
Desenvolvimento de Fornecedores – apoio à formação de base 
de abastecimento local 

Nome Programa de Desarrollo de Proveedores para Sectores Estratégicos. 

Objetivo 

Fomentar o desenvolvimento econômico e o crescimento das pequenas e 
médias empresas estabelecidas no estado de Querétaro/México, através 
da aproximação com grandes empresas compradoras da Região, bem 
como apoiar a formação de uma base de abastecimento local (provedores 
locais), confiável e competitiva, para grandes empresas nacionais e 
multinacionais. 

Público-alvo 
Pequenas e médias empresas, principalmente dos setores de Automotivo, 
Aeroespacial, Biotecnologia e Tecnologia da Informação (setores 
prioritários).  

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Multissetorial 

Justificativa 

A prática busca incentivar o desenvolvimento econômico e social do Estado 
de Querétaro, por meio da inclusão produtiva de pequenas e médias 
empresas. A articulação e aproximação entre oferta e demanda pretende 
maximizar o aproveitamento de oportunidades de mercado e dinamizar a 
economia local com a geração de negócios. Em termos de resultados 
efetivos, o sucesso do projeto traduz-se em geração de empregos, 
distribuição de renda, aumento da participação de mercado e 
desenvolvimento de competências empresariais de alto nível. O Estado 
tem se destacado nos últimos anos pelo seu crescente índice de 
desenvolvimento industrial e acelerado desenvolvimento empresarial. 
Iniciativas como o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores para 
Setores Estratégicos contribuem para que o Estado mereça tal destaque. 

Escopo geográfico Querétaro (México) 

Ano de 
implementação 

2009 

Descrição dos 
serviços e atividades 
realizados 

Para atingir seu objetivo, o programa atua das seguintes formas: 

1) Identificação de provedores/potencialidades locais; 

2) Identificação da demanda de compra; 

3) Encontro de negócios por setor; 

4) Encontro de negócios com empresas âncora; 

5) Assistência técnica para o desenvolvimento de pequenos e médios 



empreendimentos; 

6) Apoio a Clusters em setores estratégicos. 

Resultados e 
evidências 
disponíveis 

1.547 empresas fornecedoras cadastradas, 1.052 oportunidades de 
negócios criadas. 162 grandes empresas participantes e mais de 2.000 
encontros de negócios realizados. 

Instituição Executora 

Nome Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro 

País México 

Setor 

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável é um órgão governamental, 
que tem como principal objetivo incentivar o desenvolvimento do Estado 
de Querétaro, buscando uma economia equilibrada, sustentável e 
competitiva, baseada na inovação. As diretrizes de atuação são: atração de 
investimentos, desenvolvimento regional, apoio a empresas queretanas e 
educação financeira. 

Estrutura da Secretaria – SEDESU 

• Gabinete do Secretário; 

• Direção administrativa; 

• Coordenação jurídica; 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

• Diretoria de Fomento Industrial; 

• Diretoria de Desenvolvimento Empresarial; 

• Diretoria de Comércio; 

• Diretoria de Projetos Estratégicos; 

Secretaria de Meio Ambiente 

• Diretoria de Planejamento Ambiental; 

• Diretoria de Controle Ambiental; 

Clientes Empresas em geral e sociedade de Querétaro 

Instituições Parceiras 



Nome 

Todo o projeto é executado a partir da Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de Querétaro. Para cada atividade são convidados parceiros 
estratégicos que assumem papéis definidos no processo. ex.: Para o 
desenvolvimento do projeto no setor automotivo foram convidados 
grandes parceiros multinacionais, como Volkswagen, Dana, MAN, 
Automotive Meetings, dentre outros. Confederações e câmaras nacionais 
também são parceiras do projeto em diversas atividades – Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación – CANACINTRA, Instituto 
Nacional del Emprendedor – INADEM e outros. 

Setor 

Grandes Empresas – Setores de atuação diversos, de acordo com o foco 
do projeto. 

Canacintra – Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 

• Abrangência – nacional 

• Setor de atuação – indústrias 

• O que faz? Promove o desenvolvimento da indústria nacional 

• Como atua? Junto ao poder público, propondo moções a favor das 
empresas, visando dar solução a projetos e necessidades dos seus 
filiados. 

 Inadem – Instituto Nacional del Emprendedor 

• Abrangência – nacional 

• Setor de atuação – Empreendedorismo 

• O que faz? Apoia o desenvolvimento de empreendedores, micro, 
pequenas e médias empresas em todo o México 

• Como atua? Presta assessoria técnica, desenvolve e implementa 
projetos para o fortalecimento da base empreendedora mexicana. 

Papel 

Sedesu – Implementação, avaliação e condução do projeto. 

Demais parceiros – Apoiam em atividades específicas relacionadas ao 
projeto. 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O programa apresenta características relevantes, dentre as quais se 
destacam: 

• Trata-se de um projeto estratégico conduzido pelo Governo do Estado; 

• É administrado profissionalmente como uma solução para a 
dinamização da economia local; 

• Identifica oferta e demanda e promove a aproximação entre provedores 



e demandantes; 

• Oferece meios para o desenvolvimento de provedores, de forma que 
possam aproveitar o máximo de oportunidades disponíveis; 

• Articula parcerias relevantes e mobiliza atores chaves para o 
desenvolvimento de atividades específicas; 

No Brasil: 

• Diversas iniciativas que buscam a identificação de ofertas e demandas e 
a aproximação entre pequenas e grandes empresas já foram 
experimentadas em diversas oportunidades (em programas 
implementados pelas entidades de apoio ao desenvolvimento 
empresarial); 

• Atividades voltadas ao desenvolvimento de competências empresariais 
também fazem parte da pauta de todas as entidades que atuam junto 
às empresas; 

• A articulação de parcerias é frequente e construtiva; 

• Entidades brasileiras possuem grande competência técnica para o 
desenvolvimento de projetos dessa natureza; 

Observamos, porém, que no Brasil há programas similares propostos por 
entidades empresariais, porém, poucos possuem um efetivo apoio 
governamental. Ressalta-se que na configuração do programa 
apresentado, um dos fatores condicionantes de sucesso foi a condução do 
projeto por gestores públicos competentes. 

Outro aspecto interessante é a dimensão e área de abrangência do projeto 
– Estadual. Ser mais competitivo significa, neste caso, ter qualidades que 
coloquem as empresas de Querétaro em situação favorável diante de 
outras empresas em outras localidades. Assim, a dimensão do projeto: 

• É suficientemente grande para articular parcerias estratégicas 
relevantes e mobilizar grandes empresas demandantes. 

• Não é exagerada a ponto de inibir a competição (como acontece em 
projetos nacionais, por conta da necessidade de tratamento igualitário). 

Para o caso de replicação, é necessário: 

• Que se identifiquem pessoas com competência técnica e capacidade de 
articulação para a execução do projeto; 

• Que se identifiquem instituições com credibilidade para estar a frente 
da iniciativa; 

• Que se garantam recursos para o desenvolvimento das atividades 
programadas; 

Articule parcerias consistentes e com propósitos específicos. 

Além disso, é desejável 

• Que o projeto seja absorvido e incorporado pelo Governo do Estado e 



que seja elevado à condição de projeto prioritário; 

• Seja destinada parte do orçamento estadual para a execução de suas 
atividades; 

• Receba a colaboração de todas as entidades ligadas ao processo de 
desenvolvimento econômico e social da região. 

Conclusão 

As políticas públicas estabelecem metas e encaminham soluções para 
problemas sociais nas mais diversas áreas, como educação, saúde, 
assistência social, habitação, lazer, transporte, segurança, meio ambiente 
e economia. Nesse contexto, entende-se que a criação de políticas públicas 
é uma responsabilidade dos governos, sejam eles local, estadual ou 
nacional. A implementação delas, porém, depende da participação e 
colaboração da sociedade. E é na conjunção perfeita desses fatores que se 
encontra o Programa de Desarrollo de Proveedores de Querétaro – onde 
depara-se com um Governo consciente de seu papel e com uma sociedade 
(especialmente uma classe empresarial) mobilizada e participativa. O 
programa, gerido de forma profissionalizada e institucionalizada alcançou 
resultados expressivos e contribuiu (e continua contribuindo até 2015) 
para o processo de desenvolvimento do Estado de Querétaro. 

Percebe-se que o Programa viabilizou uma mudança de hábito sensível na 
compra de insumos e produtos (demanda), bem como impulsionou o 
desenvolvimento qualitativo dos pequenos e médios empreendimentos. 

Incentivar os grandes compradores para que conheçam e deem 
preferência a provedores nacionais/regionais/locais certamente beneficia 
todos em uma cadeia produtiva regional (inclusão produtiva).  

 


