ValueLinks
Módulo 3 Estratégia de Melhoria da CV

Desenhar um projeto de melhoria da
cadeia
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ValueLinks

ValueLinks Módulos
Delimitação do
projeto

0

1

Decisão sobre
engajamento
na promoção

Seleção da
cadeia para
promoção

Análise da
cadeia e
estratégia

2

3

4

Análise da
cadeia

Determinação da
estratégia de
melhoria
Facilitação do
processo de
promoção

Implementação

5

Fortalecimento de
vínculos comerciais

6

Formação de parcerias público-privadas

7

Fortalecimento de
serviços operacionais

8

Financiamento das
cadeias

9

Introdução de padrões
sociais, ecológicos &
de qualidade

Obrigatório
2

Facultativo
ValueLinks

10

Melhoria do
ambiente negocial

Monitoria

11

Monitoria e
gestão de
impacto

Desenho do projeto de melhoria da CV

Conteúdo

1

Visão e estratégia de Melhoria da Cadeia

2

Diagnóstico de Oportunidades e Limitações

3

Desenho de um Projeto de Melhoria da Cadeia

3
ValueLinks

Melhoria / Facilitação
2 dimensões do desenho de um projeto de CV
A primeira refere-se à necessidade dos atores da CV de se
tornarem competitivos e de gerarem maior valor agregado
– a chamada estratégia de melhoria da CV

1

A segunda diz respeito ao papel dos facilitadores, por
exemplo governos e agências de desenvolvimento
responsáveis por projetos de desenvolvimento de cadeias e
por provisão de assistência
a chamada facilitação da melhoria ou “promoção da CV”
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Importância de uma visão de melhoria
Por que estabelecer uma visão?

1

A visão foca nas oportunidades
A visão fornece direção estratégica
- Como deve ser a cadeia de valor em 5 anos?
A resposta para essa pergunta deve estar bem definida para
possibilitar a escolha de ações e manutenção do foco

A visão é a base para o consenso entre os atores da CV
– Os atores só estarão motivados para cooperar no futuro se
compartilharem a mesma visão
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A visão fundamental para a melhoria
… valor agregado = preço obtido * volume vendido
O foco pode ser no volume, nos preços ou em ambos

Volume

Preço

Renda

1
Fornecedores
de insumos
específicos

Insumos
específicos
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Produtores
primários

Produção

Centros de
logística,
Indústria

Processamento

Comerciantes
Varejistas

Comercialização

Consumidores
finais

Consumo

Direções para a melhoria da CV
A visão depende de…

1

… situação do
mercado

Forte
crescimento
do mercado

Mercado
saturado

… vantagem
competitiva da
CV

Baixo custo
da
produção

Único no mercado,
produto de alta
qualidade
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Avaliação da situação do mercado
Identificação de oportunidades de mercado –
e suas implicações

1

Tendências gerais da demanda (preços e volumes)
Falhas de fornecimento
Requisitos para acesso ao mercado
Existência de investidores
Avaliação de concorrentes e seus produtos

Pesquisa de mercado – entrevista com compradores
Julgamentos qualitativos
Requirimentos específicos dos compradores
Tendências específicas de demanda
Identificação de oportunidades reais de mercado
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Classificação de estratégias
Igor Ansoff “matriz do produto / mercado”
Produtos atuais
Mercados
Atuais

1

Novos produtos

Estratégia de
penetração no
mercado

Estratégia de
desenvolvimento
de produtos

Estratégia de

Estratégia de
diversificação

Novos
desenvolvimento
mercados

do mercado
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Avaliação de vantagens competitivas
Avaliação de vantagem competitiva –
e suas implicações
Características do produto (valioso, raro, difícil de copiar ou substituir)
Ativos específicos e competências (local, proximidade a mercados,
habilidades, capital social, boa organização, tecnologias, reputação, caso de sucesso)

1

Comparação de custos com outros fornecedores de produtos
similares (baixo custo se comparado aos concorrentes)

Fatores de vantagem competitiva – diamante de Porter
Estrutura da empresa e rivalidade = Existe competição?
Condições da demanda = Compradores pedem melhores produtos?
Indústrias de apoio relacionadas = Acesso a insumos e serviços?
Condições/fatores = mão-de-obra qualificada, infraestrutura, capital
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Avaliação de vantagem competitiva
Comparação de desempenho no setor de calçados:
Índia – Itália – China

Italy

Quality
5
4
3
2
1
0

Innov Design

1

China

Price

Flex Large Orders

Resp Time

Flex Small Orders
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India

Punctuality

Sources: Learning From Global Buyers; H. Schmitz, P. Knorringa
and Market based Solutions to MSME Constraints;
AFE – Action for Enterprise

Estratégias de melhoria da CV
Estratégias genéricas…
Estratégia de inovação / qualidade
Estrategia de redução de custo

1

Estratégia de investimento (estrangeiro)
Estratégia de redistribuição
Estratégia “verde”
…que podem ser combinadas
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Estratégia de inovação / qualidade
= inclusiva se produtores (homens + mulheres) pertencem a
grupos de pobreza
Volume

Renda

1

Fornecedores
de insumos
específicos

Insumos
específicos

Produtores
primários

Produção

Centros
logísticos,
Indústria

Processamento

Comerciantes
Varejistas

Preço

Consumidores
finais

Comerciazação

Novos
mercados
(ex. orgânico ou
entressafra)

gestão de melhoria
de qualidade,
Inovação de
processos

Melhor produto
/ novo produto
(qualidade, variedades etc)
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Estratégia de redução de custos
= inclusiva se produtores (homens + mulheres) pertencem a
grupos de pobreza
Volume

Renda

1

Fornecedores
de insumos
específicos

Insumos
específicos

Produtores
primários

Produção

Centros de
logística,
Indústria

Processamento

Gestão &
Tecnologias
Redução de custos,
Maior volume de
produção
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Comerciantes
Varejistas

Comercialização

Consumidores
Finais

Novos
pontos de
venda, mercados e preços
estáveis

Estratégia de investimento (estrangeiro)
= inclusiva se oportunidades de empregos estiverem
disponíveis para grupos de pobreza (homens + mulheres)
Empregos adicionais
como resultado de mercado em
crescimento e diversificação

1

Fornecedores
de insumos
específicos

Produtores
primários

Volume

Centros de
logística,
Indústria

Comerciantes
Varejistas

Fornecedores
de serviços
externos

Consumidores
finais

Investimento
industrial

Novos
mercados e
pontos de
venda

Novos empregos
como resultado de
terceirização de funções a
nível local
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Estratégia de redistribuição
Maior participação
na renda da cadeia

Fornecedores
de insumos
específicos

1

Produtores
primários

Termos contratuais
Contrato de produção,
esquemas de subcontratação

Centros de
logística,
Indústria

Comerciantes
Varejistas

Consumidores
finais

Associações
poder de negociação,
economias de escala
Comercializa
ção direta

Produção

Processamento 1

Processamento 2

Absorção de funções de
processamento
valor agregado permanece com
os produtores
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Comercialização

Estratégia “verde”
= benefícios ambientais e eficiência de recursos
Produto
adicional

Renda

1

Fornecedores
de insumos
específicos

Produtores
primários

Insumos
específicos

Instalação de unidades de produção
de energia

Produção

Centros de
logística,
Indústria

Processamento

Empregos
adicionais na
prestação de
serviços

Comercialização

Comercialização

Consumidores
finais

Novos
mercados
(energia)

Redução de
custos de
produção
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Desenho do projeto de melhoria da CV

Conteúdo

1

Visão e estratégia de Melhoria da Cadeia

2

Diagnóstico de Oportunidades e Limitações
Desenho de um Projeto de Melhoria da Cadeia
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Elaboração da estratégia
Passos até o momento…
Avaliação de oportunidade de mercado e vantagem
competitiva
Acordo sobre a visão e estratégia para a melhoria da CV

… e como continua:
2

19

Análise de oportunidades de melhoria da CV,
necessidades e limitações
Determinação estratégica das áreas de melhoria
Escolha dos atores que implementarão a estratégia de
melhoria
Acordo sobre ações a serem praticadas
Antecipação do impacto da melhoria da CV

ValueLinks

Identificação de necessidades & limitações
Questões-chave
1. Quais as razões de estagnação da CV?
2. Quais as incongruências entre os requerimentos
de uma CV segundo a visão do mercado e sua
estrutura e desempenho atuais?
2
3. Que limitações reduzem a competitividade dos
produtores pobres (homens e mulheres) e
impedem a integração deles na CV?
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Pontos críticos – nível micro
Funções deficitárias
Tecnologia, capacidade, logística etc.

Insumos
específicos

2

Fornecedores
de insumos
específicos

21

Produção

Produtores
primários

Limitações relacionadas
às funções

Transformação

Comercialização

Centros de
logística,
Indústria

Comerciantes

Limitações
financeiras ou
técnicas etc.

Execução dos
contratos

Limitações
relacionadas aos
operadores

Problemas nas
relações

Consumo

Consumidores
finais

ValueLinks

Pontos críticos – nível meso
Fornecedores
de insumos
específicos

Problemas de
prestação de
serviços ou de
financiamento

Produtores
primários

Associações
de produtores

Centros de
logística,
Indústria

Comerciantes

Consumidores
finais

Câmaras
Organizações setoriais

2
Agências de cooperação técnica
especializadas
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Problemas de
capacidade ou
técnicos etc.

Exemplo: Cadeia de Móveis no Peru
Extração de
madeira

*
*

Transporte &
Processamento

Comércio
madeireiro

Fabricação
de móveis

Comércio
de móveis

Certificadores FSC
atuam localmente
Disponibilidade de
área de floresta
certificável

2

Disponibilidade de
tecnologia de
extração sustentável

*

*

cooperativas
locais

serralheria

áreas certificáveis
são de difícil acesso

madeira certificada não
alcança preço mais alto

madeireira

pequenos e médios
fabricantes de
armários

não há classificação
da madeira certificada

proprietários de florestas não possuem informação e competências
autoridades locais & regionais

alta demanda por móveis
certificados pelo FSC nos
mercados externos (EUA)

comerciante
de móveis

Visão
Estimular o mercado
interno dos EUA para a
importação de móveis
para exteriores
fabricados no Peru com
madeira tropical
certificada pelo FSC

Instituto Nacional de Recursos Naturais
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concessões de florestas não são
fiscalizadas adequadamente
ValueLinks

O que deve mudado na CV?
Identificação de “áreas de melhoria”
Limitação / necessidade /
oportunidade relacionada a.. Área de Melhoria

2

Acesso a mercados
Condições contratuais

Vínculos comerciais verticais
Associação de produtores

Tecnologia, informação
de insumos
Financiamento
Capacitações

Acordos de prestação de serviços
Capacitação de prestadores de
serviço
Acordos de financiamento

Garantia de qualidade
Acesso a mercados
especializados
Seguraça do produto

Introdução de padrões
Implementação de padrões
Sistemas de certificação

Ambiente de negócios
Degradação de recursos

Diálogo público-privado
Política econômica setorial
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mercado de
exportação

Desenho do projeto de melhoria da CV

Conteúdo

1

Visão e estratégia de Melhoria da Cadeia

2

Diagnóstico de Oportunidades e Limitações

3

Desenho de um Projeto de Melhoria da Cadeia
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Operacionalização
Elementos básicos dos planos de ação

3

Visão e estratégia devem ser traduzidas em planos
de ação realistas e concretos
…e do outro lado: qualquer ação de melhoria deve
estar relacionada à visão e à estratégia
Atores da cadeia devem assumir responsabilidades
para a ação de melhoria
Atentar para clara divisão de tarefas entre atores
privados e públicos que contribuem para o
desenvolvimento da cadeia
Evitar elaborar um plano de melhoria muito
abrangente. Concentrar-se nos próximos passos e
em ações imediatas.
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Planejamento do projeto
Documentação do projeto de CV
Declaração da visão
& estratégia de
melhoria
Documentação de
mapas da CV e análise quantitativa
Descrição de ações
de melhoria, atores
responsáveis

3

Planejamento dos
próximos passos,
ação imediata
Organização do projeto de CV
Acordo sobre o papel do
facilitador externo
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Síntese
Como elaborar um projeto de cadeia de valor
2
1

Avaliação de
mercado e vantagens competitivas

Análise
da CV

3
Visão e
estratégia de
melhoria

3

4

5

Avaliação de
oportunidades
& limitações

Áreas de
melhoria

Facilitação o início das atividades de melhoria da CV
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6
Plano
de ação

