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DEBK // Principais Segmentos



Desafios para Atuação do DEBK // Contexto

 Fortalecendo a competitividade 
das empresas e seus
segmentos de atuação: 

– MPME: acesso restrito a crédito, 
inclusive para o apoio a giro de 
encomendas e contratos.

– Grandes empresas nacionais: 
especializadas e com estratégias de 
internacionalização, P&D, 
engenharia e inovação.

– Transnacionais especializadas: 
atração de investimentos para o 
desenvolvimento local e exportação.

– Transnacionais diversificadas: 
apoio a estruturação da cadeia de 
fornecedores e exportação.

Contexto

MPME 
especializadas e 
fornecedores de 
componentes

Desafios para o BNDES

 Incentivo a novas 
tecnologias habilitadoras

 Apoio a gargalos 
produtivos

 Adensamento de cadeias 
produtivas

 Incentivo à eficiência 
energética

 Estímulo à exportações e  
internacionalização

 Atuação transversal em 
conjunto com Setores 
Demandantes, Finame, AEX 
e Renda Variável.
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Transnacionais 
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global



Mundo Brasil

Acirramento 
da 

concorrência 
internacional

Offshoring e 
Cadeias 
Globais 

Acelerado 
progresso 

técnico 

Mudança no 
padrão de 
demanda

Perfil das empresas líderes 
globais

3 Foco em inovação, 
engenharia e design de 
produtos

4 Global sourcing e maior
especialização de 
fornecedores

1 Transnacionais e de 
GRANDE porte

Perfil das empresas no País

1 MPME e Grandes
multinacionais

2 Parque diversificado

3 Capacidade de 
engenharia e inovação
local

4 Frágeis encadeamentos
produtivos e 
tecnológicos

Contexto Global // Perfil das Empresas

2 Especialização com 
escala



Contexto Global // Perspectivas

Avanço exponencial da capacidade
dos computadores

Imensa quantidade de informação
digitalizada

Cadeia produtiva flexível com
informação disponível em tempo
real

Possível 
revolução 

tecnológica 
motivada 

por:

Características 
da produção 

do futuro:
Complexa, customizada, digital,
inteligente, sustentável e combinará
produtos e serviços.



Contexto Global // Modelos de Produção

Fonte: Adaptado do “The Global Manufacturing Revolution”,  2010

Modelos de Produção



Contexto Global // Modelos de Produção

• Há sinergias criadas pela localização dos processos de produção próximos aos 
de inovação/design.

• A proximidade das equipes de desenvolvimento e o “chão de fábrica” é 
extremamente importante para o processo inovativo

Marketing e
distribuição

Branding

Suporte 
Pós-venda



Lições Aprendidas

Cada vez mais os negócios em geral baseiam-se na gestão 
da cadeia de suprimentos para reduzir custos e desenvolver 

inovações cada vez mais rápido

Lições do Oriente sobre gestão de cadeia de suprimentos:

Conhecer seus fornecedores, 
desenvolver sua capacidade 

técnica e gerencial – melhorias de 
processo e produto e maior 
lucratividade para ambosR0 G141 B117

(verde 3 BNDES)

Relações de confiança e de 
longo prazo, baseadas em 

negociações ganha – ganha



Gestão e Desenvolvimento

R0 G141 B117
(verde 3 BNDES)

 Encadeamentos produtivos relevantes: amplia o efeito acelerador da
expansão da taxa de crescimento da economia
 Evolução do saldo da balança comercial: gerando exportações e/ou
diminuindo importações potenciais
 Empregos qualificados: os empregos com maior qualificação e
remuneração
 Competências em engenharia de projetos e produtos: elemento crucial na
dinâmica de concorrência. É nos projetos de engenharia que se definem os
principais fornecedores de partes, peças e componentes, bem como o caráter
inovador das soluções
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