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Apresentação 

 

Visando contribuir para os objetivos estratégicos do SEBRAE, são apresentadas 

neste boletim informações relacionadas ao tema Encadeamento Produtivo com Foco 

em Aeroportos. 

 

O boletim foi elaborado com base em estudo para benchmarking internacional 

contrato ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais – CEBRI. Focado no tema 

encadeamento produtivo, o estudo buscou apontar boas práticas internacionais que 

possam ser replicadas no Brasil em prol das micro e pequenas empresas. 

 

Apresentamos aqui as linhas gerais das iniciativas detalhadas no estudo 

Benchmarking Internacional - Encadeamento Produtivo com Foco em Aeroportos, 

as respectivas razões de terem sido elencadas e as possíveis convergências com o 

cenário brasileiro. 

 

Esperamos com esta iniciativa contribuir para a atuação de instituições relacionadas 

ao tema, gerando conhecimento e trazendo para a realidade iniciativas internacionais 

que possam vir a colaborar com o desenvolvimento das micros e pequenas empresas 

brasileiras. 
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Encadeamento Produtivo com Foco em Aeroportos 

 

Como consequência direta da globalização e da era digital, a velocidade de 

realização de negócios e o alcance geográfico da competitividade entre empresas, 

levaram à reestruturação das cadeias produtivas, com a formação de diversos tipos 

de articulação. Até pela necessidade de grandes empresas externalizarem parte de 

suas atividades, inclui-se nesse processo a inserção em aglomerações produtivas de 

Micro e Pequenas Empresas (MPE) em torno de um determinado espaço geográfico, 

tornando a organização produtiva um fator fundamental na competitividade. 

 

A inserção de MPE no encadeamento produtivo tem sido estratégias cada vez mais 

adotadas no mundo. Nesse sentido, o conceito de eficiência coletiva destaca, 

sobretudo, as oportunidades da ação empresarial conjunta, pela capacidade das MPs, 

e da estrutura produtiva como um todo, potencializarem ganhos e inserção 

competitiva. 

 

Neste cenário, aeroportos têm exercido a função de indutores da economia, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma região ou país a partir da oferta de 

oportunidades diferenciadas para micro e pequenas empresas. Além disso, o 

momento do Brasil como sede de eventos de grande porte, bem como  as 

perspectivas geradas pela recente medida adotada pelo Governo Federal autorizando 

concessões de importantes aeroportos ao setor privado, constituem fator de 

oportunidade de inserção das MPE no encadeamento produtivo deste segmento. 

  

Desse modo, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento de iniciativas nacionais  

relacionadas ao tema encadeamento produtivo com foco em aeroportos, 

apresentamos a seguir seleção de boas práticas internacionais que tiveram impacto 

em seu país de origem e que poderão servir de inspiração para o caso brasileiro. 
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Iniciativas Indicadas 

 

1. CODE OF FEDERAL REGULATIONS (Código de Regulações Federais) 49 

CFR Part 26, de 01/10/2002 

 

1.1. Origem 

 

EUA - Department of Transportation – (DOT) – (Departamento de Transportes). 

Participação das ‘Empresas em Desvantagem’ (DBE) em Programas de Assistência 

Financeira do Departamento de Transportes.  

 

1.2. Descrição 

 

Lei federal americana voltada para a participação das empresas de menor porte em 

Programas de Assistência Financeira do Departamento de Transportes. Por esta lei, 

uma ‘Empresa em Desvantagem’ (DBE), de acordo com a sigla original, é descrita 

como uma pequena entidade empresarial, certificada e localizada no território dos 

Estados Unidos. O Ministério dos Transportes Americano garante que, pelo menos, 

10% do montante a ser disponibilizado para investimentos em programas de 

pesquisa e tecnologia de transportes sejam oferecidos a DBEs certificadas. 

 

1.3. Justificativa da Indicação 

 

O Programa de Assistência Financeira do Departamento de Transportes americano 

tem sido utilizado em relações comerciais entre as empresas habilitadas e os 

Aeroportos de Miami, Orlando e San Diego. Deste modo, constitui-se em prática 

potencial que pode ter seus fundamentos investigados como subsídio para a adoção 

de prática semelhante no cenário brasileiro. 
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2. PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS (Programa de Cadeias 

Produtivas) 

  

2.1. Origem 

México – Nacional Financiera – NAFIN - agência de governo mexicana 

administradora do Programa de Cadenas Productivas (cadeias produtivas) em 

suporte ao desenvolvimento e financiamento de micro, pequenas e médias empresas 

no país.  

 

2.2. Descrição 

 

O programa mexicano de cadeias produtivas busca fomentar a inserção de MPE no 

encadeamento produtivo tendo como âncoras grandes empresas e instituições 

governamentais. 

 

2.3. Justificativa da Indicação 

 

O Programa de Cadeias Produtivas permite às pequenas empresas mexicanas 

oportunidades de negócios com o Aeroporto Internacional da Cidade do México SA, 

empresa do Grupo Aeroportuário da Cidade do México, que administra também 

outros aeroportos no país, constituindo-se, desta forma, em prática de interesse 

relevante como referência para estudo de modelo que possa ser aplicado no Brasil. 

 

3. XHARIEP SMALL MICRO AND MEDIUM SIZED ENTERPRISE 

(SMME) DEVELOPMENT AND SUPPORT PLAN (Plano Xhariep de 

apoio e desenvolvimento empresas de micro e médio porte)  

 

3.1. Origem 

África do Sul - Small Enterprise Development Agency (SEDA), agência de governo 

sul africana responsável pela implantação de políticas públicas a favor do 

desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas. 
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3.2. Descrição 

 

Política sul africana de incentivo a micro, pequenas e médias empresas do município 

de Xhariep. O projeto visa estabelecer uma base de informações para MPE, 

promovendo uma abordagem colaborativa para programas municipais de 

desenvolvimento e suporte a essas empresas. 

  

3.3. Justificativa da Indicação 

 

A referência sul africana da SEDA traz exemplos do sucesso atingido por pequenas 

empresas instaladas nas proximidades de aeroportos, o que permitiu uma melhor 

logística de distribuição e acesso a insumos, como é o caso da Sinjana Engineering 

cc. 

 

A investigação aprofundada sobre esta experiência pode trazer benefícios para o 

desenvolvimento brasileiro a partir da implantação de políticas de aprimoramento e 

participação de micro e pequenas empresas nos investimentos da esfera municipal. 

 

4. AEROPUERTO EL DORADO – UNA OPORTUNIDAD PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL (Aeroporto El Dourado – Uma oportunidade 

para o desenvolvimento regional) 

 

4.1. Origem 

Colômbia - Câmara de Comercio de Bogotá (CCB). 

 

4.2. Descrição 

Apresenta propostas para a articulação entre o Aeroporto El Dorado, com seu 

entorno urbano, e a região em que se insere. O referido trabalho, interdisciplinar, tem 

como objetivo contribuir para a integração regional, promover o diálogo público-

privado e criar condições favoráveis para atrair investimentos, numa base 

competitiva, de coesão social e sustentabilidade ambiental. 
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4.3. Justificativa da Indicação 

 

O trabalho desenvolvido pela CCB propõe a participação de micro e pequenas 

empresas do entorno ou região de um aeroporto, nas oportunidades de negócios 

gerados pela operação aeroportuária. 

 

5. HEATHROW AREA SUPPLY CHAIN PROGRAMME (Programa de 

Encadeamento produtivo na area do aeroporto Heathrow) 

 

5.1. Origem 

 

Reino Unido - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional / Bairros londrinos de 

Hillingdon, Hounslow e Ealing  

 

5.2. Descrição 

 

O programa auxilia a inserção de empresas localizadas nos bairros (divisões 

administrativas) de Hillingdon, Hounslow e Ealing na cadeia de suprimentos dos 

setores público e privado, especialmente com municípios próximos e com o 

Aeroporto de Heathrow. 

 

5.3. Justificativa da Indicação 

 

O programa objetiva viabilizar a atuação das empresas de menor porte, situadas em 

região específica e próximas ao aeroporto, visando o aumento da participação dessas 

empresas no mercado e na geração de novas receitas, o que torna a sua abordagem 

contributiva para o alcance deste projeto.  
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6. PROJECT RAAK-PRO: RESEARCH, CHAIN AND NETWORK 

STRATEGIES FOR SMEs IN MAINPORTS (Projeto RAAK-PRO:  

estratégias de pesquisa, encadeamento e redes para inserção de pequenas e 

médias empresas em grandes aeroports) 

 

6.1. Origem 

 

Holanda - Foundation Innovation Aliance – SIA (Fundação Aliança para a Inovação) 

/ Logística da Hogeschool van Amsterdam, Universidade de Ciências Aplicadas 

(HvA) – Dick van Damme, Conferencista de Logístic 

 

6.2. Descrição  

 

O projeto tem como foco principal o fortalecimento da participação de pequenas e 

médias empresas no “hub” de portos e aeroportos holandeses. Promove a 

colaboração de institutos de pesquisa, grupos de interesse e portos concentradores, a 

fim de melhorar a cadeia de suprimento e a participação destas empresas no sistema 

portuário da Holanda.  

 

6.3. Justificativa da Indicação  

 

Os portos de Rotterdam e de Amsterdam, bem como o Aeroporto de Schiphol, estão 

envolvidos no projeto. O aprofundamento sobre essa experiência é relevante 

considerando as atuais tendências de estruturação aeroportuárias e questões como a 

elevação do nível de controle nesses equipamentos, e, por conseguinte, o impacto 

sobre as empresas com eles relacionadas. 


