade, foi usada uma analogia entre o 

microscópio, telescópio e o computador. “Precisa entender o microambiente para 

saber como se posiciona, o telescópio é como se enxerga o mundo e o 

computador é a velocidade dos negócios”, em que tenha uma razão de ser no 

micro o interesse macro e seja rápido para se posicionar num mundo sem 

fronteiras, mas o fronteira não é o básico de divisão de países é a fronteira no 

sentido cultural, social e de sustentabilidade. “Hoje uma empresa que produz um 

produto bonito, competitivo, mas que desagrega o meio ambiente pode ter 

problema rapidamente com a imagem”. Isso são as fronteiras que permeiam os 

negócios que não são mais as geográficas. 

O diretor atesta que a criação deste centro de inteligência tem a 

proposta de repassar informação útil, como ocorreu no do Marco Civil da Internet. 

Dentro dos princípios de advocacy da entidade ela atuou diretamente levantando 

o pensamento dos associados de mais de 40 nacionalidades distintas. 

Ato sequente, a Câmara acionou o escritório de Brasília para obter 

agenda com os responsáveis pelo tema, tanto no Senado quanto na Câmara dos 

Deputados. Entregaram a Nota Técnica descrevendo os impactos pertinentes ao 

investimento estrangeiro e à competitividade, bem como o caráter 

absolutamente idiossincrático da leitura sobre o tema promovido pelo Planalto 

(PL) (na comparação da forma de tratamento do tema por legislações de outras 

nações). 

Aponta que o avanço do PL, nos termos atualmente propostos, 

repercutirá na migração das informações das empresas nacionais para 

servidores brasileiros, implicando uma pane geral diante da insuficiência 

tecnológica para a transmissão de dados de escala tão representativa. Pontua 

que o PL abstrai questões técnicas relevantes, demandando a atuação da 

Câmara no propósito de disseminar o conhecimento. 

A instituição, segundo o gestor, não se posiciona em desfavor de 

alguma proposta. Ao contrário, a questão de advocacy representa a leitura e a 

tradução do que os Projetos de Lei impactariam no ambiente empresarial, 
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considerado na sua integralidade ou ao menos no âmbito de um segmento 

específico (nunca restrito a uma ou a parcelas de um segmento). Exemplo: 

“empresas automotivas americanas pretendem atuar perante o governo 

brasileiro”. A Câmara somente engrossará as fileiras de atuação, se “o resultado 

repercutir em favor de todo segmento automobilístico”. 

O executivo informa que a entidade emite Notas Técnicas sobre 

vários assuntos. Destaca que para o guarda-chuva de competitividade são 

elaboradas notas técnicas (Position Paper 25 ), as quais retratam o foco de 

atuação e o propósito do trabalho da Câmara. 

No que diz respeito à questão da competitividade, descreve o 

surgimento do Programa Competitividade Brasil, como decorrência do clamor 

por mudanças por parte de empresas de diferentes segmentos e nacionalidades. 

Dificuldades de compreensão, acentuadas nas empresas estrangeiras, e o 

desconforto disseminado entre empresas nacionais ou não, motivaram a 

iniciativa, segundo o executivo. Ele ilustra a dificuldade sentida. Faz referência à 

conversa que travou com um grande empresário brasileiro (com negócios em 

outros países), quando teve notícia de que a área tributária da empresa conta 

com 400 profissionais entre advogados e tributaristas no Brasil. No Canadá, as 

mesmas atividades são desenvolvidas por dois profissionais. E o Diretor finaliza, 

lançando o questionamento: “até quando é possível manter os negócios no Brasil 

para empresas que tem poder de instalação global”? 

Outro exemplo apresentado da discrepância da carga tributária, é 

que o Estado do Rio Grande do Sul que era o maior produtor de móveis no Brasil, 

deixou de produzi-los, para exportar madeira para a China reduzindo o tamanho 

do mercado, mas aumentaram a exportação o que fez que os móveis fabricados 

pelos chineses voltassem ao Estado com um preço bem abaixo dos praticados 

aqui, com iguais condições de qualidade. 

Afirma que a proposta do programa não era mudar o Brasil, (causa 

muito difícil), e sim trazer pequenos pontos para a reflexão: “será que isso está 

certo”? Será que não existe a possibilidade de se trabalhar com quick wins26 em 

                                                             
25 Position Paper é uma espécie de relatório ou nota técnica sobre assuntos importantes e 
relevantes à competitividade brasileira. 
26 Quick wins é um termo inglês que significa pequenas vitórias ou vitórias rápidas. 
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pontos específicos, que podem de “alguma forma ajudar de maneira muito 

impactante a melhoria da competitividade”. E aí entra algo de essencial 

entendimento.  

Nos últimos anos o PIB no Brasil cresceu quase 90%, impulsionado 

pelo aumento do consumo interno e 10% pelo aumento da produtividade. Feita 

a comparação com outros países (China ou Índia), a equação é quase inversa. 

Elas crescem praticamente 90% em produtividade e 10% de consumo interno.  

Segundo o executivo, o modelo baseado no aumento de consumo 

tem limites porque as pessoas já estão endividadas. “As pessoas já possuem o 

primeiro apartamento, o primeiro carro e já colocaram o filho numa escola 

melhor. E seu grau de endividamento não permite prosseguir com o modelo”. 

Para o diretor senão mudarem as questões de competitividade / 

produtividade não se consegue mais crescimento. 

Então o Programa Competitividade, afirma o diretor, vem de uma 

série de depoimentos de empresários de vários portes e nacionalidades que iam 

às reuniões dos comitês, registrando que este era o momento de se fazer algo, 

“alguém precisava se mobilizar”. 

E ressalta, “a Justiça do Trabalho no Brasil é lenta e morosa, 
90% das causas tem mesmo tipo de definição. A questão 
tributária é extremamente complexa e nenhum sistema 
operacional, que roda o mundo inteiro, se adapta as questões 
trabalhistas do Brasil é tudo muito confuso”. 

A Câmara, segundo ele, precisava se posicionar de alguma forma 

em relação a estes assuntos. Como fazer isso? “Contratando especialistas em 

cada assunto, reunindo empresários e especialistas das empresas que convivem 

com estas problemáticas”, para construir pequenos posicionamentos para levar 

aos congressistas para esclarecimentos dos pontos de maior impacto no dia a 

dia.  

O executivo destaca que a lei de estágio é exemplo disso, que por 

um lado tornou a vida do estagiário muito melhor, trabalha seis horas, tem direito 

a férias. De outro lado restringiu, e as “empresas deixaram de contratar 

estagiários por não valer a pena”. A questão é: qual é a função do estágio? É dar 

para a pessoa uma possibilidade de ingresso ao mercado de trabalho, e “a lei 

acabou por restringir o que inibiu a entrada destes estudantes ao mercado”. 
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Confirma que, deste modo, a Câmara teve que reposicionar toda a 

estrutura de trabalho, e hoje” o estagiário faz um terço das atividades que fazia 

no passado, então explorava”? Ele responde que não, e destaca que na 

instituição se “trabalha muito e aprende muito”, e assim “hoje os estagiários 

aprendem muito menos, porque não podem ir para a rua”, passou a trabalhar 

com estágio dentro da nova lei, e que sem dúvida “quem mais perdeu foram os 

estudantes” porque não se pode mais os expor ao mercado de trabalho como 

antes. 

O diretor continua com sua explanação quanto ao Programa 

Competitividade Brasil. Informa que os depoimentos levantados perante os 

empresários geraram 20 propostas identificadas no Yearbook 27  de 2011. 

Prossegue ponderando sobre a dificuldade de tratamento de 20 temas, o que 

deu ensejo à condensação em quatro grandes bandeiras trabalhadas pela área 

de Relações Governamentais - RelGov. Ele destaca que sua atuação está 

atrelada à gestão do negócio. A gestão de posicionamento de conteúdo é de 

RelGov, oficialmente responsável por manifestações dessa natureza, à qual 

compete gerar conhecimento dentro destas pautas especificas: ICMS, Marco 

Civil da Internet, relações trabalhistas, logística, comércio exterior e negociações 

multilaterais e bilaterais. 

Indagado sobre a manutenção da entidade, ele afirma que a 

Câmara é uma ONG em sua composição jurídica, vive essencialmente do 

pagamento das mensalidades dos associados, e que não há nenhum tipo de 

incentivo fiscal ou subsídio do governo brasileiro ou americano. Deste modo o 

superávit das receitas é tributado, como qualquer outro tipo de associação, e é 

reinvestido em melhorias das unidades, como a de Ribeirão Preto; na abertura 

de novas filiais como a de Fortaleza; e no aumento do quadro de pessoas. 

Segundo o executivo, o resultado é incorporado ao capital social, 

revertendo em favor de mais atividades para aos associados. E ainda justifica, 

que a geração de resultado está fundamentada para atender mais e melhor as 

empresas associadas, o que garante a permanência e o aumento do número de 

empresas envolvidas. Deixa de se ter razão de acumular capital, pelo contrário, 

                                                             
27 Yearbook é o anuário da instituição que destaca os seus principais programas e contém as 

empresas sócias de todas as unidades no Brasil. 
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“o que se ganha é reinvestido no associado garantindo a perpetuidade ou 

longevidade dele dentro da Câmara”. A margem é muito pequena, mas existe 

para manter as ofertas de produtos e serviços. 

E questionado sobre a quantificação das mensalidades das 

empresas, o profissional informa que há uma escala estabelecida de acordo com 

o porte da empresa (número de funcionários). Referido aspecto, segundo ele, 

melhor reflete o potencial de demanda da empresa por account management28.         

Ao ser perguntado sobre como a entidade se posiciona diante de 

várias temáticas e demandas, o diretor enfatiza que o que discorreu até aqui é 

sobre o formato de como a entidade trabalha, que apresenta uma estrutura 

departamentalizada mesmo sendo integrados, assim para saber sobre o 

posicionamento oficial da Câmara, em diferentes assuntos, é necessário a 

consulta perante a área de RelGov. 

Informa que a área de RelGov é dividida. Parte dela está em São 

Paulo, parte em Brasília. Assinala que a maior geração de conteúdo, da 

formação intelectual, está em São Paulo, sendo revertida nacionalmente, 

“consultando presidentes de comitês das unidades regionais, gera o conteúdo e 

remete a Brasília” para que entrem em contato com os parlamentares que lidam 

com os temas levantados. “A unidade de Brasília é a grande articuladora, 

identifica quem são os parlamentares”, qual é o posicionamento deles, quem é 

o principal assessor deste parlamentar liga, marca reunião, conversa entende o 

que a pessoa está trabalhando, volta e aponta qual é o posicionamento destes. 

Apresenta que Brasília faz a conexão entre o conteúdo gerado no 

Brasil, que tem uma grande participação de São Paulo, e faz com que isso 

reverbere dentro do Congresso Nacional, acaba sendo a ponte que leva a 

Câmara ao governo. 

Diante do questionamento sobre a participação da área de RelGov 

no Fórum Econômico Mundial em Davos e no da América Latina, disse 

desconhecer a atuação. Mas, destaca que a Câmara faz a publicação e 

divulgação dos relatórios gerados pelos Fóruns, e dentro destes faz uma leitura 

                                                             
28  Account management é um termo inglês que significa gerenciamento de conta ou 
gerenciamento do relacionamento. 
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e identifica onde cabe o trabalho da entidade, como por exemplo, as questões 

de logística. 

Ressalta que na verdade “o Relatório é o grande painel de controle 

e de monitoramento da importância dos temas da Câmara”, se os temas têm 

validação e continuação nas discussões do Fórum, que apontam quais são os 

grandes entraves globais em termos de competitividade, então a instituição 

canaliza todo um trabalho em volta das temáticas. O diretor afirma que foi daí 

que veio “o enxugamento das 20 propostas para as quatro frentes de trabalho, 

porque se viu que nem tudo tinha abrangência e força para gerar conteúdo”. 

Indagado sobre a criação de métricas de acompanhamento do 

impacto das ações de trabalho, o executivo confirma haver, tanto que 

anualmente tem a elaboração de relatório das agências reguladoras, em que se 

avaliam as agências, faz-se um matchmaking29 entre as agências e as pessoas 

que geraram o relatório. As métricas são quantitativas e também qualitativas, e 

fundamentalmente “o relatório das agências tem como concretamente apontar o 

trabalho da Câmara junto às agências”. 

Sobre o posicionamento da consciência do empresariado sobre a 

sustentabilidade, o entrevistado atesta que “até mesmo por uma questão de 

sobrevivência os empresários têm que pensar no posicionamento do seu 

negócio sob a perspectiva da sustentabilidade”. Portanto, destaca que a Câmara 

tem o Prêmio Eco, que é a premiação mais antiga da América Latina de 

reconhecimento de boas práticas empresariais datada de 1982, e “antigamente 

era muito mais ligado a ações sociais e que hoje 100% das práticas estão 

voltadas à sustentabilidade”. E aponta que uma das modalidades refere-se às 

estratégias empresariais voltadas à sustentabilidade, e “é impressionante a 

adesão, do crescimento das empresas em adoção de estratégias de liderança 

em inovação de sustentabilidade”, que envolve empresas de todos os portes. 

O executivo continua e afirma que bastante “importante é 

reconhecer que se percebe a preocupação genuína quanto à questão da 

sustentabilidade”, tanto que o tema deste ano da referida premiação é o Relatório 

                                                             
29 Matchmaking é um processo que se cruza oferta e demanda, no caso da câmara, faz um 
levantamento junto aos usuários e apresenta um relatório de desempenho para as agências 
reguladoras sobre a sua performance diante do público atendido. 
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Integrado, o que se chamava Triple Bottom Line 30 . Discute que “existe um 

professor de Harvard que está trabalhando um relatório unificado”, que integram 

todos os resultados da empresa em um report, que o acadêmico chama de One 

Report, e a Câmara trouxe este profissional, que trabalha com o tema com 

inovação nos EUA, para mostrar a integração total dos resultados da empresa 

em um único relatório. Retrata a importância crescente do tema que já integra a 

publicação dos resultados das empresas. 

Indagado sobre a atuação da entidade no Instituto Ethos, o 

entrevistado ressalta que o “Instituto nasceu dentro da Câmara em um dos 

comitês, e hoje é totalmente independente e a entidade adota as práticas do 

Instituto”. 

Entrando no assunto de comitês foi pedido que o diretor 

esclarecesse sobre o funcionamento destes. Ele retrata que os comitês 

temáticos são constituídos pelas empresas sócias e não estão ligados ao 

Conselho de Administração, são validados anualmente por eles em uma reunião, 

e há os Comitês Executivos que apoiam a gestão da Câmara. Os comitês 

temáticos trabalham temas de interesse nacionais e regionais da base de sócios. 

Questionado sobre a oferta restrita de produtos e de serviços 

eventualmente não disponíveis em todas as regionais, o gestor confirma, mas 

atesta que as “empresas associadas podem frequentar eventos em outra 

regional”, o que não se pode é virar membro de um comitê de uma cidade que 

não a de origem. “Como visitante pode-se ir para qualquer lugar”, mas para 

participação ativa requer uma nova associação, com taxas reduzidas por ser 

membro, “isso porque demanda todo trabalho de relacionamento e de 

acompanhamento desta empresa na regional”. Contudo, isso só pode acontecer 

se a empresa tiver ao menos um escritório na localidade em que pretenda 

associar em caráter adicional. 

Foi pedido ao executivo que falasse sobre ampliação das unidades 

da Câmara, mencionada pelo cônsul americano numa visita31 à regional de 

                                                             
30 Triple Bottom Line ou Tripé da Sustentabilidade foi criado na década de 1990 por John 
Elkington para mensurar os resultados organizacionais nas três perspectivas: financeira, 
ambiental e social. 
31 A pesquisadora participou, como ouvinte, de reunião na Câmara de Comércio em Ribeirão 
Preto entre o cônsul americano e os dirigentes de empresas americanas, instaladas na região. 
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Ribeirão Preto, como decorrência de um encontro entre a Presidente do Brasil 

Dilma Rousseff e o Presidente dos EUA, Barack Obama. 

Ambos os presidentes discutiram a necessidade de ampliação das 

unidades da Câmara de Comércio no Brasil visando à competitividade e a 

ampliação das parcerias em relação ao biodiesel. O diretor confirma que “a 

ampliação se restringe às unidades de Fortaleza e Manaus já em andamento”, a 

Câmara trabalha com planejamento de médio prazo, isso porque também sofre 

com a escassez de mão de obra e para abrir uma unidade regional demanda um 

grande planejamento. 

O executivo argumenta que na abertura de Fortaleza “fez reuniões 

com as duas principais universidades a fim de recrutar de quatro a seis pessoas” 

para iniciar as atividades, estas pessoas ficarão em Recife num período de um 

mês para fazer todo o benchmarking, por ser uma unidade em pleno 

funcionamento, para “verificar em qual área as pessoas selecionadas se 

identificam melhor, para voltar e instalar a operação”. 

O gestor apresenta que para a instalação de unidades há duas 

questões importantes. “Primeiro é necessária uma aproximação com a iniciativa 

privada que revele interesse nos trabalhos da Câmara. O segundo é obter apoio 

regional próximo”. Por isso que a de Manaus é mais difícil, por estar mais 

distante, dificultando a gestão compartilhada, enquanto que Fortaleza e Recife 

estão próximas, têm mercado consumidor parecido. A iniciativa privada tem as 

mesmas características, “é um ambiente que embora seja novo não é totalmente 

surpreende, e em Manaus é o contrário”. 

Assim, o entrevistado afirma que “as capitais brasileiras de fácil 

adaptação, já dispõem de unidade da Câmara em funcionamento”. Assim o 

processo de “instalação de novas regionais tende a ser um pouco mais lento”. 

Estando em Manaus cobrem-se as “principais capitais do Brasil que se tinha 

intenção estratégica em participar”. 

Por acompanhar o desenvolvimento regional, segundo o diretor, 

“não se faz um planejamento em longo prazo”, por volta de dez anos, porque 

                                                             
O encontro foi solicitado pelo representante do governo americano com o propósito do 
fortalecimento das relações bilaterais quanto ao etanol, a energia limpa, o plástico verde e a 
produção de alimentos. 
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quando surge um novo polo de desenvolvimento a instituição não descarta a sua 

instalação. Contudo, “a abertura de filial depende”, visto de forma simplista, do 

“crescimento da iniciativa privada que apresenta uma necessidade de discussão” 

de assuntos ligados à região, “aí se tem uma facilidade de instalação maior”. 

Exemplo disso é Fortaleza, a instituição foi convidada a se instalar, porque 

alguns empresários já participavam em Recife e apontaram há necessidade de 

uma unidade em Fortaleza para discutir temas pertinentes à gestão e a região. 

Segundo o entrevistado, “começar em um local em que empresas de 

representatividade estão envolvidas na abertura, a aceitação naquela localidade 

é muito mais fácil”. 

Diante disso, foi colocado ao representante da instituição que 

discorresse sobre o surgimento da unidade de Ribeirão Preto. Ele responde 

afirmando que “a abertura está ligada ao boom do etanol”, por força do qual 

sentia-se a necessidade de se ter uma presença estratégica, até porque “na 

época o interesse de empresas americanas de conhecer a região”, e estar mais 

próximo à indústria do etanol, era grande. 

O que segundo ele, iniciou este trabalho pela regional de 

Campinas, mas percebeu que “era inviável porque precisava de uma unidade na 

cidade com uma gestão regional, com associados regionais”. A justificativa que 

se dá é que “quando uma indústria se desenvolve, gera uma série de outros 

desenvolvimentos regionais de outras empresas”, puxando várias áreas 

“gerando demanda de crescimento de outros serviços em função do 

desenvolvimento da indústria do etanol”. 

O diretor afirma que “Ribeirão Preto é um polo de desenvolvimento 

regional”, e era vista como uma região com grandes perspectivas de 

desenvolvimento para os próximos anos, o que foi “confirmado pelo número de 

associados da regional, que é surpreende para uma unidade nova com apenas 

seis anos de existência, a dinâmica da regional é muito intensa”. Oferece cerca 

de dois a três eventos bons por semana, e “não se encontra outra entidade tão 

atuante e com escopo tão grande quanto à Câmara”. 

A unidade de Ribeirão Preto, de acordo com o executivo, “foi criada 

para atender à região, não especificamente as usinas”, mesmo sendo parte 

importante do processo porque são as principais empresas. A “Câmara buscou 
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o desenvolvimento que a região poderia proporcionar” e conta com a 

proximidade de parcela significativa dos usineiros da região. E na época, alguns 

desses empresários, integravam o Conselho em São Paulo que incentivaram a 

instalação da unidade, e somada a uma possibilidade de desenvolvimento de 

médio prazo que o tema etanol poderia gerar enquanto região geográfica. E isso 

se confirma pela pauta insignificante de etanol, enquanto que os temas de gestão 

se tem praticamente tudo. 

Perguntado sobre o Conselho Regional, o diretor menciona que a 

filial de Ribeirão Preto ainda não tem, visto que pelo Estatuto a unidade precisa 

ter uma base de mais de 400 associados, as menores acabam tendo um líder 

regional que representa a localidade em São Paulo. O Conselho Regional como 

entidade regional obedece normas de governança, como uma presença para 

cada cem associados, tem que ter um representante de empresa de pequeno 

porte, outro de empresa média, um de empresa de grande porte e um 

representante de empresa americana, aí se tem os quatro para a constituição do 

conselho, que são no mínimo quatro e no máximo dez membros. 

Afirma que “é muito mais um conselho consultivo em que o gestor 

da unidade regional chega e pergunta quais são os assuntos regionais” de 

grande impacto que a instituição vai ter que discutir no próximo ano, “auxiliam na 

montagem do calendário nacional / regional” que tenha sentido regional, em que 

“o nacional segue os quatro pilares do Programa Competitividade Brasil”, tem a 

central de conteúdo que apresenta temas de relevância nacional que foi discutido 

em uma regional e em outra não, e “regionalmente tem pautas pontuais que este 

Conselho ajuda na elaboração”. 

Foi num clima amistoso e de cordialidade que se encerrou a 

entrevista, em que o diretor durante todo o tempo esteve disposto e envolvido 

para esclarecer e responder aos questionamentos feitos pela autora e pelo 

pesquisador convidado.  O pesquisador convidado demonstrou postura 

questionadora e investigativa que contribuiu significativamente por apresentar 

uma visão mais distante. 

Dando continuidade às entrevistas e para um melhor entendimento 

sobre o funcionamento de uma regional e sua relação com à sede em São Paulo, 
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procurou-se a Coordenadora Regional da unidade de Ribeirão Preto para os 

devidos esclarecimentos e assim concluir este quadro investigativo. 

Iniciamos a entrevista pedindo à coordenadora que discorresse 

sobre sua carreira na Câmara. Ela afirma que iniciou como estagiária da área 

comercial em 2008. Após seis meses, foi promovida à Analista de Aquisição 

Júnior. Em 2010 para Analista de Aquisição Pleno, em 2011 outra promoção 

Analista Pleno de Produtos e Serviços e no mesmo ano assumiu o cargo de 

Analista Sênior de Produtos e Serviços. E no ano seguinte, 2012 veio a 

responsabilidade de assumir a Coordenação de Produtos e Serviços e neste ano 

a Coordenação Regional. 

Diante desta dinâmica carreira, foi pedido que a gestora explicasse, 

com riqueza de detalhes, as atividades que envolvem estes cargos. Ela iniciou 

sua explanação destacando que nas duas primeiras funções, “analisava o 

mercado e quais empresas teriam potencial para serem associadas da Câmara”. 

Na posição de Analista Pleno de Aquisição, o que diferençava da posição 

anterior é que assumiu a “condição de gestora dos indicadores da área 

comercial”. Como Analista Pleno de Produtos e Serviços, assumiu “o desafio de 

cuidar de seis Comitês Estratégicos” (Marketing, Finanças, Gestão de Pessoas, 

Manufatura, Tecnologia da Informação e Comunicação e Empresas Familiares) 

“e abrir o sétimo grupo da entidade”, que foi o de Gestores Comerciais. 

Nesse momento, a colaboradora relata que passou a prospectar 

profissionais para palestrar nos comitês estratégicos da regional e preparar as 

reuniões. O desafio como Analista Sênior de Produtos e Serviços passou a ser 

de gerir toda área de eventos, ou seja, tanto os comitês estratégicos como os 

eventos maiores. Além disso, começou a contar com uma equipe e a gestão de 

pessoas passou a fazer parte do seu dia-a-dia. Ao assumir a Coordenação de 

Produtos e Serviços “a diferença foi que incorporou a área de Patrocínio” 

também, fazia a prospecção de possíveis patrocinadores e dava todo suporte 

antes, durante e depois dos eventos aos parceiros. E na Coordenação Regional 

o seu “job 32  passou a ser a gestão da equipe, indicadores da regional e 

planejamento e execução do plano estratégico”. 

                                                             
32 Job é uma palavra inglesa que significa trabalho. 
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Indagada sobre o planejamento estratégico, a executiva aponta 

que “as macro diretrizes são construídas em conjunto com a matriz. Na maioria 

das vezes, os coordenadores/gerentes regionais elaboram um draft33” e enviam 

à diretoria, que retorna com o direcionamento que esperam para o ano seguinte. 

Os coordenadores/gerentes “modificam e encaminham novamente para 

análise”. A diretoria pode aprovar ou fazer modificações. Após a aprovação do 

orçamento anual, “as unidades regionais têm a liberdade de traçarem suas 

próprias estratégias para atingirem os resultados”. 

Foi solicitada à gestora que explanasse sobre a elaboração das 

estratégias locais. Ela relatou que “as unidades regionais possuem liberdade de 

escolha dos projetos que realizarão, pois o perfil do empresariado diverge 

bastante de uma localidade a outra”. Discorre que há alguns projetos de 

direcionamento nacional, mas a regional escolhe se vai realizá-lo ou não, 

“apenas o CEO Fórum é um evento que ocorrem em todas regionais”.  

A executiva completa, que para grande parte dos eventos o formato 

é padronizado, ou seja, todas organizam seminários, fóruns, comitês abertos, 

Programa de Capacitação Empresarial (PACE), comitês estratégicos, cafés de 

relacionamento. Contudo, algumas regionais têm projetos específicos para sua 

região, em Ribeirão Preto há dois projetos: “o Circuito de Desenvolvimento 

Regional, que é um evento que se realiza em cidades estratégicas da região, e 

a Virada Esportiva, um projeto de saúde e bem estar” que reúne os associados 

e as famílias para desfrutarem de uma manhã saudável com caminhada, corrida 

e alongamento. 

Vale ressaltar, segundo a coordenadora, que ao final de todo ano, 

ela se “reúne com sua equipe para elaborar um draft dos projetos que serão 

desenvolvidos ao longo do ano subsequente”. Referidos projetos são 

preservados na sua essência, mas admitem mudanças.  

 Questionada sobre o funcionamento do Circuito de 

Desenvolvimento Regional, a entrevistada trata que “foi uma inovação da 

regional de Ribeirão Preto criada em 2010”. Percebeu-se que “haviam muitas 

cidades importantes na região que demandavam por conteúdo diferenciado” e 

                                                             
33 Draft é um palavra em inglês e significa rascunho, um relatório prévio. 
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pouco conheciam o trabalho da câmara. Desse modo, teve-se a ideia de 

selecionar as maiores cidades da região, “conhecer seu principal ramo de 

negócio e seus gargalos e fazer um evento especifico para aquela localidade”. 

Contudo, para que isso acontecesse, foi necessário fazer diversas visitas às 

empresas de uma determinada cidade, entender o empresariado, “selar 

parcerias estratégicas com órgãos públicos e com entidades para que se 

conseguisse atingir o maior número de empresários”. Esse evento ocorre uma 

vez ao ano e, em 2013, foi realizada sua quarta edição. As cidades que já 

sediaram o evento foram Sertãozinho, Matão e Franca. “O objetivo principal 

desse evento é fazer com que a Câmara fique mais conhecida na região”. 

Colocado sobre o grau de autonomia da unidade, a gestora 

menciona que quando o orçamento chega da matriz, a regional tem grande 

autonomia para realizar suas estratégias para traçar suas estratégias para atingir 

aqueles resultados. “A matriz irá cobrar o resultado, mas não interfere em como 

fazer”. Criam-se estratégias diferentes para a área de aquisição para trazer o 

maior número possível nos meses, em produtos e serviços busca-se diminuir ao 

máximo os custos dos eventos; em desenvolvimento de negócios procura-se 

“agregar vários benefícios aos patrocinadores e um atendimento personalizado 

para que possam apoiar os projetos sempre”; em relacionamento estabelece um 

atendimento diferenciado ao associado por meio do gerente de contas, que tenta 

“suprir todas suas demandas de forma objetiva e rápida”. “O conjunto de tudo 

isso faz com que se atinja e supere o resultado”. 

Pedido para que falasse melhor sobre a estrutura de poder da 

câmara, a jovem executiva relata que na matriz em São Paulo, acima do CEO 

há o Conselho de Administração, que é composto por importantes executivos de 

empresas de renome no mercado. Abaixo do CEO, existem três diretorias 

(Comercial, Unidades Regionais e Produtos e Serviços) e as gerências. Depois 

da diretoria de Unidades Regionais estão todos os escritórios fora da cidade de 

São Paulo. A unidade de Ribeirão Preto é composta por uma coordenação 

regional e quatro áreas, aquisição, relacionamento, produtos e serviços e 

desenvolvimento de negócios. 

Diante dessa dinamicidade de atividades, pediu-se que discorre 

sobre a Câmara trabalha o engajamento das pessoas ao seu negócio. E segundo 
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a entrevistada, na primeira semana do novo colaborador é realizado um 

treinamento onde são passados os valores, missão e visão da entidade. “É feita 

uma imersão à cultura, entendimento dos projetos, dos processos”, perfil dos 

associados, forma como se trabalha, apresentação das áreas e importância de 

cada um para atingimento dos resultados. 

A executiva atesta que o modelo de negócio era bastante diferente 

antes de 2009, praticamente todos os funcionários entravam pela área de 

aquisição e eram estagiários, depois de seis meses, a pessoa ou era desligada 

ou direcionada para outra área na instituição. “No início de 2009, houve a 

mudança na Lei de Estágio e a cultura organizacional mudou bastante”, no 

primeiro momento, contratavam-se apenas colaboradores CLTs. Alguns meses 

depois, voltou a contratar estagiários, contudo com algumas restrições, por 

exemplo, “não se contrata estagiário para a área comercial fato este em que os 

estudantes não podem desenvolver tarefas externas”. 

E complementa que “a cultura empreendedora é muito forte na 

instituição, desde o estagiário ao presidente tem a liberdade de sugerir novas 

ideias e projetos”. Como a instituição é composta por um número alto de 

colaboradores jovens, entre a faixa etária de 20 a 30 anos, “a abertura para que 

inovações nos processos e criação de novos projetos aconteçam são grandes”. 

E de acordo com a jovem executiva, “a excelência está intrínseca nas ações da 

câmara”, qualquer evento ou projeto que estão envolvidos “percebe-se o cuidado 

e dedicação com todos os detalhes”. 

Fechamos a entrevista num ambiente agradável de receptividade 

e disposição quanto à colaboração da pesquisa e eventuais esclarecimentos 

futuros, e deste modo encerraram-se os levantamentos dos dados acerca desta 

instituição. 

Verificamos que a Câmara de Comércio em estudo é uma entidade 

com um quadro de produtos e serviços diversificado e amplo, adequando-se às 

diferentes regiões em que se encontra. 

Vale pontuar que a entidade atua na mesorregião de Ribeirão Preto 

que, segundo o IBGE apresenta uma estrutura composta de 66 cidades 

distribuídas em sete microrregiões, são elas: 
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 Barretos – Barretos, Colina, Colômbia 

 Batatais – Altinópolis, Batatais, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Santa 

Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria 

 Franca – Cristais Paulista, Franca, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio 

Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São José da 

Bela Vista.  

 Ituverava – Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ituverava 

 Jaboticabal – Bededouro, Cândido Rodrigues, Fernando Prestes, 

Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Pirangi, 

Pitangueiras, Santa Ernestina, Taiaçu, Taiuva, Taquaral, Taquaritinga, 

Terra Roxa, Viradouro, Vista Alegre do Alto. 

 Ribeirão Preto – Barrinha, Brodowski, Cravinhos, Dumont, Guatapará, 

Jardinópolis, Luis Antônio, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Rita 

do Passa Quatro, Santa Rosa de Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana, 

Sertãozinho. 

 São Joaquim da Barra – Guaíra, Ipuã, Jaborandi, Miguelópolis, Morro 

Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra. 

Figura 16: Mapa da Mesorregião de Ribeirão Preto 

 

Fonte: Abreu (2006) 
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A região tem grande representatividade. Segundo o IBGE (2008), 

ela representa um PIB de cerca de 40 bilhões e PIB per capita de 17 mil. É um 

polo de desenvolvimento regional, com diferentes indústrias, um complexo 

centro de geração de conhecimento devido, com universidades públicas e 

privadas e um grande e variado aporte de serviços. Estas referências atraem um 

grande volume de investimentos, e o fomento demanda o fortalecimento dos 

laços de confiança dos atores sociais. 

Cabe aqui anotar que o Estado de São Paulo em parceria com a 

Fundação Seade, no ano de 2012, publicou o relatório sobre seu desempenho 

dentro das OMDs – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio criado pelo PNUD 

– Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O oitavo objetivo 

corresponde ao estabelecimento de uma parceria mundial para o 

desenvolvimento em que as ações do governo permeiam um amplo portfólio de 

parceiros, projetos e programas de cooperação internacional. 

O Governo Estadual instituiu em 2012 o seu plano de governo na 

área internacional “São Paulo no Mundo: Plano de Relações Internacionais 

2011-2014” que apresenta três objetivos gerais. Referidos objetivos se referem 

aos eixos orientadores das relações internacionais do Estado, com 16 

prioridades setoriais e 54 metas quantificáveis para todas as Secretarias. É o 

primeiro plano deste tipo no Brasil e um dos primeiros no mundo. 

A sua cobertura regional no Brasil é dotada do propósito de 

desenvolvimento regional, e se articula com diferentes atores sociais como o 

empresariado, institutos e entidades de diferentes áreas e governos municipal, 

estadual e federal. E ficou claro o quão atuante é esta instituição, visto que 

exerce um papel mediador na comunidade inserida em prol do bem comum.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por objetivo geral descrever os serviços 

prestados por uma Câmara de Comércio em favor de seus associados e aferir 

sua aptidão para promoverem o desenvolvimento regional. 

Imergimos nas atividades desenvolvidas por meio de publicações, 

documentos e arquivos disponibilizados. Navegamos por seu sítio oficial a fim 

de adentrarmos ao universo de sua atuação. Não nos furtamos de visitar a sede 

em São Paulo e a unidade regional de Ribeirão Preto, oportunidades nas quais 

fomos recebidos por executivos e responsáveis pelas atividades que constituíam 

objeto de nossa investigação. Os profissionais nos proporcionaram uma 

entrevista bastante profunda, permitindo a efetiva compreensão da sua forma de 

atuação e da minúcia de suas rotinas de trabalho. 

Aprofundamos a pesquisa com o objetivo específico primeiro de 

analisar a Câmara, dentro dos conceitos de desenvolvimento regional, capital 

social e organizações como instituições. Apuramos e apontamos a presença da 

entidade em regiões do país ocupadas por municípios que em sua totalidade 

representam mais de 53% do PIB de serviços. Tivemos ciência da iminente 

criação de duas novas unidades (Fortaleza e Manaus), que implicarão a 

elevação do percentual de cobertura da Câmara para 57% do PIB de serviços.  

Descrevemos, atendendo ao segundo objetivo específico, as 

principais atividades desenvolvidas por essa Câmara de Comércio, nos 

seguintes termos: 1) Atualização de conhecimento 1.1 comitês abertos e 

comitês estratégicos discutem experiências e práticas de mercado; 1.2 

seminários; 1.3 fóruns setoriais, 1.4 workshops e 1.5 programa de capacitação 

de executivos; 2) Serviços – 2.1 vistos de negócios para os EUA; 2.2 centro de 

arbitragem e 2.3 business center com disponibilização de local para realização 

de eventos tano para a entidade quanto para o quadro de associados. 3) 

Aproximação público-privada – 3.1 programa Ciência sem Fronteira; 3.2 

contencioso do algodão; 3.3 programa global entry, 3.4 bitributação; 3.5 Sistema 

Geral de Preferências, 3.6 visa waiver e 3.7 agenda de inovação. 4) Expansão 

de ambiente de negócios – 4.1 diferentes missões empresarias aos Estados 

Unidos e ao Brasil; 4.2 pesquisas de mercado nacional e internacional; 4.3 
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publicações sobre o mercado interno e internacional para o fomento de negócios; 

4.4 feiras de negócios e café de relacionamento. 5) Estudos e publicações 5.1 

relativas ao desenvolvimento das atividades da entidade; 5.2 pesquisas 

desenvolvidas e seus resultados; 5.3 relatórios de desempenhos das agências 

reguladoras. 6) Temas da câmara diversos programas nas temáticas de 

competitividade, de impactos jurídicos, inovação, energia, gestão empresarial e 

de acordos bilaterais. 

Identificamos uma sortida e profícua atuação da entidade perante 

a comunidade empresarial. A análise realizada sobre tais atividades (nos moldes 

do desenvolvimento regional endógeno - Martinelli e Joyal 2004) permitiu afirmar 

que são revestidas de metodologia holística (porquanto focadas primariamente 

nas relações entre as partes do sistema e o todo); sistêmica (porquanto denotam 

a interpretação de que as partes constituem um todo coerente e que só podem 

ser entendidas no todo); e evolutiva (porquanto as mudanças no padrão das 

relações são vistas de acordo com a essência da realidade social). Igualmente 

notada, a presença de uma interconexão entre os elementos dos sistemas: 

econômico, político e social. 

Pelas trilhas de nossos estudos e pesquisas, restou clara a 

produção de conhecimento baseado num diagnóstico global do ambiente 

internacional, identificando fragilidades no mercado interno e propondo soluções. 

Notamos, igualmente, o avanço no propósito de apresentar plano de ação para 

envolver empresas, instituições e governos. 

Notamos o esforço exitoso da entidade para a elaboração de 

diagnose revestida de cunho científico, obtido a partir da parceria de institutos 

de expertise reconhecida. O reconhecimento pela entidade, da relevância 

desses estudos deu ensejo à criação da Central de Conteúdo, cuja atribuição 

consiste no monitoramento do mercado, na identificação de temas e de questões 

sensíveis ao ambiente de negócios. O acesso franqueado às unidades regionais 

para a formulação de agendas regionais de trabalho denota a valoração 

conferida pela entidade à disseminação do conhecimento.  

A Câmara apoia as organizações brasileiras em suas expansões 

de negócio dando suporte, apoio e informações sobre o mercado para o qual 
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pretendem se lançar. De forma análoga, nota-se o suporte aos investidores 

estrangeiros. 

A Câmara atua na mediação das parcerias público-privadas com 

proposta de busca contínua de atendimento aos anseios da coletividade. 

Escapam ao seu propósito o atendimento e o favorecimento de uma empresa ou 

de um segmento. Nesse sentido, a fala do Diretor da instituição: “o papel da 

Câmara é aproximar empresas e governo, mas desde que o fruto deste diálogo 

seja benéfico à comunidade brasileira em seu todo”. 

A Câmara produz Notas Técnicas (Position Paper), elaboradas a 

partir de debates com empresários e especialistas, acionando parlamentares 

para a qualificação do processo de elaboração legislativa. 

A cultura organizacional tem traços marcantes de inovação e de 

empreendedorismo. Ilustram tal assertiva, os inúmeros órgãos e institutos 

nascidos no ambiente da entidade, como o Instituto Ethos, nascido de um comitê 

e alçado à condição de referência em sustentabilidade na América Latina. 

Decorre das apresentações formuladas pelo Diretor das Unidades 

Regionais e pela Coordenadora Regional de Ribeirão Preto, a conclusão de que 

a Câmara dispõe de estrutura organizacional departamentalizada, com padrões 

de qualidade instituídos. Sem prejuízo de referida característica, constata-se 

autonomia em favor das filiais para a gestão e construção de produtos e serviços 

ajustados à demanda da região. A ilustrar referido aspecto, o Circuito de 

Desenvolvimento Regional. 

Atendendo ao terceiro objetivo específico, o Programa 

Competitividade Brasil – Custos de Transação atesta uma atuação 

fundamentada numa agenda contemporânea. Fruto da análise promovida no 

seio do Relatório do Fórum Econômico Mundial da América Latina de 2009 

promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), e com a participação 

massiva da comunidade empresarial, estabeleceu quatro frentes de trabalho que 

direcionam as atividades da Câmara até 2016 em prol de melhorias da 

competitividade brasileira.  

  Notamos traços marcantes duma perspectiva holística, sistêmica 

e evolutiva, no desempenho da entidade. Concluímos que a entidade promove 
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a construção do capital social, caracterizada pelo Banco Mundial (1990) como a 

capacidade de uma sociedade, por meio de instituições, em estabelecer laços 

de confiança interpessoal e redes de cooperação com vistas à produção de bens 

e serviços coletivos.   

Para North (1993), instituições formam a estrutura de incentivos de 

sociedade, e as instituições políticas e econômicas são determinantes para o 

desempenho econômico. Todavia, é o aprendizado humano que se posta como 

o real responsável pela evolução e perenidade das instituições. Concluímos com 

tranquilidade que a Câmara, dada a sua forma de atuação, se coloca como uma 

instituição, visto que apresenta uma identidade organizacional marcante, 

norteadora do comportamento de empresários e de colaboradores inclusive 

perante os governos. Deste modo, afirmamos que a Câmara de Comércio 

constrói capital social que é a mola propulsora do desenvolvimento regional 

brasileiro. 

Outro destaque é a menção que Schumpeter faz da importância do 

empresário no processo de desenvolvimento regional. Em seus estudos, atesta 

que a classe empresarial participa da construção de alternativas e das soluções 

para dificuldades enfrentadas pelas empresas. E a câmara trabalha 

conjuntamente com as necessidades apresentadas por este público, com o 

propósito de estabelecer ações visando à diminuição dos gargalos de 

infraestrutura exercendo o papel de mediador perante governos. 

Este constructo passa por um contexto em que as lideranças 

assumem sua responsabilidade perante a sociedade, e participam da construção 

de mecanismos alternativos de entrega de produtos e serviços que efetivamente 

estejam permeados por boas práticas de governança. 

Esta pesquisa pretendeu contribuir com a sociedade, solidificando 

a convicção de que é viável o envolvimento em atividades em prol de uma 

sociedade mais justa. 

A sociedade brasileira conta com instituições que apoiam e 

orientam as ações necessárias para a reestruturação corporativa que vise uma 

entrega de produtos e serviços revestidos de responsabilidade socioambiental. 

O cenário é favorável aos que queiram se enveredar nessa batalha. 
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Vale ressaltar que o presente estudo não pretendeu esgotar o 

tema. Ao contrário, propôs-se a ser um pequeno recorte, um subsídio para a 

comunidade acadêmica, no propósito do aprofundamento e aprimoramento das 

análises dos resultados do Programa Competitividade Brasil. Remanesce a 

convicção de que de que há muito por ser feito, por ser analisado.  Estudar, os 

relatórios de desempenho das agências reguladoras desenvolvidos pela 

entidade e ainda, promover o acompanhamento da construção das Parcerias 

Público-Privadas (PPPs) e seus reflexos na economia brasileira representam 

trilhas promissoras de produção de conhecimento. 

Cabe também um levantamento sobre o desempenho do governo 

dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODMs, e verificar se as 

parcerias constituídas pelo Estado a Câmara de Comércio faz parte, visto que 

as metas do oitavo objetivo se relacionam com as ações que a entidade 

desenvolve. 

Por derradeiro, assinalamos nossa plena certeza de que há muito 

conhecimento a ser gerado a partir dessa instituição. Sua dimensão, variedade 

e amplitude de atuação podem ser reveladoras. E não nos olvidemos da 

existência de outras câmaras de comércio atuantes no Brasil, bem como de 

outras entidades que atuam de forma semelhante. Trilhar por esse universo 

permitirá o estabelecimento um estudo de multicasos perfazendo um processo 

de benchmarking brasileiro.  
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