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Otimizada para Crescimento: 
Executivos de Alta Tecnologia 
se Adaptam para se Adequar às 
Demandas Mundiais
A indústria de alta tecnologia está preparada para o crescimento global. A 
classe média está se expandindo, trazendo com ela um crescente apetite por 
produtos de alta tecnologia. As demandas estão vindo de novos mercados no 
mundo inteiro. Os ciclos de vida dos produtos estão mais curtos que nunca. 
Há novas pressões e desafios – e novas oportunidades.

Há um crescente reconhecimento de que as estratégias tradicionais de cadeia 
de suprimentos não produzem mais resultados comerciais satisfatórios. As 
empresas devem adaptar as suas cadeias de suprimentos para capitalizar 
novas oportunidades em mercados atuais e novos. Algumas mudanças serão 
grandes e outras pequenas, mas todas elas causarão impacto.

A quinta pesquisa anual da UPS de Mudanças na Cadeia de Suprimentos 
revela como executivos de alta tecnologia na América Latina e no mundo 
estão adaptando suas cadeias de suprimentos para prepará-las para um 
crescimento comercial. Desde estratégias de shoring, passando pela 
entrada em novos mercados e priorização de gerenciamento de riscos, até a 
exploração de novas áreas como a impressão 3D, os executivos da cadeia de 
suprimentos estão fazendo as coisas de forma diferente.

A única coisa que permanecerá constante é a mudança. Há uma pergunta que 
os executivos de alta tecnologia deveriam estar fazendo a si mesmos: a minha 
cadeia de Suprimentos está otimizada para o crescimento?

Para a metodologia da pesquisa, consulte a página 14.
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América
Latina

46%
Exportação:
Crescer Mais 
Rápido

31%
Exportações 
Crescem 
Igualmente

Crescimento contínuo 
esperado para as 
exportações de alta 
tecnologia.

EXPORTAÇÃO: 
SOBE OU DESCE?
 

As perspectivas para o crescimento das exportações de 
alta tecnologia continuam muito positivas na América 
Latina, com 77% dos entrevistados relatando acreditar 
que as exportações irão crescer mais rápido ou no mesmo 
ritmo ao longo dos próximos dois anos.

Na América Latina, os executivos de alta tecnologia são 
os mais otimistas sobre as exportações. De acordo com os 
dados da pesquisa, 46% dos executivos na América Latina 
esperam que as exportações cresçam mais rapidamente 
ao longo dos próximos dois anos, em comparação com 
28% mundialmente. 
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Expectativas de Exportação de Alta Tecnologia 
na América Latina 

Mundialmente, os fabricantes de 
equipamentos de comunicação são os mais 
otimistas sobre as exportações, com quase 
metade acreditando que as exportações vão 
crescer mais rapidamente nos próximos 
dois anos. Os fabricantes de computadores 
e equipamentos de escritório são os 
menos otimistas sobre o crescimento das 
exportações.

9% Diminuição nas 
Exportações

14% Exportações 
Continuam Iguais
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América
Latina

Flexibilidade é a chave nas 
decisões de shoring
Com as empresas de alta tecnologia procurando capitalizar 
sobre oportunidades de crescimento global e ao mesmo tempo 
otimizar suas cadeias de suprimentos, o debate do suprimento 
continua: off-shore, near-shore ou right-shore?*

Resultados gerais da pesquisa mostram que as empresas estão 
aproveitando todas estas estratégias, indicando que a estratégia 
mais importante é a flexibilidade. Right-shore está crescendo 
em popularidade em todo o mundo, especialmente na América 
Latina, onde 53% das empresas de alta tecnologia estão usando 
a estratégia em comparação com 45% mundialmente. 

Estes resultados ilustram a importância de tomar decisões 
de terceirização com base em uma variedade de fatores, 
como o tamanho da empresa, as demandas dos clientes e 
as especificações de cada produto, entre outros, ao invés de 
utilizar uma abordagem generalista.

*• Off-shore: transferir a fabricação e/ou montagem de produtos para países 
tradicionais de baixo custo com base nas diferenças históricas de custo de mão 
de obra.

 • Near-shore: transferir a fabricação e/ou montagem para um local mais próximo 
da demanda (onde os produtos são consumidos)

 • Right-shore: otimizar a cadeia de suprimentos para tirar vantagem de custos e 
recursos necessários (competências e infraestrutura) para o melhor desempenho 
geral de margem e satisfação do cliente

Página 4

Estratégias de Suprimento de Produção na América Latina

AMÉRICA LATINA

MUNDIAL

Observação: Foram autorizadas múltiplas respostas.

ESTRATÉGIAS DE SHORING: 
A COMBINAÇÃO CERTA? 

Off-Shore

34%

Right-Shore

53%

Near-Shore

29%

Off-Shore

47%

Right-Shore

45%

Near-Shore

35%
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América
Latina

Near-shore
táticas em evolução

Enquanto o near-shore cresce como uma estratégia 
de shoring globalmente, os tomadores de decisões 
de alta tecnologia na América Latina são os menos 
propensos a abraçar a estratégia, citado por 29% dos 
entrevistados — 15 pontos percentuais a menos em 
relação às conclusões de 2013, pois a estratégia de 
shoring primário da região evoluiu para right-shore.

Para aqueles que estão utilizando near-shore, as 
empresas da América Latina têm focado em trazer 
tanto a montagem como a fabricação para mais perto 
da demanda. Este ano, 43% adicionaram unidades de 
montagem e 39% transferiram unidades de montagem 
para mais perto da demanda. Dois anos atrás, 31% 
adicionaram fábricas e 27% transferiram a fabricação 
para mais perto da demanda. Olhando para o futuro, 
23% planejam transferir a fabricação para mais perto 
da demanda.

Abordagem Near-Shore: Passado, Presente e Futuro

Adicionar fabricação 
mais próxima da 

demanda

31%

Fizeram isso 
dois ou mais 

anos atrás

Planejam 
fazer isso 

dentro de dois 
anos ou mais 39%

Transferir 
unidades de 

montagem para 
mais perto da 

demanda

Transferir a 
fabricação para mais 
perto da demanda.

23%

Transferir a 
fabricação para mais 
perto da demanda.

27%
Adicionar 

unidades de 
montagem mais 

perto da demanda

43%

Fizeram este ano
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ESTRATÉGIAS DE SHORING: 
A COMBINAÇÃO CERTA? 

As conclusões baseadas em pontos de dados existentes sobre este tema são direcionais com base 
no tamanho da amostra.
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América
Latina

Localização dos fornecedores-chave 

A atual fonte de abastecimento melhor apoia 
a demanda demográfica mundial esperada. 

Mercado consumidor de países de mão de 
obra de baixo custo em expansão

Melhorar os níveis de serviço, trazendo a 
produção para mais perto da demanda.

Diversificação da produção, devido aos 
riscos naturais e socioeconômicos 

O custo-benefício da China ou outra 
fabricação de baixo custo não é mais atrativo 

Motivadores e obstáculos 
para o Near-Shore
Melhorar os níveis de serviço continua a ser uma alta  
prioridade para os executivos de alta tecnologia, com 
27% das empresas na América Latina citando isso como  
o principal motor por trás de sua estratégia near-shore.  
Outros motivadores na América Latina são a diversificação 
da produção (23%) e o custo-benefício da China não ser 
mais atrativo (19%).

A localização de fornecedores-chave é a principal barreira 
atual para o near-shore tanto no mundo como na América 
Latina. Os obstáculos para o near-shore diferem em todo 
o mundo. Os entrevistados na América Latina classificam 
a localização dos fornecedores-chave (38%) como a 
principal barreira para o near-shore seguido de perto pela 
atual fonte de abastecimento melhor apoia a demanda 
demográfica mundial esperada (31%).
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19%
38%

23%
48%

Motivadores para o Near-Shore Obstáculos para o Near-Shore

31%
37%

29%
27%

38%
52%

ESTRATÉGIAS DE SHORING: 
A COMBINAÇÃO CERTA? 

27%
70%

AMÉRICA LATINA AMÉRICA LATINAMUNDIAL MUNDIAL

Conclusões baseadas em pontos de dados existentes sobre este tema são direcionais com base no 
tamanho da amostra.

INTRODUÇÃO EXPORTAÇÕES
ESTRATÉGIAS DE 

SHORING
MERCADOS EMERGENTES GERENCIAMENTO 

DE RISCO
IMPRESSÃO 3D SUSTENTABILIDADE



Pesquisa UPS de Mudança na Cadeia de Suprimentos: realizada pela 
IDC Manufacturing Insights, novembro de 2014

América
Latina

Permanecem as 
oportunidades de 
crescimento nos 
mercados emergentes
Empresas de alta tecnologia na América Latina têm muito 
espaço para o crescimento nos mercados emergentes. 
Executivos na América Latina relatam significativamente 
menos progressos ao ingressar em mercados fora 
da região em relação a executivos na América do Norte, 
Europa e Ásia-Pacífico. Apenas 28% na América Latina 
dizem que estão na China, 22% estão na Índia e 18% estão 
na Rússia. 

No próximo ano, os três principais mercados emergentes 
em que as empresas de alta tecnologia a nível mundial 
estão planejando entrar são o Brasil (21%), a Rússia (20%) 
e a Índia (20%).
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Em Mercados Emergentes Hoje

Os 3 principais 
países em que 
as empresas na 
América Latina 
pretendem entrar 
no próximo ano

Rússia

MERCADOS EMERGENTES: 
A PRÓXIMA FRONTEIRA 

Brasil
17% 12%

MÉXICO 

BRASIL

CHINA 

OUTRAS APAC

ÍNDIA

RÚSSIA

BRASIL

RÚSSIA

CHINA 

ÍNDIA

MÉXICO 

OUTRAS APAC

 46% 43%

 37% 42%

 28% 71%

 25% 45%

 22% 45%

 18% 31%

 17% 21%

 12% 20%

 9% 6%

 8% 20%

 7% 8%

 6% 19%

AMÉRICA
LATINA

AMÉRICA
LATINAMUNDIAL MUNDIAL

Já estamos lá Entraremos durante 
o próximo ano.
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América
Latina

Determinar em quais 
mercados ingressar é um 
dos principais obstáculos
Como as empresas de alta tecnologia estão ganhando 
espaço nos mercados emergentes, os obstáculos à 
expansão evoluíram. Determinar em quais mercados 
ingressar tornou-se o maior obstáculo para a 
expansão de mercados emergentes na América 
Latina, citada por 56% dos entrevistados, em 
comparação com apenas 34% mundialmente. 

Mundialmente, navegar no ambiente regulatório foi 
classificado como o principal obstáculo; isso ficou em 
segundo lugar na América Latina, citado por 48% dos 
executivos.

Regulamentos tornaram-se um obstáculo maior 
para entrar em mercados emergentes. A principal 
preocupação de regulamentação na América Latina 
é o entendimento do livre comércio e dos acordos 
comerciais governamentais, citada por 51% dos 
entrevistados, seguida pela classificação de itens 
(42%). 
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Obstáculos para a Expansão MundialMERCADOS EMERGENTES: 
A PRÓXIMA FRONTEIRA 

Recursos Limitados para Buscar Novos Mercados

Determinar em Quais Mercados Ingressar

Navegando no Ambiente Regulador

As respostas foram classificadas como 1, 2 ou 3.

35%

24%

48%

36%

56%

34%

AMÉRICA LATINA MUNDIAL
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América
Latina

Conhecimentos 
externos ajudam a 
superar desafios
Embora existam barreiras para entrar nos mercados 
emergentes, os prestadores de serviços de logística 
podem ajudar as empresas a superar os desafios. 

Desde a ajuda com a gestão do processo aduaneiro 
até fornecer as melhores práticas e ajudar a entender 
as regras específicas de cada país, os executivos da 
alta tecnologia na América Latina veem a necessidade 
da ajuda dos fornecedores de logística. 

Parcerias de logística podem ajudar as empresas 
de alta tecnologia a entrarem em novos mercados 
e expandirem em mercados existentes sem ter que 
investir em seus próprios recursos e infraestrutura. Esta 
abordagem permite às empresas manter uma cadeia 
de suprimentos flexível, pois continuam 
a expandir sua presença global.
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Necessidades de fornecedores de logística da 
América Latina

MERCADOS EMERGENTES: 
A PRÓXIMA FRONTEIRA 

Compreensão das regras 
específicas de cada país

Gerenciar o processo 
aduaneiro

Sistemas de processamento 
de envios baseados na Web

Armazenagem, distribuição e 
presença de transporte dentro 
do país

Proporcionar melhores 
práticas

15%

11%
6%

13%

14%
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América
Latina

Há espaço para 
melhorias na gestão de 
riscos
As empresas de alta tecnologia na América Latina priorizam 
tanto a avaliação de risco (32%) quanto a mitigação de riscos 
e o planejamento de resposta (32%) e se veem como líderes 
nestas áreas. No entanto, menos de 30% se veem como líderes 
nas outras áreas da gestão de riscos: execução de resposta e 
gestão e coordenação de eventos. Os dados sugerem que os 
executivos não estão necessariamente preparados para lidar 
com estas áreas.

Quando perguntados sobre as principais áreas de preocupação, 
os entrevistados na América Latina citaram os riscos 
associados a questões trabalhistas (56%), seguidos por atrasos 
relacionados a condições climáticas (48%) e segurança na 
internet (41%). 

As empresas precisam olhar para além da fase de avaliação de 
riscos para garantir que suas cadeias de suprimentos estejam 
preparadas para agir em casos de crise. Uma atitude que as 
empresas já estão tomando é a compra de seguro de terceiros, 
com 37% dos entrevistados na América Latina dizendo que sua 
empresa já possuía seguro ou estava pensando em adquirir um 
seguro e mais 30% dizendo pensar que um seguro é uma boa 
ideia.
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A Situação do 
Gerenciamento 

de Riscos na 
América Latina

Avaliação De Risco

Líder
Seguidor 
rápido

Média Atrasado

32% 33% 22% 13%

Execução de Resposta

21% 37% 34% 8%Gestão e Coordenação 
de Eventos

27% 35% 20% 18%

Mitigação de Riscos 
e Planejamento de 
Resposta

32% 31% 30% 8%

GERENCIAMENTO DE RISCOS 
ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 
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América
Latina

Empresas de alta 
tecnologia investem em 
gestão de riscos

As empresas de alta tecnologia estão empregando 
ativamente várias estratégias para mitigar e gerenciar 
o risco futuro de sua cadeia de suprimentos. A principal 
estratégia na América Latina é melhorar a colaboração 
com fornecedores (76%), seguida da implementação das 
capacidades de rastreabilidade da cadeia de suprimentos 
(57%). Outras estratégias incluem construir folga na 
cadeia de suprimentos, melhorar a manutenção e a 
supervisão de fábrica e melhorar a logística reversa.

Existem diferenças regionais. Na Europa, uma melhor 
visibilidade da cadeia de suprimentos é o principal foco 
de gestão de risco para os executivos, citada por 52%, 
enquanto apenas 20% na América Latina estão focados 
nesse fator como uma abordagem para gerenciar o 
risco. Melhorar a colaboração com os fornecedores foi a 
principal estratégia na América Latina e na América do 
Norte. 
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Prioridades de Gestão de Risco na América Latina

76%

57%

43%

23%

35%

Melhorar a 
Colaboração 

com Fornecedores

Melhorar a 
Manutenção de 

Fábrica e Supervisão

Implementar a 
Rastreabilidade 

da Cadeia de 
Suprimentos

Melhorar a Logística 
Reversa e a Gestão 

de Reparação de 
Peças 

Construir Folga 
na Cadeia de 
Suprimentos

GERENCIAMENTO DE RISCOS 
ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO 

As respostas foram classificadas como 1, 2 ou 3.
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América
Latina

A impressão 3D está 
ganhando força na alta 
tecnologia
Fabricantes de alta tecnologia estão na vanguarda 
da inovação, e a impressão 3D está entre as áreas 
que estão ganhando força na indústria atualmente. 
Mundialmente, 70% dos entrevistados relatam ter 
experiência prática com a impressão 3D, enquanto na 
América Latina apenas 46% relatam ter experiência 
prática. 

Na América Latina, os entrevistados usam a impressão  
3D para ajudar no processo de design de novos 
produtos (57%) com os principais benefícios 
incluindo o desenvolvimento mais rápido de produtos 
(29%) e custos de mão de obra mais baixos (21%). 
Impulsionada pela China em 50%, a região Ásia-
Pacífico está usando a impressão 3D mais para fins de 
produção do que suas contrapartes globais. 
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O Papel da Impressão 3D na América Latina 

Estamos apenas 
começando a 
entendê-la

Exploramos e 
concluímos que 
não está pronto

Não 
exploramos

Estamos ativamente
usando a impressão 
3D.

Nós começamos 
a experimentar 
com ela

54%

17%

14%

11%

4%

Como você está 
usando a impressão 3D 
na América Latina?

IMPRESSÃO 3D: 
MODA OU FUTURO? 

Ajuda no processo de design de novos produtos

Capacidade de gerar rapidamente amostras ou 
modelos de produtos

Produção de produtos finais

Geração de peças de reposição

57%
75%

29%
34%

36%
55%

29%
24%

América Latina

Global

Pesquisa UPS de Mudança na Cadeia de 
Suprimentos: realizada pela IDC Manufacturing 
Insights, novembro de 2014

As conclusões baseadas em pontos de dados sobre "Como você está usando a impressão 3D 
na América Latina?" são de natureza direcional com base no tamanho da amostra.
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América
Latina

A sustentabilidade 
conduz a ganhos 
de negócios de alta 
tecnologia
A sustentabilidade tem um impacto claro nos 
negócios em empresas de alta tecnologia. Os 
dois maiores impulsionadores de sustentabilidade 
para empresas de alta tecnologia na América 
Latina são a redução de custos (71%) e atender 
às necessidades dos clientes (71%).

Quando perguntados sobre seus pontos de vista 
sobre a sustentabilidade, os executivos de alta 
tecnologia possuem visões diferentes com base 
em sua localização. Executivos na América 
Latina e Ásia-Pacífico veem a sustentabilidade 
em primeiro lugar como importante para 
valores fundamentais, citado por 77% e 61%, 
respectivamente. Na América do Norte, os 
executivos veem a sustentabilidade como 
primeira exigência do cliente (56%) e na 
Europa, 69% veem a sustentabilidade como um 
imperativo estratégico de negócios. 
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SUSTENTABILIDADE: 
UMA PRÁTICA DE NEGÓCIOS COM 
FOCO NO CLIENTE
 

Impulsionadores-chave de Sustentabilidade na 
América Latina

71%

71%

45%

34%

13%

57%

Redução De Custos

Atendendo às 
Necessidades dos Clientes

Diferenciação 
Competitiva

Proteger a 
Consistência

dos Suprimentos

É a Coisa Certa 
a Fazer

Melhorar a Percepção e 
Reputação da Marca

73%

71%

58%

40%35%

21%

AMÉRICA LATINA MUNDIAL

As respostas foram classificadas como 1, 2 ou 3.
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Pesquisa UPS de Mudança na Cadeia de Suprimentos: realizada pela IDC Manufacturing Insights, novembro de 2014

A Quinta Pesquisa Anual de Mudanças na Cadeia de Suprimentos foi 
patrocinada pela UPS e realizada pela IDC Manufacturing Insights e 
foi constituída de pesquisa quantitativa e qualitativa. A IDC realizou 
a pesquisa por telefone composta por 33 perguntas fechadas em 
Outubro e Novembro de 2014. A pesquisa por telefone foi concluída 
por 516 profissionais superiores de alta tecnologia da cadeia de 
suprimentos. 

Para serem considerados entrevistados qualificados para a pesquisa, 
os indivíduos tinham que ser tomadores de decisão ou ter visibilidade 
sobre as iniciativas da cadeia de suprimentos dentro da sua empresa. 
Os entrevistados identificaram-se como trabalhadores de cadeia de 
suprimentos (43%), operações de manufatura (30%) ou logística e 
distribuição (27%). O limite mínimo para o tamanho da empresa era 
uma receita anual de pelo menos US$5 milhões. 

Além disso, dois grupos de foco aprofundado foram conduzidos 
com executivos superiores de alta tecnologia qualificados dos 
Estados Unidos que responderam a um conjunto similar de questões 
abertas sobre tendências-chave da indústria e desafios de negócios 
relacionados.

A Quinta Pesquisa Anual de Mudança na Cadeia de Suprimentos 
foi realizada em 11 países ao longo de quatro grandes regiões da 
América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina. Os países 
incluídos são os Estados Unidos e o Canadá; México e Brasil; China, 
Japão, Coreia e Taiwan; Reino Unido, Holanda e Alemanha. 
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