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diferentes governos. Isso lhes conferiu conhecimento de primeira mão
do processo de elaboração de políticas e de muitos dos seus princi-
pais atores. Embora existam, em nossa opinião, óbvias vantagens de
conhecimento tão próximo dos processos em análise, inevitavel-
mente, existe também o risco de ser tendencioso induzido por esta
mesma proximidade. Em consequência, consideramos apropriado in-
formar ao leitor sobre a nossa perspectiva. Tentamos nos manter o
mais objetivo possível, e esquecer-nos do nosso chapéu de “deciso-
res políticos’ enquanto usamos o nosso chapéu de “acadêmicos”.
Cabe ao leitor decidir se tivemos sucesso ou não, ou em que grau.
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1. Introdução

1.1 Antecedentes: Diversificação da Produção 

e da Exportação 

O sucesso da Costa Rica na diversificação na sua estrutura de pro-
dução e exportação, na atração de investimento estrangeiro direto
(FDI) de alta qualidade, no aumento do conteúdo de conhecimento
de suas exportações e no desenvolvimento gradual de um setor de
serviços de exportação de alto valor agregado tem sido extensiva-
mente estudado e bem documentado. Os exemplos recentes incluem
a CEPAL (2014), a OCDE (2012) e o Banco Mundial (2013).

Algumas das limitações do modelo de Diversificação da Produção
e da Exportação, particularmente o fracasso em desenvolver nume-
rosas e sólidas ligações entre as empresas locais e as MNC que ope-
ram nas Zonas Francas também, tem sido estudadas. Paus (2005)
explorou esta questão desde cedo e a revisitou recentemente (2014),
da perspectiva da estratégia global de industrialização da Costa Rica,
enquanto que Monge-González e Rodríguez (2013) e Vargas et al.
(2010) especificamente avaliaram os programas da Costa Rica que
visam o desenvolvimento das ligações entre as empresas locais e as
MNCs que operam nas Zonas Francas. Padilla Pérez e Alvarado Var-
gas (2014) também encaram a questão da perspectiva da “heteroge-
neidade estrutural” da estrutura econômica da Costa Rica, enquanto
Rivera (2010) analisou o desempenho de exportação das pequenas
e médias empresas.

Algumas das instituições e dos programas que têm impulsionado
o sucesso da Costa Rica também foram estudados em profundidade.
Clark (2001) forneceu uma conta detalhada da emergência da Coali-
ción Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde, ou Coalizão
Costarriquenha de Iniciativas de Desenvolvimento) e seu papel na
transformação da economia costarriquenha, e continua sendo, até
agora, a referência padrão neste tema. Em um documento mais re-
cente, Monge-González, Vargas e Mata (2008) proporcionam uma de-
talhada (e obviamente mais atualizada) descrição da história e das
contribuições da Cinde. Cornick, Jiménez e Román (2014) incluem
um estudo sobre atração de FDI na Costa Rica no qual o papel de-
sempenhado pela Cinde é analisado.

Sejam quais forem suas limitações, é indiscutível que a estratégia
econômica da Costa Rica durante os últimos 30 anos ostenta reali-
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zações bastante importantes, e o país agora desfruta de um sólido
status de “renda média”. Infelizmente, como outros países que tem
conseguido tanto quanto, agora enfrenta o perigo de cair em uma “ar-
madilha da renda média,” ainda que um pouco atípica: não a armadi-
lha que afeta as economias ricas em competências que crescem
rapidamente ao longo de vários anos e que, então, fracassam em di-
versificar a economia baseada em competências externas, mas mais
propriamente uma armadilha de política pública e de competências
públicas.1 

O desempenho geral do setor público da Costa Rica é pobre. Uma
cada vez mais complexa rede de instituições com variados graus de
autonomia sujeita a pesados e ineficientes mecanismos de controle,
frequentemente, leva à paralisação, como é dramaticamente exem-
plificado pelo setor de infraestrutura, onde rodovias projetadas há dé-
cadas atrás estavam apenas parcialmente construídas no momento
da preparação deste documento, apesar de uma abundância de fi-
nanciamentos para este propósito, particularmente do BID. Esta ques-
tão foi analisada por Cornick e Trejos (2009) e recentemente
revisitada pela Academia da América Central (2014).

Existe um aumentado reconhecimento nos estudos políticos, tais
como OCDE (2012) e Gereffi, Bamber, Frederick e Fernández-Stark
(2013) que com o objetivo de atingir sucesso continuado no cresci-
mento econômico baseado em conhecimento, atração de FDI, e di-
versificação (e integração) da estrutura produtiva da Costa Rica vai
necessitar implantar políticas públicas cada vez mais complexas e di-
fíceis de implementar, não porque seja necessária uma ruptura com
as políticas passadas, mas pelo contrário, porque aquelas políticas
tem sido, em um importante grau, bem-sucedidas e agora precisam
ser ajustadas às condições de um país que mudou, e complementa-
das com inciativas políticas em algumas áreas que foram um pouco
negligenciadas no passado ou nas quais o sucesso tem sido incerto.

Em face destes novos desafios, as quatro dificuldades fundamen-
tais são as seguintes. Em primeiro lugar, a Costa Rica tem tido muito
sucesso na implementação de políticas “estritas” que requerem, na
sua maioria, a intervenção de uma ou, no máximo, algumas poucas
instituições públicas e as quais, em muitos casos, requerem inter-
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venções estritamente orientadas para aquelas instituições. Não tem
se saído tão bem nas políticas mais amplas, as quais agora são
necessárias.

Em segundo lugar, a Costa Rica tem se saído muito bem em tirar
vantagem dos estoques de competências públicas e privadas e de
capacidades públicas2 pré-existentes e a implementação deles no
serviço de sua estratégia de transformação econômica. Infelizmente,
não teve tanto sucesso no desenvolvimento de novas compe-
tências e capacidades, pelo menos não no ritmo e na escala atual-
mente necessários.

Em terceiro lugar, a Costa Rica tem tido muito sucesso no desen-
volvimento de algumas agências públicas altamente efetivas, mas
todas são pequenas. Não teve tanto sucesso no desenvolvimento de
grandes instituições públicas altamente efetivas, e em certa medida,
agora pode necessitar precisamente disso.

Em quarto lugar, o registro da Costa Rica de cooperação público-
privada é inconsistente, com alguns casos de muito sucesso e outros
de muito fracasso (Cornick, Jiménez e Román, 2014). A experiência
internacional sugere que o sucesso em políticas mais amplas e mais
ambiciosas de desenvolvimento produtivo vai requerer uma coopera-
ção público-privada mais profunda e bem-sucedida (Devlin e Moguil-
lansky, 2010).

1.2 Podemos Aprender das Histórias de Sucesso?

Este documento não aborda diretamente a questão de como superar
estas quatro dificuldades, mas espera lançar um pouco de luz sobre
a questão indiretamente. O que o documento faz é estudar três his-
tórias de sucesso dentro da estratégia de desenvolvimento produtivo
da Costa Rica e tentar elucidar as competências fundamentais que
possibilitam o sucesso e como elas foram adquiridas. O esquema
conceitual das Competências Técnicas, Organizacionais e Políticas
(TOP) é usado para orientar o estudo.

Em certa medida, consequentemente, o documento foca em
“como a Costa Rica se tornou eficiente naquelas coisas nas quais é
eficiente” em termos de políticas de desenvolvimento produtivo. No
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entanto, os casos também vão ilustrar os esforços atualmente em an-
damento para tornar-se eficiente em coisas novas ou, para ser mais
precisos, os esforços em expandir e atualizar as competências do
setor público com o objetivo de enfrentar os novos desafios da polí-
tica de desenvolvimento produtivo.

1.3 Questões Conceptuais e Metodológicas

Conceptualmente, o documento usa e em certa medida, “põe à prova”
o esquema conceitual referente às competências públicas desenvol-
vidas em Cornick (2013), com algumas adaptações e incorporando
algumas das ideias desenvolvidas em Nübler (2014).

Resumindo, Cornick argumenta que o desempenho das Agências
de Desenvolvimento Produtivo pode ser explicado, em um elevado
grau, por seus recursos de Competências Técnicas, Organizacionais
e Políticas (TOP). Além disso, baseando-se nas ideias desenvolvidas
por Sabel e Reddy (ND), Pritchett, Samji e Hammer (2012) e Andrews
(2013) entre outros, ele argumenta que as competências estão au-
mentando e novas competências são adquiridas através dos ciclos
de Experimentação, Feedback e Adaptação (Ciclos EFA).

Cabe destacar, no entanto, que o poder explicativo que as Com-
petências TOP podem ter referente ao desempenho das Agências de
Desenvolvimento Produtivo e, de uma maneira mais geral, do setor
público, é limitado pela política econômica, o contexto institucional e
as características do Processo de Elaboração de Políticas dentro do
qual elas operam.3 A Figura 1 abaixo pode ajudar a esclarecer estas
relações.

A política econômica, ou seja, o equilíbrio do poder econômico e
político em qualquer momento determinado define o esquema mais
geral da política e da formulação das políticas. Um determinado equi-
líbrio da política econômica, no entanto, pode ser expresso no Pro-
cesso de Elaboração de Políticas (PMP, de acordo com sua sigla em
inglês) com diferentes características conforme é analisado, por
exemplo, por Spiller, Stein e Tommasi (2008). Mesmo dentro de um
determinado PMP, diferentes designs institucionais são possíveis, e
eles não precisam ser uniformes entre todos os segmentos do setor
público, todos os níveis de governo, ou todas as regiões dentro de
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um país. As competências TOP ajudam a explicar (ou assim Cornick
argumenta) o desempenho das agências públicas dentro dos limites
estabelecidos pela política econômica, o PMP e o design institucional
específico em cada caso. É lógico assumir que no longo prazo pode
haver efeitos de feedback: uma Agência de Desenvolvimento Produ-
tivo de sucesso e políticas de desenvolvimento produtivo bem-suce-
didas podem ser o ponto de partida de processos que eventualmente
resultam em mudanças no design institucional, no Processo de Ela-
boração de Políticas e mesmo na política econômica, como a recente
experiência da China (veja, por exemplo, Din et al., 2013 e Pascha,
Storz e Taube, 2011) ilustra tão ricamente.

Metodologicamente, o documento usa a abordagem de estudo de
caso, ao invés de usar técnicas estatísticas de algum tipo ou outras.
Esta escolha baseia-se em três fundamentos: a escassez de dados
disponíveis, o que nos impede de aplicar técnicas estatísticas; a in-
viabilidade de realizar experimentos formais desta vez; e o nosso en-
tendimento rudimentar dos problemas em mãos nesta etapa.
Espera-se que estes estudos de casos e outros similares levados a
cabo simultaneamente em outros países latino-americanos vão nos
permitir aperfeiçoar este entendimento, melhorar o esquema concei-
tual e, talvez, elaborar hipóteses e testes formais no futuro.

A questão, então, é como abordar os estudos de casos como para
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que eles satisfaçam estes propósitos. A resposta—de acordo com as
diretrizes gerais para todos os projetos participantes—tem sido estu-
dar episódios específico que destaquem os processos de “aquisição
de competência” ou, até certo ponto, o fracasso para adquirir deter-
minadas competências fundamentais. Espera-se que a análise dos
episódios melhore o entendimento não apenas sobre os próprios
casos, mas também sobre duas questões conceptuais relacionadas:
se as principais competências correspondem às competências TOP
do esquema conceitual, em primeiro lugar, e as condições nas quais
as competências são desenvolvidas com sucesso (ou não).

Embora muitas fontes de informação tenham sido aproveitadas
durante a nossa pesquisa, as entrevistas pessoais com os principais
decisores políticos provaram ser particularmente iluminadoras, na me-
dida em que as questões que estas exploram são, muitas vezes, ne-
gligenciadas nos relatórios institucionais e nos dados oficiais. Muito do
conhecimento relevante reside na pessoa que encabeça as institui-
ções, e esperamos ter captados um pouco disso nas nossas entre-
vistas.

2. Visão Geral dos Casos

Em primeiro lugar, um esclarecimento sobre a terminologia:

• Por “episódios”, nos referimos aos processos de mudança institu-
cional; escolhemos episódios característicos para cada instituição
ou programa assumindo que as metas e objetivos estabelecidos
sejam os mais ambiciosos, e atingindo pelo menos sucesso par-
cial na prossecução dos mesmos. Adotamos esta como evidência
prima facie da competência de atualização interna de cada insti-
tuição, e nos esforçamos para explorar se a evidência disponível
é consistente com esta hipótese.

• “Instituições” é um termo que, apesar dos melhores esforços dos
institucionalistas, é usado em diferentes e, algumas vezes, confu-
sos sentidos na literatura: em alguns casos pretende se referir às
regras formais e informais que regulam as interações entre agen-
tes, enquanto em outros—talvez particularmente na América La-
tina—é usado como sinônimo de “organizações do setor público”
tais como ministérios, agências descentralizadas, governos locais
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e assim por diante. Na ausência de uma boa alternativa, vamos
usar o termo em um sentido ou em outro, como for necessário,
tentando ser o mais claro possível em relação ao significado pre-
tendido.

• O termo “design institucional” será usado para referir-se ao “es-
quema organizacional” do setor público e à atribuição das res-
ponsabilidades de tomada de decisão e implementação dentro
dele, ou seja, a distribuição de poder e responsabilidades entre os
diferentes setores e níveis de governo, a organização dentro da
cada um dos ministérios, departamentos, agências e outras re-
partições, as linhas de autoridade entre elas, e a atribuição de fun-
ções referentes a quem decide o que, e quem encabeça a
execução do que.

• Finalmente, vamos usar o termo “institucionalização” para referir-
nos à transição de um design institucional ad hoc e temporário, a
um design estável e de longo prazo, talvez ancorado em uma (di-
fícil de mudar) lei. Assim, por exemplo, quando um programa piloto
de pequena escala e de curto prazo financiado por cooperação in-
ternacional e executado por uma equipe ad hoc e temporário é
transformado em um programa permanente, atribuído a um Mi-
nistério, a uma Agência ou a outra instituição adequada, e passa
a ser financiado através do orçamento nacional, vamos nos refe-
rir ao processo como de “institucionalização” do programa.

As instituições que vamos estudar são o Conselho Presidencial sobre
Competitividade e Inovação (PCCI), o Programa de Ligações no Pro-
comer (LPC), e a seção de Dispositivos Médicos da Cinde. A seguinte
é uma breve descrição de cada instituição e do episódio a ser estu-
dado.

2.1 O Conselho Presidencial sobre Competitividade 

e Inovação (PCCI)

Vários estudos recentes de políticas de desenvolvimento produtivo
na Costa Rica têm destacado que as políticas estritas, baseadas em
uma medida considerável nos estoques pré-existentes de recursos e
competências, embora muito bem-sucedido até o momento, podem
não ser suficientes para superar os desafios que a Costa Rica deve
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enfrentar se quiser passar de ser um país razoavelmente bem-suce-
dido de renda média a um país de alta renda de sucesso. Políticas
abrangentes, as quais por definição demandam a ação combinada
de muitas e diferentes instituições públicas, e que provavelmente
sejam mais complexas, são necessárias. Estas questões são explo-
radas em detalhes em CEPAL (2014), Cornick, Jiménez e Román
(2014), Monge-González, Rivera e Rovendas-Tijerino (2010) e OCDE
( 2012), entre outros.

A criação do PCCI é uma tentativa de resolver a questão de coor-
denação público-pública dentro do governo central e, em um deter-
minado grau, entre o governo central e as outras instituições públicas
com variados graus de autonomia. É um “evento de atualização” que
tenta superar um problema bem conhecido, usar uma solução inova-
dora (para a Costa Rica) que foi elaborada levando em consideração
as lições derivadas das tentativas anteriores de resolver a mesma
questão, tais como os Sub-gabinetes criados durante a Administra-
ção Figueres (1994-1998), o Programa Impulso durante a Adminis-
tração Rodríguez (1998-2002), o Conselho de Competitividade
durante a Administração Pacheco, e a nomeação de um Ministro de
Competitividade com nível de gabinete (mas não o Ministério de Com-
petitividade) durante a segundo Administração Arias (2002-2006).
Além disso, a tentativa, dentro dos limites a serem analisados mais
tarde, teve sucesso, como foi indicado pelas mudanças nas qualifi-
cações da Costa Rica nos indicadores de competitividade WEF e in-
dicadores da WB’s Doing Business. O caso do Ministro de
Competitividade durante a Administração Arias será brevemente ana-
lisado como contrafactual.

2.2 Programa de Ligações em Procomer

O Procomer, criado em 1996, é uma instituição pública responsável
pela promoção da exportação e pela facilitação do comércio exterior
(Procomer, 2014). Seu predecessor foi o Centro para a Promoção da
Exportação e do Investimento (CENPRO), criado em 1968 dentro do
Ministério de Economia, o qual naquele momento estava principal-
mente preocupado com industrialização para a substituição da im-
portação.

Como facilitador do comércio, o Procomer é responsável pela ges-
tão dos regimes especiais de exportação da Costa Rica (“Zonas Fran-
cas” e “Perfeccionamiento Activo”). Além disso, proporciona um portal
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digital “de parada única” para os exportadores que conecta 16 dife-
rentes instituições que participam dos processos de licenciamentos e
autorizações de comércio exterior, fornece inteligência comercial,
emite “certificados de origem” em conformidade com os requerimen-
tos dos vários acordos de livre comércio do país, e coopera com o
Comex e com outras instituições em questões relacionadas com lo-
gística e alfândega. Como promotor da Exportação, o Procomer apoia
tanto as exportações diretas para os produtores internos como as ex-
portações indiretas, através das ligações com empresas exportadoras
(na maioria estrangeiras).

O status da promoção e do programa de ligações, no contexto da
transformação da política econômica da Costa Rica, que iniciou no co-
meço da década de 1980, tem mudado gradualmente. Nas primeiras
etapas da reforma da estratégia econômica da Costa Rica, de 1982 a
1999, as ligações entre as empresas locais e as corporações multina-
cionais não estavam ainda na política agenda. A política econômica
estava focada na estabilidade, na atração de FDI e na geração de em-
prego. Então, em 1999, um pequeno Programa de Ligações de cinco
anos foi estabelecido com financiamento do BID. Em 2005, quando o
financiamento caducou, o programa foi transferido para o Comex/Pro-
comer e estabelecido como um programa permanente, financiado
pelas taxas sobre as Declarações das Zonas Francas e da Alfândega.
Durante esta etapa, todas as ligações foram tratadas como iguais (a
analogia com primeiras etapas de Promoção da Exportação é instru-
tiva). Uma nova etapa começou em 2010 quando o Procomer pela pri-
meira vez definiu uma estratégia institucional formal e decidiu focar o
programa Ligações sobre as negociáveis exclusivamente, com um
foco especial sobre ligações de alto valor agregado. Ao mesmo tempo,
o Procomer decidiu ir além de suas funções iniciais de “mediação” e
começou a trabalhar no “desenvolvimento do abastecimento” em con-
junto com outras instituições públicas.

Simultaneamente, uma Comissão de Ligações Interministeriais foi
estabelecida com o objetivo de tratar com questões políticas “abran-
gentes”. Este episódio de atualização (de promoção de ligações
“genérica” a “focada”, e de “mediação” a “mediação mais desenvolvi-
mento do abastecimento”) é o foco de nosso estudo.

O caso analisado imediatamente abaixo ilustra ordenadamente o
processo pelo qual o bom desempenho institucional leva ao aumento
das competências, depois a mudanças na configuração institucional
e, ainda mais, às modificações no PMP (específico da política). 
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2.3 Ancoragem do Conjunto de Dispositivos Médicos: O papel

dos Serviços de Esterilização

A indústria de dispositivos médicos tem uma longa história na Costa
Rica, remontando-se a 1987 quando Baxter estabeleceu um estabe-
lecimento produtivo no país. Algumas outras empresas estabelece-
ram operações nos anos seguintes, mas foi no início de 2004 que o
setor realmente decolou: o número de novas empresas que investem
na Costa Rica a cada ano começou a aumentar, enquanto a escala e
a complexidades operações das empresas que já estavam no país
cresceram. Além disso, os fornecedores dos fabricantes de dispositi-
vos médicos que operam na Costa Rica seguiram seus clientes e co-
meçaram a estabelecer suas próprias operações no país.

Um marco de referência foi atingido quando, como resultado de
esforços conjuntos da Cinde e das empresas do setor, primeiro uma
e depois uma segunda empresa de serviços de esterilização abriu
uma loja na Costa Rica, assim permitindo às empresas do setor a
oportunidade de enviar seus produtos diretamente ao consumidor
final, ao invés de enviá-los a um estabelecimento de esterilização no
exterior e apenas depois disso ao consumidor final, e também lhes
oferecendo a oportunidade de integrar derivadas e estabelecer cen-
tros de distribuição e operações de marketing frequentemente asso-
ciadas com elas. Talvez mesmo mais importante, uma vez que os
serviços de esterilização se estabeleceram na Costa Rica, o país se
tornou atraente para novas empresas que não estavam operando an-
teriormente no país e para novas atividades não empreendidas ante-
riormente lá.

A Cinde, assim, foi mais longe com os esforços de atrair exporta-
dores. Não apenas está agora trabalhando para atrair fornecedores
para aqueles exportadores, mas está visando fornecedores estraté-
gicos que “ancoram” o setor ao fortalecer suas vantagens competiti-
vas (neste caso, ao reduzir os custos de inventário e encurtando os
tempos de entrega para os consumidores finais) e oferecendo-lhes
novas possibilidades de desenvolvimento adicional (neste caso, inte-
gração vertical derivada). Este é o episódio que estudamos neste do-
cumento.
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3. O Conselho Presidencial sobre Competitividade e Inovação

3.1 Narrativa 4

Sérias dificuldades na implantação de políticas abrangentes e mesmo
na execução de simples projetos que requerem mesmo a colaboração
de múltiplas instituições, como no caso da ampliação de uma rodovia
urbana existente (um projeto que pode ser trivial do ponto de vista da
engenharia, mas que requer, no entanto, a colaboração dos serviços
de utilidade pública responsáveis pela iluminação pública, água po-
tável, saneamento e torres de telecomunicações, cujos ativos preci-
sam ser movidos para novas locações antes que a ampliação da
rodovia possa ser feita) tem atormentado há muito o setor público cos-
tarriquenho. Muitas soluções foram tentadas. Nenhuma durou muito,
mesmo quando alguma tenha sido efetiva no curto prazo.

No caso do primeiro estabelecimento de fabricação da Intel na
Costa Rica, coordenação interinstitucional foi alcançada através de
uma força-tarefa liderada pelo próprio Presidente Figueres (1994-
1998) (Spar, 1998). A força-tarefa foi dissolvida uma vez que sua meta
foi atingida. Depois, a coordenação público-pública foi tentada pela
divisão do gabinete em dois Sub-gabinetes, cada um deles liderado
por um Vice-presidente: um “gabinete social” e um “gabinete econô-
mico,” o qual focava mais nas questões macro do que nas questões
“micro” interinstitucionais tipicamente envolvidas em PDPs abran-
gentes. Este mecanismo, sejam quais forem seus méritos ou defeitos,
não foi continuado depois da administração Figueres.

Em vez disso, o Presidente Rodríguez (1998-2002) criou o pro-
grama Impulso para lidar com as questões multi e interinstitucional
relacionadas com a competitividade e o custo de fazer negócios. Este
programa foi coordenado pelo filho do presidente, Andrés Rodríguez,
que podia falar com total autoridade em nome do presidente e foi re-
lativamente bem-sucedido.5 Assim, como a força-tarefa da Intel, na
medida em que o programa teve êxito, parte do sucesso pode ser atri-
buída ao fato de que, para todas as intenções e propósitos, Impulso
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foi liderado pelo próprio Presidente. No final da administração Rodrí-
guez, o programa foi transferido para o MEIC, onde o Ministro dele-
gou para um funcionário de menor escalão, e rapidamente
desapareceu.

O Presidente Pacheco (2002-2006) também tentou resolver a
questão de coordenação política abrangente, neste caso por meio de
um Conselho de Competitividade liderado pelo Ministro de Economia,
Indústria e Comércio (sob o qual o Programa Impulso agora é ope-
rado). Talvez como já fosse esperado, os colegas ministros6 e os lí-
deres da Costa Rica de inúmeras instituições descentralizadas,
algumas das quais tinham considerável influência política e peso pró-
prios, não atuaram como se precisassem informar ou seguir instru-
ções de um colega. Gradualmente, os ministros começaram a enviar
delegados ao invés de comparecerem às reuniões pessoalmente, até
que o Conselho simplesmente parou de ter reuniões conjuntas.

O Presidente Arias (2006-2010) tentou uma abordagem similar,
mas designou a tarefa ao Ministro de Competitividade. O título pode
sugerir uma posição poderosa, mas o Ministro de Competitividade
era, muito literalmente, um Ministro sem um Ministério (“Ministro sem
Carteira”). Sua situação, consequentemente, foi mesmo pior do que
a do Ministro de Economia durante a administração Pacheco: exata-
mente como ele, era um colega cujo trabalho dependia inteiramente
da colaboração dos colegas sobre os quais ele não tinha nenhuma
autoridade; ao contrário dele, ele não tinha nem mesmo uma institui-
ção e sua burocracia anexa trabalhando para ele.

Apesar dos melhores esforços do Ministro, o programa não che-
gou a lugar nenhum.

Entra a Administração Chinchilla (2010-2014). Mas primeiro, um
breve prelúdio.

Ricardo Monge, que tem escrito extensivamente sobre as ques-
tões de PDP na Costa Rica e sobre a política industrial na era ISI, não
apenas notou a importância da coordenação abrangente das ques-
tões em um de seus últimos documentos sobre PDPs na Costa Rica
(Monge-González, Rivera e Rovendas-Tijerino, 2010), mas deu um
passo mais e estabeleceu bases para implementar uma solução. Ele
assumiu como seu ponto de partida a sua própria pesquisa sobre este
tema, e decidiu apresentar seus principais resultados a todos os can-
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didatos das eleições presidencial da Costa Rica 2010, esforçando-se
para apresentar os resultados de sua pesquisa como um insumo ob-
jetivo e técnico, o que poderia ser útil para qualquer potencial vence-
dor das eleições, independentemente de preferências ideológicas.

De fato, no caso do Partido Liberación Nacional, que seria o ven-
cedor das eleições, ele encontrou um aliado em Anabel González,
quem mais tarde se tornou Ministro de Comércio Exterior da Costa
Rica e um dos conselheiros mais próximos e influentes do Presidente
Chinchilla.

Vale a pena dar uma breve olhada nas biografias de Monge e Gon-
zález, já que eles mostram determinadas características que, já será
claro mais tarde, são comuns para a maioria dos nossos casos (Pro-
comer é uma exceção parcial, mas ao contrário da Cinde e do Con-
selho Presidencial de Competitividade e Inovação, o Procomer não é
uma instituição autônoma, mas mais propriamente faz parte do
Comex, o qual mostra as mesmas características comuns que esta-
mos a ponto de explorar).

O perfil de Monge é tecnocrático. Ele tem sido um acadêmico e
consultor a sua vida inteira, com um Mestrado da Universidade de
Ohio. Ele tem uma longa lista de publicações acadêmicas e de pes-
quisa, muitas delas relacionadas com a “política industrial” ou as “po-
líticas de desenvolvimento produtivo.” Embora ele não tenha
desempenhado nenhuma função pública, seja eleito ou nomeado, ele
tem trabalhado estreitamente com decisores políticos em muitas oca-
siões. Além disso, muito de seu trabalho acadêmico e de pesquisa
tem sido realizado em colaboração ou para organizações internacio-
nais, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o
Banco Mundial. Para resumir as relevantes características para os
nossos propósitos: estudos de pós-graduação fora da Costa Rica,
ativa participação em uma rede internacional de conhecimento e pes-
quisa que está na vanguarda das questões em estudo, e uma longa
tradição de colaboração com decisores políticos.

O perfil de González é tanto tecnocrático quanto político. Ela pos-
sui um Mestrado em Leis da Universidade de Georgetown. Ao con-
trário de Monge, ela tem ampla experiência na função pública, tendo
servido como Vice-ministro do Comércio, Chefe de Negociações do
CAFTA para a Costa Rica e Diretora Executiva da Cinde, assim como
também exercendo vários altos cargos em organizações internacio-
nais, incluindo a OIT e o BID. Observe, no entanto, que embora ela
tenha sido nomeada para várias repartições públicas, ela não exerceu
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cargo eletivo. Neste sentido, embora com certeza seja uma política
habilidosa e muito bem-sucedida, seu perfil é diferente do daqueles
políticos que trabalham dentro de uma estrutura partidária e exercem
um cargo. Para ser mais específico, ela pertencia a um grupo de tec-
nocratas com estreitos laços com os políticos mais tradicionais e tem
servido na função pública várias vezes, mas ela não está estreita-
mente ligada e não tem sólida influência dentro de um partido político.

Para resumir as características relevantes para os nossos propó-
sitos: estudos de pós-graduação fora da Costa Rica, ativa participa-
ção em uma rede internacional de conhecimento e prática política que
está na vanguarda das questões que maneja, e ampla experiência
como decisora político. Ela não tem, no entanto, desempenhado
cargo eletivo.

González organizou uma reunião entre Monge e o futuro Presi-
dente Chinchilla. Alguns poucos conselheiros mais próximos compa-
receram à reunião, onde foi feita a proposta de criar o Conselho
Presidencial de Competitividade e Inovação. O caso de Monge era
duplo. Em primeiro lugar, a Costa Rica não poderia esperar resolver
um conjunto de questões de competitividade através de ações indivi-
duais de agências especializadas. Remover as restrições vinculati-
vas sobre a produtividade aumenta a demanda de ação combinada
de muitas agências públicas, ou seja, políticas públicas bem coorde-
nadas e abrangentes. Em segundo lugar, a experiência da Costa Rica
assim como também a experiência internacional com conselhos si-
milares 7 claramente indicam que a presença da mais elevada auto-
ridade política, seja o Presidente ou o Primeiro Ministro, foi a essência
para o sucesso do conselho.

A proposta conceptual foi bem recebida por Chinchilla e seus con-
selheiros. “O que precisamos fazer para implementá-lo?” foi sua per-
gunta. Monge estabeleceu um programa de trabalho com a
colaboração de Luis Loría, e apresentaram uma proposta para um
conselho que deveria incluir basicamente todos os principais ministros
da política econômica e outros ministros ou os líderes de outras ins-
tituições públicas, como fossem necessários. O conselho, liderado
pelo Presidente Chinchilla, deveria reunir-se uma vez por mês, e ter
um pequeno secretariado técnico liderado por Monge.
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Como não é inteiramente atípico na experiência política costarri-
quenha, o que deveria ter sido quase impossível atingir foi facilmente
alcançado, o que teria sido em quase qualquer outro país uma tarefa
trivial, demonstrou ser quase impossível: de acordo com Monge, o
Presidente Chinchilla compareceu a todos menos quatro reuniões do
conselho durante seu mandato de quatro anos. Ela pediu a seus dois
vice-presidentes que se reunissem com ela, e assumiu a responsa-
bilidade de dar seguimento às decisões do Conselho, já que se en-
tendeu que seu papel era proporcionar direção estratégica e tomar
as decisões críticas, mas não estar envolvida nos detalhes operacio-
nais da implementação daquelas decisões. O papel de Ministro Gon-
zález foi crítico para dirigir estes detalhes. Uma iniciativa tecnocrática,
em si mesma, dificilmente teria sido suficiente para ter tal impacto
sobre a agenda da Presidente e a atribuição de seu tempo. O que fez
diferença neste caso foi que González—ao contrário de Monge—não
apenas tinha tremendo peso político dentro do gabinete da Presidente
Chinchilla, mas também estava executando uma dos programas do
governo de maior sucesso, ou seja, comércio exterior, atração de FDI
e promoção da Exportação, assim como também liderou os esforços
da Costa Rica para unir-se à OCDE. Se González não estivesse con-
vencida da importância estratégica do Conselho, é provável que ou-
tras questões tivessem chamado a atenção da Presidente logo depois
que o Conselho foi instituído.

Por outro lado, o Conselho nunca teve um secretariado técnico
adequadamente financiado e com o pessoal apropriado. Este foi uma
das duas principais debilidades.

Monge trabalhou como secretário técnico e desenvolveu um sis-
tema de rastreio para as decisões do Conselho e os progressos em
sua implementação. Mas por mais de quatro anos de seu mandato
ele trabalhou sozinho, sem nenhum pessoal de suporte sequer, ex-
ceto uma assistente de meio turno durante os últimos meses de seu
mandato. Ele nem teve um salário regular, mas em vez disso alter-
nava entre períodos de trabalho ad honorem e períodos quando ele
recebida um honorário como um consultor independente.

O Conselho foi criado por Decreto Presidencial. Este método tem
a vantagem de ser expeditivo: tudo o que é necessário é a assinatura
do Presidente e de um dos membros de seu gabinete e por aprova-
ção presidencial o Conselho existe. O método, no entanto, tem duas
importantes desvantagens: ao contrário das leis promulgadas pelo
Congresso, os decretos presidenciais podem ser desfeitos tão facil-
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mente como foram feitos. Embora o Presidente pudesse criar o Con-
selho por sua própria autoridade, ela não podia atribuir-lhe um orça-
mento para financiá-lo sem aprovação do congresso.

Além disso, o Conselho não foi projetado como um mecanismo de
cooperação público-privada. Foi conformado exclusivamente de fun-
cionários públicos, ou seja, o Presidente, que liderada suas sessões,
seus dois vice-presidentes, e os ministros de Tesouro, da Presidência,
do Planejamento e Política Econômica, de Comércio Exterior, da Agri-
cultura, das Obras Públicas, da Educação, do Meio Ambiente, de
Ciência e Tecnologia, do Turismo, da Saúde e o Ministro de Descen-
tralização, além dos CEOs do Instituto Nacional de Água e Sanea-
mento, do Instituto Nacional de Eletricidade, e do Instituto Nacional de
Capacitação.

O setor privado não foi inteiramente afortunado nesta situação, e
um Conselho Privado de Competitividade foi criado em Novembro de
2011,8 em parte como uma reação à exclusão do setor privado do
PCCI, em parte como um desejo de alguns líderes empresariais de
promover uma agenda do setor privado que estava focada em ques-
tões gerais de competitividade ao invés de questões específicas do
setor defendidas por organizações específicas do setor, tais como a
Câmara do Comércio, a Câmara da Indústria e a Câmara do Turismo.
Eventualmente, o PCCI se abriu para o setor privado, e um repre-
sentante do CPC e outro do UCCAEP foram incorporados como
membros regulares.

O Conselho focou em cinco áreas de prioridade:

• Capital Humano e Inovação
• Comércio Exterior e FDI
• Acesso a Mercados Financeiros e De Valores Mobiliários
• Infraestrutura
• Reforma regulatória e redução da burocracia

A infraestrutura foi removida das responsabilidades do Conselho logo
depois do início da nova administração, e o PCCI focou em outras
quatro áreas pelo resto do mandato Presidencial.

Gradualmente, o Conselho encontrou um modus operandi. A Pre-
sidente definiu as prioridades, e o secretário técnico o ajudou a tra-
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duzir aquelas prioridades em metas e objetivos. Os Ministros e os
Presidentes Executivos das agências independentes foram respon-
sáveis for desenvolver planos ou identificar as ações requeridas para
atingir aqueles objetivos. O Secretário Técnico acompanhou o pro-
gresso de todas as questões abordadas pelo Conselho.

O Conselho não tinha autoridade formal em si mesmo, e embora
a Presidente obviamente tivesse autoridade sobre os membros do
gabinete, de acordo com a lei costarriquenha sua autoridade formal
sobre os líderes das agências independentes é muito limitada. Uma
liderança informal é obviamente outra questão, e a Presidente de-
senvolveu o que poderia ser chamado de método da “cenoura e do
pau”, o qual se baseia inteiramente na autoridade informal.

Um exemplo ajuda a ilustrar o ponto. Abrir uma nova empresa é
um procedimento pesado e longo na Costa Rica, e isso prejudicou a
qualificação da Costa Rica na pesquisa Doing Business do Banco
Mundial, para não mencionar o desempenho econômico do país. Isso
é o tipo de problema típico para cuja solução o qual o Conselho foi
projetado, já que não existe nenhuma autoridade que possa tornar os
procedimentos mais simples e mais rápidos, porque muitas questões
diferentes sob a alçada de muitas agências diferentes estão envolvi-
das, incluindo normativas ambientais e do uso da terra, códigos de
construção, padrões sanitários e de segurança, normativas específi-
cas dos setores da construção e do design, licenças de operação, ca-
dastro da empresa e dos trabalhadores para fins tributários e
previdenciários, e muitas outras questões. Algumas das questões
estão sob a responsabilidade de governos locais (municipalidades),
as quais não apenas não estão sob a autoridade direta do Presidente,
mas de fato estão dotados pela constituição com autonomia do go-
verno central.

Em algum ponto, o Conselho chegou à conclusão que sem mu-
danças nos procedimentos municipais, a Costa Rica não poderia nem
reduzir o tempo requerido para registrar as novas empresas nem me-
lhorar sua qualificação em Doing Business. Os esforços anteriores
para conseguir a colaboração municipal tinham terminado em nada.
Assim, o que fez o Conselho? O prefeito de San Jose, a maior muni-
cipalidade do país, foi convidado para comparecer a uma reunião do
Conselho. O problema foi apresentado a ele, a importância para o
país foi explicada, e a necessidade de sua colaboração foi destacada.

Todos estes pontos teriam sido apresentados ao prefeito em uma
reunião privada e, mesmo se a reunião fosse com o Presidente, o pre-
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feito poderia ter facilmente respondido que suas prioridades estavam
em outro lugar, apelando à autonomia municipal e, então, polidamente
se escusar de gastar mais tempo na questão.

Infelizmente, o contexto foi muito diferente. Ele compareceu à reu-
nião com um grande número de membros do gabinete, líderes de
agências independentes e representantes das principais instituições
do setor privado. Estes eram uma audiência cuja aprovação e apoio
eram importantes para o prefeito, principalmente porque ele estava
considerando a possibilidade de concorrer à presidência e uma boa
porção da liderança de seu partido compareceu à reunião.9 

A colaboração do prefeito foi garantida no local. E antes que a co-
laboração fosse reduzida a palavras mais propriamente que obras,
ele foi convidado para fazer vários relatórios de progresso para o Con-
selho após a reunião inicial.

Não queremos insinuar com isso que o prefeito não estava dis-
posto a colaborar, e ele bem podia ter abordado as mesmas ques-
tões sem precisar de qualquer incentivo externo. Em vez disso, o
nosso ponto é que o PCCI criou um contexto no qual se tornou muito
difícil para os líderes das agências públicas NÃO colaborar com o pro-
grama do Presidente, particularmente porque o convite inicial foi de-
terminado a ser seguido por outros no qual os relatórios de progresso
eram esperados. Na verdade, este método tem demonstrado ser
muito efetivo mesmo com Ministros que, embora formalmente sob a
autoridade do Presidente, tem de fato grandes carteiras que incluem
muitas questões que podem ser uma prioridade do ponto de vista do
Ministro, mas não do Presidente.

O Conselho, resumindo, apresentou três características principais: 

• O Secretariado Técnico, embora com pouco pessoal, tinha a com-
petência técnica requerida para identificar os itens acionáveis que
poderiam resultar em progresso tangível sobre as questões abor-
dadas pelo Conselho.

• O compromisso da Presidente foi inabalável: as sessões do Con-
selho registraram uma boa assiduidade, já que todos os membros
sabiam que a Presidente e seus dois Vice-presidentes deviam
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comparecer. Não apenas ficariam mal aqueles membros que não
comparecessem, mas podiam perder a oportunidade de levantar
alguma questão de interesse para eles com a Presidente, fosse
como parte do procedimento do Conselho ou informalmente se
eles conseguissem chamar a atenção da Presidente. Se a Presi-
dente tivesse começado a perder sessões, e a delegar a partici-
pação ou a coordenação a um ministro ou ao pessoal técnico, a
frequência teria caído imediatamente, ou os líderes de agências
poderiam ter começado a delegar para alguns de seus subordina-
dos, e todo o sistema “pressão de pares + do Presidente” poderia
ter colapsado.

• O Secretariado Técnico elaborou um efetivo “sistema de rastreio”
que incluiu acordos do Conselho, compromissos das agências ou
instituições relevantes e relatórios de progresso. Se qualquer um
dos membros esperava que o Conselho pudesse perder a pista
ou falhar no seguimento dos compromissos assumidos por eles,
foram logo deixando de lado esta ideia. Pelo contrário, eles po-
diam ter certeza de que seriam chamados para apresentar um re-
latório de progresso para o Conselho e a Presidente sobre
qualquer tarefa que tivesse sido atribuído a eles.

Algumas características adicionais dos métodos de trabalho do
Conselho são também dignas de nota.

• Particularmente em suas etapas iniciais, o Conselho foi desafiado a
provar sua efetividade e ganhar legitimidade. Depois de tudo, es-
tava impondo demandas muito severas sobre a agenda da Presi-
dente, e tinha que provar a ela que seu tempo teria um bom uso. A
estratégia do Conselho focou em primeiro lugar em “frutos mais fá-
ceis de colher” e encarou tarefas mais ambiciosas mais tarde. Por
exemplo, descobriram que a qualificação da Costa Rica no Relató-
rio Global de Competitividade do Fórum Econômico Mundial estava
sendo prejudicada porque apenas a matrícula nas universidades
públicas estava sendo informada. Ninguém no governo tinha visto
qualquer motivo para se dar ao trabalho de coletar estatísticas sobre
a matrícula nas universidades particulares. Isso foi corrigido com ur-
gência pelo Conselho, e Costa Rica ganhou alguns pontos em com-
petitividade na qualificação por fazer nada mais do que melhorar
seus procedimentos de emissão de relatório.
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• Embora o Secretariado Técnico tenha sido, de fato, unipessoal, e
consequentemente incapaz de assumir responsabilidades de um
trabalho técnico substancial sobre as questões que chamaram a
atenção do Conselho, a bem desenvolvida rede de contados do
secretário técnico dentro da comunidade internacional de desen-
volvimento demonstrou ser crucial para o sucesso do Conselho. A
reforma regulatória é um bom exemplo. Por anos, a Costa Rica
tinha fracassado tentando fazer qualquer progresso neste sentido.
Dentro do trabalho do Conselho, o Ministro de Economia, Indústria
e Comércio recebeu um renovado mandato para melhorar a ques-
tão. O secretário técnico o conectou com a equipe de especialis-
tas do Banco Mundial neste tema e um programa de cooperação
técnica foi implementado. Os resultados desta cooperação técnica
não provaram ser tão úteis como se esperava, e um novo pro-
grama de cooperação técnica, desta vez envolvendo um grupo de
especialistas do Banco Interamericano de Desenvolvimento foi or-
ganizado. Os resultados desta segunda cooperação técnica se tor-
naram o “roteiro” que habilitou a Costa Rica a fazer um constante
e significativo progresso no índice Doing Business e no Relatório
Mundial de Competitividade durante os quatro anos da adminis-
tração Chinchilla. Sem a ajuda do secretário técnico, o processo
de identificação dos peritos certos e a operação de estabelecer a
cooperação técnica teria sido mais lento e tentativo, e seus resul-
tados não poderiam ter sido obtidos em tempo para fazer algo útil
com eles. Similarmente, o secretário técnico foi instrumental na
identificação da equipe de consultores que ajudaram a preparar o
Plano Nacional de Ligações (a ser analisado abaixo).

• Quando necessário, a atenção do Conselho podiam ser implacá-
vel. A reforma normativa e a redução da burocracia tem demons-
trado ser uma questão particularmente complicada na Costa Rica.
Existe um grande número de agências que podem decretar nor-
mativas, e algumas delas parecem realmente muito famintas em
emitir novas sempre que possível. Simplificação é a causa de um
(o Executivo) contra muitos (todas as instituições com o poder de
decretar normativas). Em um piscar de olhos, o progresso feito
lento e dolorosamente pode ser eliminado. Assim, o que fez o Con-
selho? A reforma regulatória se tornou um item permanente da
agenda. Em cada uma das reuniões, 15 minutos seriam dedicados
à reforma regulatória e a questões burocráticas. A Presidente dei-
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xou saber o que significava para ela, e a combinação de uma al-
tamente estimulada Ministra de Economia, o detalhado sistema de
rastreio desenvolvido pela secretaria técnica, e o compromisso da
Presidente tornou possível o progresso em uma área onde a Costa
Rica tinha parecido não ter esperanças por muitos anos.

De um modo geral, o PCCI demonstrou ter um sucesso relativo. Es-
tabeleceu por si mesmo as metas de melhora da qualificação da
Costa Rica no Índice Global de Competitividade, o qual de fato pas-
sou da posição 61 em 2011/12 no Relatório Global de Competitivi-
dade para a 54 na edição de 2013/14. Também estabeleceu as metas
de melhorar a posição do país na qualificação da Doing Business, e
neste caso o país foi do 125º para a 102º posição. O progresso nes-
tes dois índices é destacável, somente porque a Costa Rica tinha fa-

102 Associação Internacional de Orçamento Público - ASIP

Quadro 1
Um Contrafactual: O Ministro de Competitividadedurante a governo Arias10

Durante a administração Arias, imediatamente antes da administração Chinchilla,
uma abordagem diferente à política de competitividade foi tentada: Jorge Wood-
bridge, um ex-industrial e ex-presidente da Câmara costarriquenha da Indústria foi
nomeado como Ministro da Competitividade e equipado com um secretário e um as-
sistente. A criação de uma instituição, ou pelo menos de uma secretaria técnica,
não estava prevista. Em vez disso, o Ministro tinha três tarefas: identificar setores
estratégicos para o futuro desenvolvimento da Costa Rica, identificar as principais
limitações da competitividade da Costa Rica (e preparar projetos de lei para re-
solvê-las), e agir como um “defensor” para os investidores estrangeiros e ajudá-los
a navegar com sucesso na burocracia do setor público da Costa Rica. Em particu-
lar, se esperava que o Ministro, agindo em nome do Presidente, trabalhasse com e
persuadisse as múltiplas instituições, como fosse necessário, com o objetivo de
limpar o caminho para projetos estratégicos de investimento. Em outras palavras,
esperava-se que o Ministro proporcionasse, de forma ad hoc, a coordenação pú-
blico-pública para a qual não existiam mecanismos institucionais permanentes.

De fato, o Ministro identificou inúmeros setores estratégicos de investimento, ou
seja, Aeroespacial, Robótica, Nanotecnologia, Audiovisual e Turismo Medicinal, e
produziu inúmeros projetos de lei focados na reforma do setor público e na redução
da burocracia (simplificación de trámites). Infelizmente, os projetos de lei não foram
nem submetidos à Assembleia legislativa para discussão, já que aprovar a legisla-
ção requerida pelo CAFTA-DR era a prioridade do Executivo naquele momento, e
o Ministro não tinha os recursos para traduzir a identificação de um setor poten-
cialmente estratégico em uma verdadeira prioridade de trabalho para o setor público

           
          
       

          
            

               
            
           
          

          
           

           
          

         
            

            
           

              
      



lhado em fazer progresso neles por muitos anos. O sucesso deve ser
qualificado, no entanto, porque o progresso foi atingido por uma série
de bem selecionadas, mas restritas intervenções, mas o PCCI não
se tornou o lugar de um amplo diálogo público-privado, nem produziu
uma abrangente estratégia de competitividade para a Costa Rica.

No final da administração de Chinchilla outra cooperação técnica
foi garantida, desta vez com o BID. O propósito foi avaliar o trabalho
do Conselho e propor maneiras de fortalecê-lo e torná-lo mais efe-
tivo. Os resultados obtidos durante os primeiros anos de existência do
Conselho parecem encorajadores, e consequentemente parece que
vale a pena assegurar sua continuidade.

Infelizmente, e não ao contrário de outras experiências latino-ame-
ricanas — tais como a tentativa inicial de criar um conselho de Com-
petitividade permanente na Colômbia — as novas autoridades não
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costarriquenho. O trabalho do Ministro em nome de projetos específicos pode ter
feito uma importante diferença para aqueles projetos específicos, mas o panorama
geral da competitividade da Costa Rica não mudou.

Talvez a principal diferença com relação ao Conselho Presidencial de Compe-
titividade durante o mandato da Presidente Chinchilla é a relação entre o Ministro
de Competitividade e o Presidente, por um lado, e a relação entre o Conselho e o
Presidente, por outro: embora o Ministro de Competitividade tivesse o total apoio do
Presidente, o próprio Presidente não se envolveu em seu trabalho, não existiam
mecanismos institucionais para emissão de relatório e seguimento, e o Presidente
realmente esperava que os Ministros resolvessem quaisquer que fossem os pro-
blemas que um investidor pudesse ter, sem participação direta do Presidente, cujas
principais prioridades estavam em outro lugar. Em contraste, como foi descrito, a
Presidente Chinchilla liderou quase todas as reuniões do Conselho Presidencial de
Competitividade, e todos os participantes sabiam que eles estavam respondendo
diretamente a ela. Poderíamos dizer que com o objetivo de confrontar os problemas
de competitividade de longa data, o Presidente Arias nomeou um atirador de elite,
enquanto que a Presidente Chinchilla criou um Conselho de Guerra. Grande apren-
dizagem foi obtida de ambas as experiências, mas a Costa Rica tem falhado, até o
momento, em institucionalizar sua política de competitividade.

10 A descrição deste contrafactual está baseada nas interações de Woodbridge
(2015) e Cornick com o Ministro de Competitividade em nome de um investidor es-
trangeiro privado.



estavam interessadas. Não é que elas fossem hostis ao conceito ou
que o Conselho tenha sido oficialmente abolido. A nova administração
simplesmente não o convocou, a nomeação do secretário técnico não
foi renovada, e o PCCI simplesmente deixou de existir.11

3.2 Analítico

A disponibilidade de Competências TOP—ou a falta das mesmas—
foi um fator fundamental para explicar o sucesso relativo do Conse-
lho, e também suas limitações? O estoque inicial de competências
era suficiente para atingir suas metas, ou foi necessário aumentar
e/ou atualizar12 este estoque? Que papel foi desempenhado pela ma-
neira como o setor público se organizou (o design organizacional)
para as tarefas atribuídas ao PCCI?

Primeiro, vamos dar uma olhada nos principais elementos do su-
cesso do PCCI, até onde foi.

Em primeiro lugar, a ideia de criar o PCCI é, explicitamente, o re-
sultado de uma profunda avaliação dos primeiros PDPs e dos esfor-
ços de coordenação política abrangente na Costa Rica. Embora nem
a própria avaliação nem o feedback na formulação das políticas foram
baseados no processo político—mais propriamente, eles foram im-
plantados como resultado da pesquisa financiada pelo BID com rela-
ção à avaliação, e de “política de empreendedorismo” em termos de
usar a avaliação como a base para a proposta política e procurar con-
vencer ativamente os decisores políticos de sua implementação—o
processo, no final, ostenta clara semelhança com o ciclo EFA descrito
no esquema conceitual: “experimentos” em coordenação política
abrangente implementados durante o curso de várias administrações.
Os resultados foram considerados deficientes, e a adaptação foi im-
plementada: um novo mecanismo para coordenação pública abran-
gente foi projetado e então implantado.
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11 Depois que este relatório foi concluído, no entanto, um novo Conselho Presidencial
de Competitividade foi criado. Sua estrutura é diferente, com muitos participantes, e é
explicitamente concebido como um mecanismo para promover o diálogo e a coopera-
ção público-privada. Tal vez, como a Colômbia, a Costa Rica esteja em vias de criar,
por tentativa e erro, um mecanismo mais estável para a cooperação público-privada e
para a coordenação de abrangentes políticas de desenvolvimento produtivo.
12 Por “aumentar” queremos significar, literalmente, adquirir mais competências do que
a instituição já tinha; por “atualizar” queremos dizer adquirir novas competências, ou
levar as existentes a um nível mais elevado.



Em segundo lugar, os dois defensores iniciais da política, ou seja,
Monge e González, tinham um alto nível de competências técnicas:
estudos de pós-graduação em universidades dos EUA bem reconhe-
cidas, anos de experiência em seus campos, e ativa participação em
redes internacionais de conhecimento e prática.

Em terceiro lugar, ambos tinham estado perto da formulação das
políticas e tinham experiência de primeira mão sobre como o setor
público costarriquenho trabalha; no caso de Monge-González como
conselheiro para os decisores políticos; no caso de González, tendo
sido ela mesma uma decisora político de alto nível.

Em quarto lugar, um esforço consciente foi feito para apresentar
tanto a proposta como a pesquisa na qual se baseou de uma maneira
objetiva e não politizada. Curiosamente, a criação do Conselho não
foi crucial para o sucesso de González como Ministro do Comércio,
nem estava Monge-González precisando de um emprego—como po-
demos ver, ele terminou fazendo uma grande quantidade de trabalho
pro bono como secretário técnico da Conselho. Nenhum deles estava
trabalhando no nome de qualquer grupo ou setor privado. Conse-
quentemente, quando a proposta foi apresentada não existiam fun-
damentos para suspeitar que o estivessem realizando como um meio
para promover suas agendas privadas ou as de seus grupos de refe-
rência. A proposta foi, claramente, um esforço considerado público de
contribuir para a solução de um problema crônico da administração
pública da Costa Rica, não algum tipo de esforço de tráfico de in-
fluências, e tinham sólidos fundamentos técnicos. Isso ajudou para
lhe outorgar sólida legitimidade, mesmo aos olhos dos que não esta-
vam inicialmente convencidos.

Em quinto lugar, o compromisso da Presidente com o Conselho
foi, como vimos, inabalável, e isso fez uma muito significativa dife-
rença em comparação com os primeiros esforços no qual a coorde-
nação foi delegada ao Ministro, como foi descrito na subseção
anterior. O Ministro González, um peso pesado dentro da administra-
ção Chinchilla, foi fundamental para manter a Presidente focada no
trabalho do Conselho.

Em sexto lugar, uma fortaleza fundamental da secretaria técnica
unipessoal do Conselho foi o acesso a conhecimento especializado.
A ampla rede de contatos do Secretário dentro da comunidade de de-
senvolvimento lhe permitiu não apenas localizar rapidamente e iden-
tificar o conhecimento especializado quando necessário, mas sua
familiaridade com o trabalho de instituições tais como o Banco Inte-
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ramericano e o Banco Mundial foi bem empregue para assegurar que
a requerida cooperação técnica fosse garantida e entregue de uma
maneira oportuna.

Em sétimo lugar, a questão de bons mecanismos para a coorde-
nação público-pública tem assolado praticantes e estudantes de po-
lítica pública. A incompetência de garantir e aplicar uma boa
coordenação interinstitucional é, muitas vezes, culpada do fracasso
das iniciativas políticas. O PCCI ilustra a importância da pura lide-
rança política—mais propriamente do que o design de um mecanismo
administrativo formal—em atingir tal coordenação. Muitas das ações
que levaram ao sucesso do Conselho não podiam ter sido ordenadas
pela Presidente a seus subordinados, muito menos aos líderes das
agências independentes. E, o que é mais, o sucesso em muitos casos
requeria a colaboração das agências formalmente sob a autoridade
de um Ministro, mas a essas agências foi outorgada muita indepen-
dência por lei, tanto que assim a real autoridade do Ministro é mínima.
O que a combinação do design do Conselho e mecanismos de tra-
balhando fez para proporcionar à Presidente um fórum que ela po-
deriam efetivamente usar para convencer, persuadir, dissuadir e, de
certo modo, mesmo constranger os principais tomadores de decisão
na implementação de sua agenda.

Assim, foram muitos os fatores que contribuíram para o Sucesso
do Conselho. Resumindo, parece ser que excelentes competências
técnicas e políticas, assim como também um inteligente design orga-
nizacional, foram fundamentais para o sucesso do Conselho. As com-
petências organizacionais ou gerenciais não figuram de forma
proeminente nesta história, principalmente porque mal havia uma or-
ganização para administrar, além da secretaria técnica unipessoal e
as reuniões do Conselho.

Vamos agora explorar os fatores que limitaram o sucesso do Con-
selho.

O primeiro foi o fracasso em criar uma secretaria técnica perma-
nente e adequadamente financiada. Este é um daqueles casos ao
qual fizemos referência acima, onde algumas coisas que deveriam
ter sido muito difíceis foram facilmente alcançadas, ou seja, assegu-
rar o compromisso da Presidente com comparecer à reunião do Con-
selho, onde algumas coisas que deveriam ter sido extremamente
fáceis—e provavelmente de fato seriam fáceis em quase qualquer
outro país—ou seja, assegurar o financiamento muito modesto re-
querido para uma pequena secretaria técnica, demonstrou ser im-
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possível. De fato, se Monge não estivesse disposto a trabalhar por
muitos meses sem um salário, o projeto inteiro teria colapsado antes
mesmo de ter começado.

O segundo foi o fracasso em transformar o PCCI em uma institui-
ção permanente com um mandato de longo prazo, financiamento es-
tável e um centro de profissionais estável na secretaria técnica. Para
entender este fracasso, precisamos dar uma olhada em dois conjun-
tos de fatores: o primeiro, maiormente fora do controle da adminis-
tração Chinchilla—o qual poderia simplesmente ser chamado de má
sorte—e o segundo conjunto pelo menos parcialmente dentro de seu
controle.

O que a administração Chinchilla não podia controlar foi o clima
polarizado da política que eventualmente levou à vitória eleitoral do
PAC, um partido que não tinha anteriormente ganhado qualquer elei-
ção, e que foi considerado em parte como uma reação a que seus lí-
deres viram uma corrupção generalizada dentro do Liberación
Nacional—o partido que elegeu a Chinchilla—e um abandono dos
princípios fundacionais do partido referentes à “justiça social.”

Além disso, o PAC representou um ponto de vista que estava em
oposição direta às principais características da política econômica que
a Costa Rica tinha seguido nos últimos 30 anos.

Para colocar as coisas em contexto: em primeiro lugar, fracassou
a tentativa de liberalização do mercado de telecomunicações foi um
evento de referência na criação dos dois blocos políticos opositores
na Costa Rica: um que tinha liderado as reformas pós- crise, e um
absolutamente contra elas. Este segundo bloco é o que liderou a vi-
tória eleitoral do PAC em 2014. O referendo sobre Cafta-DR foi um se-
gundo evento de referência nesta confrontação, este vencido por
pouco pelo bloco pró-reforma. E as eleições de 2014 foi o terceiro
evento marcante, sendo vencidas pelo bloco antirreforma.

Neste clima político, o novo governo estava propenso a rejeitar
uma iniciativa de política econômica cujos dois defensores iniciais
bem conhecidos e influentes membros do bloco pró-reforma (“neoli-
berais,” no ponto de vista de seus oponentes) e o que tinha sido parte
da assinatura de um modus operandi particularmente impopular em
exercício. Na ausência de uma sólida institucionalização, era muito
previsível que o PCCI seria abandonado pelas novas autoridades.

Apesar do clima político adverso, havia algumas coisas que o go-
verno poderia ter feito e fracassou ao fazê-lo: criar um sólido círculo
eleitoral, fora do sistema político partidário, que demandaria a conti-
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nuidade do Conselho. Dado o mandato do Conselho, este círculo elei-
toral teria o setor privado. No entanto, como vimos anteriormente, o
setor privado não foi mesmo parte do design original e, além disso, o
governo Chinchilla não teve uma relação de trabalho particularmente
boa com o setor privado, que não estava profundamente comprome-
tido com o Conselho como instrumento ideal para a cooperação pú-
blico-privada e para a coordenação de PDPs abrangentes.

Em outras palavras, quando o Governo Chinchilla finalizou, não
havia ninguém que disposto a demandar a continuidade do Conselho
e com poder suficiente para convencer ou obrigar o governo a cum-
prir com tal demanda. 

A história do PCCI assim revela o poder de uma parceria de tec-
nocratas altamente qualificados com decisores políticos altamente ex-
perimentados, combinada com o total apoio político da Presidente
que foi capaz de estabelecer uma sólida liderança dentro de seu pró-
prio governo, mas que não foi capaz de obter o apoio externo que foi
requerido para dar continuidade, muito menos formalmente institu-
cionalizar, uma de suas iniciativas claramente bem-sucedidas. Sem
suficiente controle do Congresso para transformar o decreto que criou
o PCCI em lei, e sem um círculo eleitoral externo com a fortaleza e o
compromisso requerido para demandar sua continuidade, e em um
clima político altamente polarizado, o PCCI foi condenado a partilhar
os destinos das anteriores tentativas não institucionalizadas ad hoc,
de coordenação política “abrangente” e uma efetiva parceria pública
com os decisores da política econômica da Costa Rica, tais como o
programa Impulso ou a criação de um Ministro de Competitividade. A
criação de instituições permanentes e efetivas para a coordenação
política abrangente e parceria política público-privada efetiva conti-
nua sendo uma tarefa pendente da Costa Rica.

Agora, se a criação do PCC por decreto tornou-o uma instituição
frágil, parece útil perguntar por que a administração Chinchilla não
tentou criá-lo por lei? Uma resposta detalhada iria além do alcance
deste documento, mas o esquema conceitual resumido na Figura 1
acima nos permite pelo menos esboçar algumas hipóteses prelimi-
nares.

A Administração Chinchilla não desfrutou de uma maioria no con-
gresso e, devido às características da PMP costarriquenha, a obstru-
ção foi extremamente fácil. Tivesse a Administração Chinchilla
apresentado um projeto de lei para a criação da PCC, o projeto po-
deria ter permanecido lá por anos. A administração tentou uma rota di-
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ferente: criar o PCC por decreto, colocá-lo em funcionamento de um
dia para outro, mostrar resultados significativa e, então, tentar insti-
tucionalizá-lo.

Não foi uma estratégia inédita. De fato, este é exatamente o que
aconteceu com as instituições responsáveis pela promoção das po-
líticas de comércio e exportação: as instituições foram criadas eva-
dindo o congresso e dotadas com consideráveis Competências TOP,
o que resultou em excelente desempenho institucional e então tornou
viável modificar o sistema institucional (as instituições temporárias
ad hoc foram transformadas em instituições permanentes, financia-
das pelo orçamento nacional e/ou com fontes de financiamento in-
dependentes). Este, por sua vez, modificou, na medida em que as
políticas específicas foram implicadas, algumas características da
PMP (a intervenção contínua do congresso não é mais necessária
para assegurar a continuidade dos programas e das instituições res-
ponsáveis por eles, além da aprovação anual do processo de orça-
mento nacional).

Algumas coisas similares podem ter funcionado no caso do PCC.
No entanto, ao contrário do Minex (o precursor do Comex) e o pro-
grama Ligações financiado pelo BID (o precursor da Divisão Ligações
no Procomer) o PCC nunca esteve adequadamente financiado ou
equipado, e na época em que Chinchilla assumiu o cargo, o Con-
gresso tinha se tornado uma instituição mais fragmentada e polari-
zada do que no momento em que o Comex foi criado. Infelizmente,
não é inteiramente surpreendente que o esforço de institucionalização
tenha fracassado neste caso, apesar das sérias tentativas para con-
quistar o apoio multipartido para um PCC permanente durante os úl-
timos meses da Administração Chinchilla.
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4. Programa Ligações na Agência de Promoção do Comércio
(Procomer)

4.1 Narrativa

Os PDPs orientados às Ligações foram uma chegada tardia da di-
versificação econômica da Costa Rica e a estratégia de Promoção da
Exportação e, até hoje, eles continuam sendo um irmão espirituoso,
mas pequeno das políticas promoção da exportação e atração de FDI
do país.

Devemos lembrar que a troca de uma estratégia econômica fe-
chada por uma aberta aconteceu imediatamente depois da crise da
dívida na década de 1980. As primeiras peças de uma política de Pro-
moção da Exportação foram rapidamente implementadas, e o país
nunca olhou para trás:13 enquanto que as políticas e os instrumentos
se tornaram gradualmente mais refinados e efetivos, a pressão e a di-
reção da política não mudou ao longo de 30 anos, e as instituições
responsáveis por elas se tornaram gradualmente mais especializa-
das e mais efetivas em sua implantação (CEPAL, 2014).

Não foi assim com a promoção de ligações entre os locais e as
MNCs, como a CEPAL (2014), Paus (2005, 2014) e Padilla Pérez e Al-
varado Vargas (2014), entre outros, tem observado. A criação de li-
gações entre as empresas locais e as corporações multinacionais não
foi uma prioridade nos anos iniciais da reforma econômica, e os es-
forços de promovê-las mais tarde tem sido muito bem-sucedidos em
termos de retorno por dólar investido, mas também muito limitados
em escala, como podemos ver brevemente.

Na verdade, foi apenas em 2001, ou aproximadamente 18 anos
depois que ocorreu a mudança na estratégia de desenvolvimento eco-
nômico, que um programa formal foi implementado para promover as
ligações entre as empresas locais e multinacionais. Isso pode pare-
cer uma surpreendente omissão da perspectiva de hoje: por que não
tirar vantagem da oportunidade de criar ligações de alto valor agre-
gado entre as empresas costarriquenhas e as multinacionais de alta
tecnologia que investem no país?

110 Associação Internacional de Orçamento Público - ASIP

13 As eleições nacionais de 2014 foram vencidas pelo PAC, um partido político que
tinha se oposto às políticas de comércio e atração de FDI da Costa Rica desde sua cria-
ção, em Dezembro de 2000. No entanto, uma vez no poder, o PAC tem deixado claro
que não vai tentar renegociar os inúmeros acordos Da de comércio da Costa Rica,
nem planeja revisar sua política de atração de FDI.



No entanto, é perfeitamente fácil detectar as omissões políticas com
o benefício de retrospectiva. No final da década de 1980, os desafios
cruciais que enfrentavam as autoridades econômicas do país eram res-
taurar o equilíbrio macroeconômico e reduzir a inflação, a pobreza e o
desemprego, todos os quais tinham disparado durante a crise. As po-
líticas de atração da FDI visavam atrair empresas que criassem tantos
empregos quanto fosse possível, tão rapidamente quando possível, e
particularmente empregos que poderiam ser ocupados por pessoas
com relativamente pouca educação, que tinha sido difíceis de contra-
tar pela crise. Se as autoridades de comércio e econômica estão preo-
cupadas com “escalar a cadeia de valor” hoje, na época a sua
preocupação era ao mesmo tempo mais mundana e mais urgente: “es-
calar para sair do grande buraco” no qual a economia tinha caído.

Em todo caso, as ligações significativas—embora de baixo valor
agregado—entre as empresas locais e multinacionais desenvolvidas
espontaneamente, e ainda até hoje a maioria das aquisições locais por
corporações multinacionais não estão relacionadas com os esforços
da política pública de promovê-las, já que inevitavelmente as aquisi-
ções das MNCs não serão negociadas localmente: material de lim-
peza, alimentos, segurança e alguns serviços logísticos, assim como
também os suprimentos requeridos para a prestação de tais serviços.
Do mesmo modo, eles vão necessariamente comprar serviços de
água, eletricidade e telecomunicações dos fornecedores locais e, em
alguns casos, é provável que comprem material embalado localmente.

O que não aconteceu espontaneamente foi o desenvolvimento de
ligações significativas em bens e serviços negociáveis, com empresas
locais gradualmente “escalando” na cadeia de valor e fornecendo
peças e produtos acabados e serviços cada vez mais, complexos,
contributos de conhecimento intensivo para as MNCs. A Costa Rica
não tem plenamente tirado vantagem dos efeitos da “difusão de co-
nhecimentos” do FDI, e nesta frente seu desempenho empalidece pe-
rante outros países em desenvolvimento que tiveram sucesso na
atração de FDI de alta tecnologia e também desenvolvendo as com-
petências locais. Em 2000, ficou claro que a Costa Rica poderia e de-
veria ser mais ambiciosa referente às ligações entre as empresas
locais e multinacionais.

Um pequeno “Projeto para o Desenvolvimento de Fornecedores de
Corporações Multinacionais de Alta Tecnologia” foi finalmente lançado
em 2001 na Fundação Nacional de Alto Tecnologia (FUNCENAT), com
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e
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um Comitê Diretivo composto de representantes da FUNCENAT, a Câ-
mara de Indústria costarriquenha, Cinde e Procomer (CEPAL, 2014).
A composição do Comitê Diretivo foi explicitamente projetada para pro-
mover coordenação interinstitucional dentro do setor público assim
como também a cooperação público-privada.

O projeto tinha três componentes: um programa piloto cuja meta
era estabelecer ligações duráveis entre 45 SMEs locais e MNC de
alta tecnologia; o desenvolvimento de um sistema de informação que
poderia adequar fornecimento e demanda entre as SMEs e as MNCs,
e um componente institucional cujo objetivo era a criação de um De-
partamento Nacional para o Desenvolvimento de Fornecedores para
as MNCS, o qual se tornou conhecido como Costa Rica Provee. O fi-
nanciamento foi mais propriamente modesto, com um orçamento ini-
cial de US$ 1,5 milhões, dos quais o BID contribuiu com US$ 900 mil
(Vargas et al., 2010).

Nesta etapa, o programa não focava em um tipo específico de li-
gações. Este é talvez um pouco surpreendente: já que as ligações ti-
nham sido realizadas espontaneamente, teria feito sentido lançar uma
PDP que focasse precisamente naquelas ligações que não podiam
acontecer espontaneamente. A ênfase naquele momento estava, no
entanto, em promover mais ligações mais propriamente que em “atua-
lizar” aquelas ligações.

Na origem deste programa podemos observar vários característi-
cas que são comuns a várias outras bem-sucedidas tentativas no de-
senvolvimento de agências PDP altamente competente na Costa Rica:

• Como no caso de muitas das atividades originalmente empreen-
didas pela Cinde, o financiamento inicial vem da cooperação téc-
nica estrangeira, e os projetos iniciais foram projetos de pequena
escala piloto.

• “Espaço para experimentação” foi explicitamente estabelecido no
projeto; ou seja, precisamente a natureza de um “projeto piloto.”

• Porque o financiamento se origina fora do setor público, o projeto
desfrutou de um esquema de administração mais flexível do que
o programa típico do governo ou agência central na Costa Rica.14
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• Exatamente como no caso de exportações, onde a promoção foi
inicialmente “aberta a todos” e apenas mais tarde se tornou focada
sobre setores e atividades específicas, a promoção de ligações
inicialmente tratou todos as ligações como iguais, e a ênfase foi
sobre o número de ligações criadas, se estas envolviam atividades
negociáveis ou não negociáveis, pequenas ou grandes transa-
ções, alto ou baixo valor agregado.

Ao contrário do caso Cinde, e talvez refletindo aprendizagem institu-
cional, a eventual institucionalização do programa (ou seja, sua trans-
formação de um projeto de curto prazo, de pequena escala, com
financiamento estrangeiro em um projeto permanente e localmente fi-
nanciado, atribuído à agência especializada pública) foi uma explícita
meta do começo do projeto. Em 2003, o programa Costa Rica Provee
se tornou o projeto Procomer, consequentemente encontrando uma
sede institucional mais próxima a sua missão. Finalmente, quando a úl-
tima parcela de Financiamento do BID foi desembolsada, o Costa Rica
Provee foi transformado na Divisão Ligações dentro do Comex (CEPAL,
2014). O programa tinha se tornado totalmente institucionalizado.

Mesmo assim, não existiram mudanças substanciais na estraté-
gia do programa: de 2005 a 2010 o programa Ligações continuou fo-
cando no número de ligações que poderia promover, não sobre um
tipo de ligações ou no valor das transações de correntes.

As coisas começaram a mudar, rapidamente, ao redor de 2010,
no contexto de uma redefinição geral da estratégia, dos métodos e
da organização do Procomer. Embora vajamos focar nas mudanças
no Programa Ligações, algumas palavras sobre uma estratégia geral
de renovação do Procomer é necessário fornecer contexto relevante
para o nosso caso.

O que aconteceu, começando em 2010?
Primeiro e mais importante, um novo governo assumiu o poder,

uma antiga defensora das negociações e políticas comerciais, Anabel
González, foi nomeada como Ministro do Comércio Exterior, e Jorge
Sequeira foi nomeado como CEO do Procomer.
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A nomeação de Sequeira marcou um pouco de quebra de tradição
no Procomer, onde mais frequentemente tecnocratas do setor público
com a experiência de política pública tinham sido nomeados como
CEOs. Nem esta nomeação de adequar aos padrões mais amplos
que podem ser observados na Cinde (Clark, 2001; Cornick, Jimenez
e Román, 2014) no qual os principais líderes do programa rotavam
entre as posições decisores de política, tipicamente no nível do Ga-
binete, e as posições tecnocráticas nas organizações privadas orien-
tadas para a política. Sequeira veio diretamente do setor privado,
onde ele tinha estabelecido uma empresa de software do zero, trans-
formando-a em um fornecedor internacional de serviços de software
e tecnologia de informação e eventualmente a vendeu a uma grande
corporação multinacional. Ele não tinha antecedentes de experiência
de formulação de políticas, política, ou sequer de estudos políticos.

Cabe mencionar que a nomeação de líderes empresariais para
posições de decisores políticos não é inédita na Costa Rica, e de fato
empresários bem-sucedidos tem sido nomeados como Ministros de
Comércio ou Turismo em várias ocasiões. Curiosamente, no entanto,
geralmente eles não tinham sido capazes de mudar substancialmente
as instituições que tinham liderado ou introduzir nelas procedimen-
tos, padrões e eficiência empresarial. O caso de Sequeira e do Pro-
comer revelou-se muito diferente. Antes da nomeação de Sequeira, o
Procomer não se comprometia com exercícios de planejamento for-
mal estratégico, muito menos desenvolver e monitorar os indicado-
res de desempenhos associadas com os planos de estratégicos.
Sequeira estabeleceu fundamentalmente uma mudança neste estado
de coisas e logo depois sua nomeação no Procomer anunciou seu
primeiro plano estratégico, o qual foi atualizado dois anos mais tarde,
e está programado para ser atualizado a cada dois anos (Procomer,
2010 e 2013).

Juntamente com os planos estratégicos veio uma completa reor-
ganização da instituição, uma sólida ênfase em monitoramento e
prestação de contas, refletiu em relatórios internos de desempenho
três vezes ao ano e em relatórios anuais e quadrienais regularmente
publicados, disponível no website da instituição, o desenvolvimento
dos principais indicadores de desempenho para cada departamento,
programa e pessoa dentro da instituição e extensivo uso de tecnolo-
gias da informação para modernizar sua administração: um sistema
Administração da Relação do Cliente (CRM) como parte da criação de
uma cultura centrada no cliente, um ERP para fins administrativos e
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financeiros, a ferramentas de capacitação baseada na web para o
pessoal da Procomer e para seus clientes. Talvez mais importante-
mente, a organização ganhou um foco mais preciso.

Uma total descrição das mudanças que tem ocorrido no Procomer
iria bem além do alcance deste relatório, assim a seguir vamos focar
nas mudanças que ocorreram na Divisão Ligações, as quais em
grande medida foram lideradas por Rolando Dobles, quem foi no-
meado Diretor da Divisão Ligações um ano depois do Sr. Sequeira
foi nomeado como CEO do Procomer, e que, como ele, tinha antece-
dentes no setor privado.

As duas principais mudanças nas estratégias ligações foram uma
mudança da promoção de ligação “genérica” para “focada”, e da “me-
diação” para “desenvolvimento dos negócios.” Vamos explicar cada
uma delas por sua vez.

Antes dos exercícios de planejamento estratégico de 2010, o Pro-
comer tratou todas as ligações similares: se eles se envolveram em
bens e serviços negociável ou não negociável, baixo ou alto conteúdo
de conhecimento e valor agregado, relacionados ou não relaciona-
dos com setores estratégicos de atração de FDI, e se grandes ou pe-
quenas transações estavam envolvidas. Era tudo o mesmo para o
Procomer. O número de ligações alcançado a cada ano era tudo o
que importava.

Isso mudou radicalmente com a nova estratégia. O Procomer criou
uma ferramenta baseada na web, “Market Place,” onde compradores
e fornecedores não negociáveis podem se encontrar e fazer negó-
cios. A função de “convergência”, em outras palavras, foi digitalizada
e o escasso, mas altamente qualificado pessoal da Divisão foram de-
signados para tarefas mais intensivas de conhecimento: a promoção
de ligações de alto valor agregado em bens e serviços negociáveis,
particularmente em setores de alto prioridade na estratégia de atração
de FDI, e o desenvolvimento das competências das empresas locais
requeridas para tornar possíveis tais ligações.

A nova estratégia foi mais ambiciosa do que as anteriores, e foi
explicitamente impulsionada pela demanda. Enquanto na anterior
estratégia da Procomer identificou, no mínimo, competências locais,
e então tentou adequar elas para as demandas das multinacionais
que operam na Zona de Livre Comércio, agora o Procomer identifica
primeiro as demandas e os requerimentos daquelas empresas,
então, pesquisa as competências locais para satisfazer aquelas de-
mandas e, se tal competências estão ausentes e, se for conside-
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rado viável desenvolvê-las, trabalhar com potenciais fornecedores
para desenvolvê-las.

O papel do Programa Ligações e pessoal evoluído, resumindo, de
mediação para desenvolvimento e administração de projeto e as qua-
lificações e competências da Divisão Ligações necessitam ser ajus-
tadas em conformidade. Os ajustes foram significativos.

A posição de “Promotor de Ligações” foi transformada em posição
de “Gerente de projeto.” Capacitação em gerenciamento de projetos
formal e em inglês foi estabelecida como requerimento, e dos seis
promotores trabalhando na Divisão Ligações naquele momento, ape-
nas três continuam estando hoje, enquanto quatro novos foram con-
tratados. Hoje, seis de sete gerentes de projetos (não “promotores de
ligações”) são proficientes em Inglês no nível TOEFFL 700, dois são
possuem certificados CAPM (Certificação de Gerenciamento de Pro-
jetos Associado) e dois mais estão em processo de serem certifica-
dos, enquanto três estão em processo de obter seus Mestrados em
Dispositivos Médicos, Administração e Economia, respectivamente.

Além disso, as métricas para avaliação do desempenho no em-
prego foram mudadas. Enquanto na anterior estratégia o número de
transações era o principal indicador (e assim um contrato de US$ 200
por uma trabalho de pintura era o mesmo, para fins de avaliação, que
um contrato de US$ 200.000 para o fornecimento de peças de metal
especializadas), agora é usado um conjunto de nove diferentes indi-
cadores, incluindo o nível de satisfação do cliente, volume de transa-
ções, desenvolvimento de fornecedores e captação de recursos para
novos projetos.

Um requerimento fundamental para o sucesso da nova estratégia,
no entanto, foi ir além das “fronteiras” do Procomer, por assim dizer,
e a trabalhar em cooperação com um grande conjunto de outras ins-
tituições públicas, já que a tarefa de desenvolver fornecedores clara-
mente foi além do que o Procomer poderia fazer por si mesmo. Por
exemplo, os fornecedores locais potenciais podem ter as competên-
cias técnicas estritas requeridas por seus potenciais clientes (ou seja,
as competências requeridas para produzir peças de metal de acordo
com a especificação), mas carece de competências administrativas
requeridas para “entrega a tempo.” O Procomer não foi estabelecido
para treinar gerentes, e por isso poderia requerer a cooperação do
Instituto Nacional de Capacitação ou das universidades públicas. Ou-
tras empresas podem ter todas as competências requeridas, mas ca-
recem das certificações requeridas para tornar-se um fornecedor em
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setores de Dispositivos Médicos ou aeroespacial; novamente, ajudar
as empresas a obterem certificação de qualidade e know-how é uma
tarefa além do mandato do Procomer. Como um exemplo final, algu-
mas empresas podem precisar escalonar suas operações com o ob-
jetivo de satisfazer a demanda de seus potenciais clientes, mas eles
também estariam limitados em crédito para fazê-lo e, mais uma vez,
o fornecimento de crédito ou acesso a capital para potenciais forne-
cedores é uma tarefa bem além da alçada do Procomer.

Em outras palavras, as políticas estritas não foram suficientes;
políticas abrangentes foram requeridas para atingir as novas metas
da política.

O contexto foi favorável para a tarefa de atingir coordenação po-
lítica abrangente. Como o leitor vai lembrar, ao mesmo tempo em
que o Programa Ligações estava sendo transformado, o Conselho
Presidencial de Competitividade e Inovação iniciou seus trabalhos.
A ideia de criar mecanismos para a coordenação política abrangente
tinha sido captada.

No caso das ligações, um sólido passo na direção de melhor coor-
denação interinstitucional foi dado quando uma Comissão de Ligações
Interministeriais foi criada, com a participação do Procomer, do Comex,
do Meic, do Micit, da Cinde, da CCI, do Cadexco, do Azofras, do Co-
nicit, da Camtic, do TEC e do INA. Além de suas atividades diárias,
esta Comissão, com a cooperação do Banco Mundial que foi assegu-
rada através do PCCI, preparou um Plano Nacional de Ligações, o pri-
meiro de sua espécie, que foi finalizado perto do fim da Administração
Chinchilla e está pendente de avaliação pelas novas autoridades.

A cooperação com o setor privado tem ido além das amplas
questões abordadas pela Comissão e nos programas ou projetos
específicos. Por exemplo, o programa Innovex para o desenvolvi-
mento de novos exportadores diretos ou indiretos é executado em
conjunto pela Câmara de Indústria costarriquenha e a Divisão Liga-
ções do Procomer’s.

Até o momento, a nova estratégia parece estar funcionando, mas
o programa continua sendo muito pequeno. Os relatórios do Proco-
mer (Procomer, 2014) 11 projetos de acordo com a nova estratégia no
começo de 2014, e um pouco mais de US$ 10 milhões em novas li-
gações de alto valor agregado. Este figura corresponde às “primeiras
vendas” e não precisamente representa o eventual impacto da ligação
inicial (o Procomer não rastreia as vendas de empresas “ligadas” de-
pois da primeira venda), mas mesmo tendo em conta isso, a cifra é
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quase desprezível. No entanto, o Procomer tem mapeado em detalhe
a demanda potencial para bens e serviços negociáveis de alto valor
agregado localmente produzidos, e tem encontrado dois obstáculos
para promover o crescimento das ligações, nenhum dos quais pode
ser superado para atribuir mais recursos para a Divisão Ligações.

Em primeiro lugar, não todas as atividades de alta tecnologia le-
vadas a cabo por MNCs na Zona de Livre Comércio tem o mesmo
potencial de ligações, como está documentado em detalhe na série de
estudos da Duke Universidade de referente à participação da Costa
Rica nas cadeias de valor globais (veja Gereffi et al., 2013, para uma
visão geral). Em eletrônica, por exemplo, o potencial é limitado porque
a Costa Rica não produz as matérias-primas que a indústria de-
manda, nem tem a escala, o número e variedade de fabricações pre-
cisariam ser competitivos com a China nos principais segmentos
desta indústria. Por outro lado, serviços, o segmento que cresce mais
rápido das exportações Zona de Livre Comércio da Costa Rica, sem
importar quão complexo e intensivo o conhecimento, por sua própria
natureza não tem uma sólida demanda de insumos, maquinaria ou
peças, localmente produzido ou de outro modo. Em contraste, o bem
estabelecido conjunto de dispositivos Médicos e o nascente conjunto
aeroespacial tem sólido potencial de ligações.

Consequentemente, a necessária condição de crescimento mais rá-
pido no número e valor de alto valor agregado ligações é o crescimento
de conjunto de atividades com alto potencial de ligações locais.

Simultaneamente, existem limites no fornecimento de fornecedores
“MNC-preparadas” locais. Em alguns casos, as competências técnicas
podem estar em falta. Em outros, as questões de escala, disponibili-
dade de finanças, disposição para incorrer em riscos, ou falta de certi-
ficações de qualidade gerais e/ou específicas do setor, certificações
relativamente cara, são a restrição vinculativa. Além disso, a disponibi-
lidade de pessoal qualificado com salários competitivos parece ter se
tornado uma restrição vinculativa (Banco Mundial, 2013)

No nível ensino médio vocacional ou técnico o governo pode in-
tervir diretamente, atribuindo mais recursos, aumentando o número de
secundárias técnicas e mesmo transformando o ensino médio con-
vencional, “acadêmico” em vocacionais,15 mas vai levar tempo antes
que os novos formados comecem a entrar ao mercado.
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No nível terciário as coisas estão um pouco mais complicadas:
as universidades públicas desfrutam de considerável autonomia, e o
melhor que o governo pode fazer é tentar persuadir a formar mais
profissionais em carreiras de alta demanda, algumas coisas estas
universidades não tem estado particularmente propensas a fazer. A
qualidade da educação nas universidades particulares, por outro
lado, é muito desigual e a maioria das MNCs vai contratar, preferen-
cialmente, dos formados em universidades públicas.16 No entanto, o
setor público não tem as ferramentas requeridas para aumentar a
qualidade média das universidades particulares, muito menos mudou
sua oferta acadêmica. Mas novamente, mesmo se o governo tiver
sucesso em assegurar tanto os altos padrões como as ofertas das
universidades mais em linha com as necessidades do setor produ-
tivo, levaria muito tempo antes que os novos formados chegassem
ao mercado.

Resumindo, as restrições vinculativas sobre a criação de mais li-
gações não pode ser removido por que investem mais dinheiro hoje
no Programa Ligações, mas mais propriamente no longo prazo, polí-
ticas abrangentes tanto do lado da demanda como do fornecimento
de bens e serviços locais (negociáveis). O Plano Nacional de Liga-
ções mencionado acima, produzido pela Comissão de Ligações e de
acordo com o estudo realizado pelas novas autoridades, tenta fazer
precisamente que, em conjunção com os esforços da Cinde e do
Comex para atrair indústrias com potencial de ligações mais alto, e fa-
cilitar as restrições de fornecimento, por exemplo, por tirar vantagens
dos acordos de Livre Comércio com outros países latino-americanos.

Uma observação final: o Programa Ligações, no Procomer, foca
em ligações entre produtores internos e as MNCs. No entanto, as li-
gações podem ocorrer entre as MNCs também (e, do ponto de vista
de uma matriz de insumo-produto, a nacionalidade dos donos de uma
empresa não importa) e, na verdade, tais ligações são procuradas
por algumas MNCs e ativamente promovidas pela Cinde, como vere-
mos mais tarde neste documento.
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4.2 Analítico

Quais têm sido as chaves para o sucesso do Programa Ligações até
o momento? Qual tem sido o papel das Competências TOP?

É interessante para começar, não com a nossa própria aprecia-
ção, mas com a de Jorge Sequeira, CEO do Procomer. Ele assinalou
três elementos fundamentais que “fazem a diferença” no Procomer
(Sequeira, 2014):

• É uma instituição independente, com uma Junta de Diretores com-
posta de cinco representantes do setor privado e quatro repre-
sentantes do setor público, incluindo o Ministério de Comércio
Exterior, que atua como Presidente da Diretoria. Esta indepen-
dência e a composição da Diretoria permitiu a estabilidade polí-
tica: a política no curto prazo tem pequeno ou nenhum impacto no
trabalho do Procomer.

• É financeiramente independente também: é financiado pelo paga-
mento de uma taxa pela Zona Franca, e por um imposto de US$3
nas declarações da alfândega. Consequentemente, seu orça-
mento não está sujeito a variações de curto prazo já que a função
dos decisores políticos ou a situação do fluxo de caixa no Tesouro.

• Opera de acordo com flexíveis regras de aquisição e contratação,
cujo cumprimento é requerido com o espírito das normativas do
setor público (abertura, objetividade, transparência, licitação com-
petitiva e assim por diante), mas não com os pormenores das re-
gulamentações padrão. Isso permite que o Procomer faça
aquisições e entre em contato, incluindo contratos de trabalho, em
um ritmo próximo ao setor privado, mais propriamente do que o
ritmo glacial, sujeito a múltiplas paradas e possíveis descarrila-
mentos típicos da maioria do resto do setor público costarrique-
nho. Com relação ao pessoal, em particular, a operação de acordo
com estas regras administrativas relativamente flexíveis estabele-
cidas permite ao Procomer contratar pessoal qualificado rapida-
mente, oferecendo pacotes de compensação competitiva e com a
habilidade para fazer o que na maioria das repartições públicas
na Costa Rica é virtualmente impossível: demanda desempenho,
incentivo e apoio para os trabalhadores com baixo desempenho
melhorarem seu trabalho e, se necessário, demitir aqueles que fa-
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lham de acordo com os padrões da organização e não atingem
suas metas, como são definidas nos Principais Indicadores de De-
sempenho individuais.

Estas características nos ajudam a entender as interações entre as
Competências TOP, por um lado, e a configuração institucional na
qual elas operam, por outro: eles parecem sugerir que a efetividade
de um determinado estoque de competências será restringida (ou me-
lhorada) pelo contexto institucional específico no qual elas operam, e
é limitada pela disponibilidade de financiamento adequado, estável e
previsível para as instituições relevantes. Por outro lado, um esquema
institucional facilitador é requerido para o desenvolvimento de novas
competências ou para fortalecer as existentes. Em outras palavras:
flexibilidade administrativa e “espaço para experimentação” foram os
elementos fundamentais para o desenvolvimento das competências
no Procomer e, ao mesmo tempo, tal flexibilidade tem sido a essên-
cia para o Procomer ser capaz de colocar suas competências em bom
aproveitamento.

Estes pontos são ilustrados pela profunda transformação que Se-
queira foi capaz de atingir no Procomer em termos de organização,
métodos e foco durante um período de tempo relativamente curto. In-
dependentemente do talento de Sequeira, esta mudança rápida teria
sido quase impossível em uma instituição pública tradicional na Costa
Rica. O Procomer, embora seja uma instituição pública, trabalha de
acordo com normativas mais flexíveis (especificamente fornecidas
para o Procomer por lei) as quais permitiram esta rápida mudança,
assim como também regras similares às privadas referentes aos con-
tratos, aquisições e administração de competências humanas, in-
cluindo a competência de contratar por salários competitivos e demitir
os que não atingem o desempenho esperado (Sequeira, 2014). Um
esquema institucional facilitador permitiu que o talento administrativo
do Procomer fosse usado adequadamente, e ao mesmo tempo, os
novos focos e estratégias promovem o desenvolvimento das Com-
petências TOP dentro da instituição.

Enquanto a relevância do contexto institucional e dos mecanismos
de financiamento pode ser mais evidente neste caso do que em ou-
tros que analisamos, acreditamos que a observação seja válida em
geral. Assim, o sucesso das Agências de Desenvolvimento Produtivo
parece ter influenciado, em um importante grau, por pelo menos três
diferentes fatores: i) o contexto institucional, as competências (no sen-
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tido que temos usado o termo neste documento; ii) conhecimento con-
ceptual e processual que reside em indivíduos, empresas, instituições
públicas e outros coletivos); e iii) recursos. E enquanto o contexto ins-
titucional em si mesmo é inserido no contexto mais amplo do Pro-
cesso de Elaboração de Políticas e a Política econômica de uma
determinada sociedade (veja Figura 1 acima), argumentamos que faz
sentido focar no contexto institucional, nas Competências TOP e nos
recursos quando tentamos elaborar um PDA ou melhorar um exis-
tente, porque estes três fatores pode ser modificados, em certa me-
dida, na relativamente de curto prazo e por ações focadas em
questões críticas. Entretanto, tentamos mudar o processo de Elabo-
ração de Políticas ou a política econômica, enquanto raras empresas
são empresas muito maiores do que aquelas às quais este docu-
mento está dedicado.

Gostaríamos de acrescentar um quarto elemento fundamental: a
qualidade da liderança que encabeça as instituições e do Programa
de Ligações também. A política de empreendedorismo pessoal, jun-
tamente com credenciais acadêmicas de alto nível, participação em
redes globais de prática e conhecimento, e experiência política pré-
via de parte de González e Monge-González foi um componente es-
sencial para o sucesso do PCCI, até onde foi. Similarmente, aqui, sem
as qualificações, a experiência, as competências administrativas, o
know-how tecnológico e a direção de Sequeira, o sucesso do Pro-
grama Ligações seria difícil de explicar. Os autores deste documento
não faz particularmente favor às teorias de história dos “grandes ho-
mens”. No entanto, os dois casos analisado até o momento parecem
sugerir que mesmo com um contexto institucional favorável, o finan-
ciamento adequado, e as Competências TOP corretas, as chances
de sucesso institucional estão pelo menos altamente correlacionadas
com a qualidade de sua liderança. “Contratação da pessoa certa,” se
esta for a correta, passou a ser um elemento fundamental de sucesso.
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5. Dispositivos Médicos na Cinde

5.1 Narrativa

O desenvolvimento do setor de Dispositivos Médicos é uma grande his-
tória de sucesso da Costa Rica e da Cinde, e tem sido o objeto de um
recente estudo em profundidade (Bamber e Gereffi, 2013) cujos princi-
pais resultados serão brevemente resumidos aqui. Então podemos
mudar o nosso foco para a Cinde em si mesmo e como a organização
foi capaz de atingir um marco de referência no desenvolvimento do
Setor de Dispositivos Médicos na Costa Rica: ou seja, a instalação na
Costa Rica de duas fábricas que oferecem serviços de esterilização
aos fabricantes de dispositivos médicos que operam na Costa Rica,
usando duas das três tecnologias fundamentais no campo.

O desenvolvimento do setor de Dispositivos Médicos na Costa
Rica pode ser rastreado até 1987, quando a Baxter abriu uma fábrica
de produção no país. No entanto, por muitos anos depois que, outras
empresas de dispositivos Médicos começaram suas operações na
Costa Rica. A Figura 2 ilustra a evolução do setor (as empresas es-
terilização são destacadas com ovais vermelhos):

Curiosamente, como no caso da Intel, o sucesso da Costa Rica como
um destino de turismo foi essencial no eventual desenvolvimento de
uma indústria de manufatura: o primeiro contato da Baxter com a
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Figura 2
Evolução do Setor de Dispositivos Médicos na Costa Rica, 1987-2012

1987-2012

Fonte: http://www.cinde.org/en/investment-sectors/life-sciences.



Costa Rica foi através de um executivo que visitou o país como turista,
e como por acaso, isso aconteceu em uma época quando a Baxter
estava preocupada com as potenciais interrupções que os furacões
poderiam causar a suas operações no Caribe. Costa Rica está pró-
xima aos Estados Unidos, mas não está sujeita ao impacto dos fura-
cões,17 e se tornou a candidata e eventualmente foi escolhida com
um destino de investimento.18 

Nenhum novo investimento ocorreu até 1991, e então até 2001
um número regular de novas empresas investiu na Costa Rica. De-
pois de 2001, no entanto, o taxa de crescimento do setor se acelerou,
a complexidade das operações desempenhadas na Costa Rica co-
meçou a aumentar, e as exportações e o emprego cresceram rapi-
damente. O emprego no setor foi de 1.500 empregos em 2000 (Cinde,
2012) para 15.633 em 2012 (Llobet, 2013), enquanto as exportações
cresceram rapidamente e se tornou cada vez mais diversificada, e
com uma parcela mais alta de produtos de valor agregado mais ele-
vado, como ilustra o seguintes gráfico: 

124 Associação Internacional de Orçamento Público - ASIP

17 Os furacões do Caribe podem ter um impacto comparativamente leve na costa cari-
benha da Costa Rica, mas nada mais que algumas chuvas pesadas, na região central
do país, onde a maioria das fábricas está localizada.
18 Embora não possamos elaborar sobre um ponto aqui, um das vantagens competitivas
da Costa Rica parece ser o fato que é um lugar onde as pessoas gostam de morar, e isso
se aplica aos estrangeiros e aos costarriquenses, incluindo os altamente qualificados
que não teriam problema para desenvolver uma carreira bem-sucedida no exterior.

Figura 3
Exportação Medicinal da Costa Rica por Categoria de Produto:

1998-2011

Fonte: Bamber e Gereffi (2013: 36).
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Ao contrário do que tinha acontecido em outros setores, os fornece-
dores das grandes empresas do setor logo começaram a estabele-
cerem suas próprias operações na Costa Rica, e as vendas de
fornecedores estrangeiros que operam na Costa Rica para empresas
que fabricam no setor, para o período de 2008-2010, atingiu aproxi-
madamente US$ 7,5 milhões—uma soma modesta, determinante-
mente, mas aproximadamente 10 vezes mais do muito das vendas
dos fornecedores locais.

Houve dois fatores por trás da decisão dos fornecedores para ope-
rações estabelecidas na Costa Rica. O crescimento do setor e a pre-
sença na Costa Rica de alguns dos principais fabricantes globais, o
volume aumentado e complexidade de suas operações, e o bom pros-
pecto crescimento do setor, ou seja, a existência de sólida e crescente
demanda, foram os primeiros impulsores. Mas havia um segundo.

Em 2008, a Cinde criou uma Divisão de Cuidados Continuados
(Cinde, 2010) com o propósito de facilitar o processo de instalação e
início de operações depois que a firma decide investir na Costa Rica,
e cuidar de suas necessidades uma vez que as operações começam,
com vários propósitos:

• Assegurar uma experiência bem-sucedida para esta empresa (a
qual por sua vez ajudar a fortalecer a reputação da Costa Rica
assim como a destinação de investimento altamente desejável);

• Incentivar a expansão e atualização da operação empresa; e
• Monitorar e contribuir para o melhoramento dos fatores que tor-

nam a Costa Rica e as empresas que operam aqui competitivas
em seus específicos setores e atividades.

Assegurar uma experiência bem-sucedida depois do início das ope-
rações é particularmente importante para a Costa Rica, onde mais da
metade dos FDI de cada ano assume a forma de reinvestimento por
empresas já operando no país, que geralmente começam as opera-
ções em uma pequena escala e focam em tarefas simples e gradual-
mente expandem o volume e a complexidade de suas operações, na
medida em que eles verificam ou descobrem que o país é compe-
tente para respaldar maiores e mais complexos projetos do que ori-
ginalmente imaginaram.19
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motivo para investir na China; todo mundo está investindo na China. Mas tem dar a eles



Uma das tarefas da Divisão De Cuidados Continuados é identifi-
car as necessidades das empresas que operam na Costa Rica in-
cluindo as oportunidades para fornecedores locais e estrangeiros para
operar na Costa Rica e contribuir para alcançar economias de aglo-
meração e efeitos de repercussão.

No caso dos Dispositivos Médicos e outros setores de alta tec-
nologia, as articulações da competividade da Costa Rica, entre ou-
tras coisas, sobre a produtividade e as qualificações de sua força
de trabalho, não mão-de-obra barata. Esta vantagem competitiva
pode ser desgastada se a demanda de adequadamente qualificada
crescer rapidamente, e o fornecimento não se manter, já que algu-
mas evidências da mão-de-obra sugerem ter sido o caso nos últi-
mos anos. Os setores que dependem da mão-de-obra de baixo
custo tais como os têxteis e centro de atendimento de função bá-
sica já deixaram de ser competitivos como a mão-de-obra da Costa
Rica e outros custos operacionais.

Neste contexto, a Cinde tem estado trabalhando em várias frentes
para fortalecer as vantagens competitivas da Costa Rica. No caso
particular dos Dispositivos Médicos, uma oportunidade foi identificada:
embora o setor fosse pujante, não existiam serviços de esterilização
na Costa Rica. Isso impunha um custo a todas as empresas que ope-
ram na Costa Rica, já que a produção tinha que ser enviada para es-
terilização em outro lugar, aumentando os custos de inventário e
ampliando o ciclo de produção. Além disso, a falta de serviços de es-
terilização evitava a instalação na Costa Rica de centros de distribui-
ção e as funções de logística e marketing que poderiam estar
associadas com elas.

A Cinde, trabalhando em cooperação com fabricantes que já ope-
ravam na Costa Rica, mapeou a indústria da esterilização e estabe-
leceu um sistema de abordagem das empresas do setor, uma por
uma, para convencer pelo menos uma a abrir uma fábrica na Costa
Rica.

Na verdade, a Cinde agora regularmente aborda durante as suas
atividades de promoção não apenas a empresas que sejam finalidade
última, as que quer atrair para Costa Rica, mas também seus princi-
pais fornecedores, e assim tornar o investimento na Costa Rica mais
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competitivo, e “ancoram” os investimentos, já que os custos de mover
um operação de um local a outro são mais altos se existir cadeia de
abastecimento bem-desenvolvida no primeiro local.

Aproximadamente sete anos passados entre os contatos iniciais
com as empresas de esterilização e a primeira decisão da firma de
abrir um estabelecimento na Costa Rica. Felizmente, a Cinde apos-
tou em um jogo de longo prazo e pode prosseguir projetos que não
vão produzir resultados por muitos anos, como neste caso.

Paradoxalmente, embora a pesquisa tenha sido longa, o processo
de tomada de decisão da empresa que finalmente se tornou o pio-
neiro no setor foi muito rápido (Vega, 2014). Vários fatores permiti-
ram que a empresa em questão, BeamOne, mais tarde adquirida por
Synergy Health, a tomar uma decisão rápida. Em primeiro lugar, era
uma empresa familiar relativamente pequena, com um processo de
decisão simplificado.

Em segundo lugar, os potenciais clientes da BeamOne na Costa
Rica já não eram clientes nos Estados Unidos, e isso fez uma impor-
tante diferença. Para uma empresa que presta serviços de esteriliza-
ção nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar para uma firma
que já opera na Costa Rica, abrir uma fábrica na Costa Rica foi uma
decisão mais complicada. Por um lado, poderiam ajudar a consolidar
a relação cliente-fornecedor por oferecer serviços perto da operação
do cliente na Costa Rica. Por outro lado, pelo menos no que se refere
aos clientes que já trabalhavam com empresa estavam preocupados,
não haveria nenhum aumento líquido no volume de negócios (os ser-
viços oferecidos fora da Costa Rica seriam movidos para a Costa
Rica), mas havia requerimentos de investimento.

Para a BeamOne a decisão foi mais simples: aqui havia uma opor-
tunidade para adquirir novos clientes e aumentar suas vendas.

A decisão foi tomada mais fácil mesmo porque a Cinde não abor-
dou a BeamOne por si mesmo, mas em conjunto com um potencial
cliente. Se a BeamOne decidiu investir na Costa Rica, teria seu pri-
meiro cliente antes mesmo de se instalar no local onde construiria
sua fábrica.

A BeamOne levou apenas três meses desde a abordagem inicial
pela Cinde e o potencial cliente para tomar a decisão final. O trato foi
adoçado por El Coyol, a Zona Franca onde BeamOne construiu sua
fábrica, que lhes ofereceu “um excelente trato” (Vega, 2014) e a cons-
trução e processo de licenciamento ocorreu sem obstáculos, com a
ajuda de Cinde. A fábrica abriu com apenas um cliente, mas adquiriu
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um segundo dentro dos sete meses, e tem mais de 20 clientes atual-
mente, incluindo algumas fábricas fora da Costa Rica que enviam
seus produtos para esterilização aqui.

As operações começaram em 2008, com um fábrica esterilização
com feixe de elétrons. Entre 2010 e 2011, uma segunda operação de
esterilização com feixe de elétrons foi colocada em funcionamento,
assim como também uma operação óxido de etileno.

Em 2010, a Sterigenics, outro prestador de serviços de esteriliza-
ção, começou a oferecer seus serviços na Costa Rica. Vários clien-
tes da empresa já estavam operando na Costa Rica, e por 2010, a
escala de suas operações era grande o suficiente para justificar a
abertura de uma fábrica na Costa Rica, uma opção que a empresa já
tinha considerado (Tucker, 2014).

Existe um amplo espaço entre as duas empresas para o cresci-
mento sem investimentos adicional de capital, as fábricas ainda não
estão operando 24/7. Os serviços de esterilização de raios gama,
usado por produtos de densidade muito alta, ainda não estão ofere-
cidos na Costa Rica e é improvável que sejam oferecidos em breve,
já que não existe suficiente volume de tais produtos como para justi-
ficar o investimento por enquanto.

Enquanto o estabelecimento de serviços de esterilização tornou
as empresas de dispositivos Médicos que operam na Costa Rica mais
competitivas, talvez o mais importante impacto foi que tornou o país
mais atraente para novas empresas, não anteriormente estabeleci-
das no país, e permitiu que elas empreendessem operações mais am-
biciosas. O grande número de novas empresas que abriram fábricas
na Costa Rica depois 2008, e a complexidade das operações de em-
presas tais como Saint Jude Medical e Abbot Vascular (veja Quadro
9.4 no Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2014) parecem
validar esta hipótese. O fato de que estas duas empresas estabele-
ceram lojas na mesma Zona de Livre Comércio onde uma das em-
presas de serviços de esterilização está localizada parece indicar,
além disso, que o conjunto de Dispositivos Médicos está começando
a semear uma significativa economia de aglomeração.

5.2 Analítico

De todos os nossos casos e episódios, a instalação de duas empre-
sas oferecendo serviços de esterilização para os fabricantes de dis-
positivos médicos na Costa Rica provavelmente seja um com o maior
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potencial de impacto na competitividade da Costa Rica e no Desem-
penho de exportação. Como foi analisado na anterior seção, ter estes
serviços na Costa Rica permite que as fabricações reduzam os cus-
tos de inventário e atinjam mais rapidamente os prazos de entrega
para os consumidores finais, e abre oportunidades para o estabele-
cimento de centros de distribuição na Costa Rica, acrescentando ou-
tros vínculos com a cadeia de valor, expandindo o volume de
negócios realizados na Costa Rica e possivelmente reduzindo cus-
tos de logística e promovendo a redução dos prazos de entrega para
os consumidores finais.

Esperamos que este caso seja associado com a significativa e dis-
creta competência de atualizar na Cinde, como no anteriormente ana-
lisado caso de Procomer, mas este não foi o caso. Mais propriamente,
o que temos encontrado foi uma organização a qual, com relação às
competências técnicas, opera de acordo com um processo de “me-
lhoramento contínuo.” A lição é importante: a constante competência
de atualizar e pequenos, mas contínuos melhoramentos, mais pro-
priamente do que um dramático episódio de atualização da compe-
tência (tais como fechar uma instituição e substitui-las com uma nova,
supostamente de mais alta competência) são o que tem levado a re-
sultados destacáveis na Cinde. O processo de atualizar a competên-
cia é descrito em mais detalhe no Quadro 2 abaixo.

Ao contrário do caso da Intel, onde uma campanha pioneira foi
lançada para convencer a empresa a abrir uma fábrica na Costa Rica,
a pesquisa para a ativa promoção de investimentos pelos fornecedo-
res principais das empresas que operam na Costa Rica estava, em
2008, “funcionando como sempre” na Cinde. A chave, além da estra-
tégia de consistência e longo prazo, é que o “funcionando como sem-
pre” na Cinde é conduzido em um nível extraordinariamente alto. Em
outras palavras, a Cinde tem atingido um ponto no qual pode atingir
resultados extraordinários por fazer seu trabalho ordinário. Isso é exa-
tamente onde você gostaria de ser uma instituição, mais propriamente
do que em uma posição na qual grandes resultados demandam es-
forços heroicos, o qual, por definição pode ser empreendidas apenas
assim muitas vezes.

A Cinde tem uma longa história de adaptação para mudar as cir-
cunstâncias, incluindo a prestação de serviços que atinge uma etapa
“madura” e então são transferidos para outra instituição, o fechamento
de programas que tem completaram seu propósito e não são mais
necessários, e a necessidade de adaptarem-se a decrescentes orça-
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mentos e para novas competências desenvolvidas e aumentado os
níveis de especialização como o perfil do setor de Exportação cos-
tarriquenha e a mudança das vantagens competitivas do país.

130 Associação Internacional de Orçamento Público - ASIP

Quadro 2
Desenvolvimento Contínuo da Competência na Cinde

A Cinde é uma organização que tem se reinventado a si mesma em várias oca-
siões, como foi documentado por Clark (2001) e Monge-González, Vargas e Mata
(2008). De interesse particular para os nossos propósitos é como a Cinde tem
adaptado e aumentado suas competências técnicas em resposta a um contexto
cambiante, o orçamento e a missão. A continuidade do pessoal fundamental, prá-
ticas de tutoria bem instituídas, usar de conselheiros estrangeiros de alto nível,
participação em redes globais de conhecimento, administração do desempenho
e cuidadosa seleção de pessoal, o que presta muita atenção tanto às habilidades
técnicas como às atitudinais, são os elementos centrais do sistema de contínuo
melhoramento das competências técnicas da Cinde.

O pessoal atual da Cinde está composto de aproximadamente 45 funcioná-
rios, 40 com estudos universitários. Quatro deles tem estado com a organização
há mais de 15 anos, e eles desempenham o papel duplo de mentores do novo
pessoal e repositórios da memória institucional, além de seus deveres formais em
cargos sêniores na Cinde.

A Cinde estima que os novos contratados vão levar pelo menos 18 meses
para adquirir a mesma velocidade de seus colegas, e tem uma política formal de
“duas pessoas por reunião”: dos gerentes aos colaboradores, ninguém compa-
rece só a uma reunião. As reuniões contam sempre com a presença de pelo
menos um agente sênior e um agente júnior, que aprende por observar e não
vão ser designados para responsabilidades substanciais até que o “mentor” pen-
sar que esteja pronto para elas.

Desde o seu começo como uma agência de atração de FDI, a Cinde tentou
moldar e medir em si mesmo em comparação com as melhores agências do
mundo, não em comparação com algum padrão local ou regional. A cooperação
técnica para o IDA da Irlanda foi garantido desde cedo, e uma nova consultoria
com a agência foi recentemente contratada. Além disso, a Cinde tenta manter
seu pessoal lado a lado do desenvolvimento da indústria e do setor por partici-
pando ativamente em eventos de capacitação durante turnês internacional e fei-
ras de comércio.

Finalmente, a Cinde é cuidadosa em sua seleção pessoal, e tenta contratar
jovens profissionais que estão mais famintos de aprender novas competências e
querem “deixar uma marca” com seus trabalhos, e então submetem seus fun-
cionários a rigorosas avaliações de desempenho, com consequências. Por um
lado, aproximadamente 40 profissionais são demitidos a cada ano. Por outro, os
bônus de desempenho podem igualar a dois salários mensais.



Houve duas mudanças organizacionais fundamentais que even-
tualmente levaram ao “modelo de serviço” que permitiu a Cinde iden-
tificar a necessidade/oportunidade de estabelecer serviços de
esterilização para uma indústria de dispositivos médicos.

A primeira mudança ocorreu em 2000. Até então, a Cinde tinha
inúmeras repartições fora da Costa Rica, e aquelas repartições eram
responsáveis por procurar investimentos de todas as empresas que
operavam dentro de determinada área. A especialização foi geo-
gráfica, não setorial. De volta na Costa Rica, a Cinde tinha espe-
cialistas do setor que trabalhavam em conjunto com aquelas
repartições regionais.

Cortes no orçamento forçaram a Cinde a fechar suas repartições
regionais, e implementar seus esforços de atração de FDI da Costa
Rica. Uma especialização geográfica não foi mais possível, e a
Cinde mudou para a especialização setorial. Se a mudança foi for-
çada—ou pelo menos seu cronograma acelerado—por cortes de or-
çamento, mesmo assim tem demonstrado ser providencial: o
conhecimento em profundidade dos setores sobre os quais foca, e
das necessidades e requerimentos de empresas que operam em
aqueles setores, tem sido fundamental para o sucesso da Cinde. Os
especialistas do setor mais uma unidade de inteligência comercial
asseguram que quando a Cinde aborda uma empresa, sabe tudo
sobre suas necessidades para saber fazer um convincente caso
para o investimento na Costa Rica.

A segundo mudança ocorreu oito anos mais tarde, quando a Di-
visão de Cuidados Continuados. Se os especialistas do setor mais
a inteligência comercial asseguram que a Cinde sabe o que precisa
saber com o objetivo de convencer a empresa a investir na Costa
Rica, o trabalho da Divisão de Cuidados Continuados assegura que
a Cinde sabe o que o investidor precisa com o objetivo de prospe-
rar na Costa Rica e expandir e atualizar suas operações (Gross e
Soto, 2014).

Foi, consequentemente, a combinação de competências dos es-
pecialistas do setor e da inteligência comercial e dos serviços de
Cuidados Continuados que permitiram que a Cinde identificasse a
necessidade de serviços de esterilização e o impacto destes servi-
ços em termos de custos e competitividade para o setor assim como
também em termos de facilitar ainda mais a expansão do setor.
Estes atributos também habilitam a Cinde aliar-se com um poten-
cial cliente e então trabalhar consistentemente por anos até que a
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primeira empresa de esterilização começou a operar na Costa
Rica.20 

Excelentes Competências TOP, ou seja, excelentes Competências
Técnicas, Organizacionais e Políticas, sob um esquema institucional
favorável, operando de acordo com uma liderança altamente qualifi-
cada, orientada por metas e comprometida, parecem contribuir de
forma significativa para explicar o sucesso da Cinde, como ilustrou o
processo que levou ao estabelecimento de duas empresas de esteri-
lização de dispositivos Médicos na Costa Rica.

6. O que aprendemos?

6.1 As Competências Institucionais Importam para 

o Desempenho institucional?

É claro que sim! Apresentada neste nível geral, a questão é trivial e a
resposta é óbvia. As coisas começam a ficarem interessantes quando
perguntamos: quais competências específicas? Como os diferentes
tipos de competências interagem uns com os outros? Sob quais con-
dições as instituições são capazes de melhorarem suas competên-
cias e desenvolver novas? Estas são as questões respondidas neste
documento, através do estudo de três casos, usar o esquema de com-
petências TOP. Um muito breve resumo das conclusões preliminares
sugerida pela nossa pesquisa pode ser útil:

• As competências por si mesmas não levam ao desempenho. As
competências no conjunto de um contexto institucional facilitador
fazem os esquemas das competências TOP funcionarem melhor
integrados dentro de um grande esquema conceitual que leva em
consideração a política econômica, as características do Processo
de Elaboração de Políticas, e a configuração institucional. Ao
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mesmo tempo, completando um círculo virtuoso, um contexto ins-
titucional facilitador permite as instituições constantemente atuali-
zarem suas competências.

• A política econômica, o PMP e a configuração institucional podem
ser pensados como restrições sobre o desenvolvimento de com-
petências e o desempenho institucional no curto prazo. Durante
períodos mais longos, no entanto, o excelente desempenho insti-
tucional que leva a PDPs altamente bem-sucedidos pode ter efei-
tos de feedback que facilitem ou induzam a mudanças na
configuração institucional, o PMP e a política econômica. As restri-
ções estão estabelecidas apenas no curto prazo, e um design mais
inteligente da política deveria levar a diminuir aquelas restrições.

• As competências isoladas não levam ao desempenho. A combi-
nação certa de competências leva. As instituições bem adminis-
tradas que combinam boas competências técnicas e políticas
levam a um excelente desempenho.

• Não existe um conjunto de competências que seja o “conjunto
certo.” E o que é mais, as PDPs bem-sucedidas vão levar a um
contexto cambiante no qual as Competências Institucionais re-
queridas para formulação de políticas bem-sucedidas vão mudar
e em todas as probabilidades se torne mais demandante. Aqui no-
vamente o contexto institucional fez toda a diferença. As institui-
ções que superam são as instituições que são capazes de
experimentar, capazes de aprender de suas experiências e de se
adaptarem como resultado de tal aprendizagem. Em outras pala-
vras, os ciclos EFA são fundamentais para o melhoramento das
competências e o desempenho institucional, mas eles apenas fun-
cionam em um contexto institucional facilitador. Não é uma coinci-
dência que nenhuma das instituições que estudamos funciona de
acordo com as regras padrão de administração e aquisição do
setor público.

• Participação em redes globais de conhecimento, e exposição a
padrões e práticas acadêmicos, institucionais ou empresariais de
desempenho desempenha um crucial papel na criação de institui-
ções que “almejam o máximo” ao invés de “se instalarem no meio”
ou “mirarem o fundo” em termos de desempenho.
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• Não existe substituto para a pessoal motivado de alta qualidade e
orientado para a realização das metas, particularmente em posi-
ções de liderança. A administração do pessoal, da seleção à ava-
liação do desempenho, a compensação relacionadas com o
desempenho e contínua, sobre uma aprendizagem de trabalho, é
um requerimento fundamental para o desenvolvimento da compe-
tência e de excelente desempenho institucional.

6.2 O esquema de competências TOP nos Ajuda a Entender o

Desempenho institucional?

6.2.1 O papel das Competências Técnicas

As competências técnicas da maioria dos líderes (e em alguns casos,
do resto do pessoal) em todos os casos que estudamos incluem es-
tudos de pós-graduação em países desenvolvidos, participação em
redes internacionais de conhecimento e, frequentemente, experiência
como consultores internacionais e, em vários casos, experiência de
trabalho no setor privado. A capacitação e a aquisição contínua de
novos conhecimentos estão solidamente enfatizadas na Cinde e no
Procomer, em particular.

Embora não tenhamos estabelecido, obviamente, que estas com-
petências técnicas sejam a cause do alto desempenho institucional,
nem estudamos contrafactuais nos quais, todos os outros iguais, a
falta de competências técnicas pode ser uma plausível explicação
do desempenho institucional diferencial, é pelo menos sugestivo que
nenhum caso de sucesso que tenhamos estudado mostrasse bai-
xas competências técnicas na parte superior. Além disso, as entre-
vistas com os representantes de corporações multinacionais
realizadas pelos autores durante o curso de muitos anos tendem a
sugerir que, pelo menos no caso da Cinde, as altas competências
técnicas são, de fato, um fator fundamental para explicar o bom de-
sempenho institucional.

Agora, os pontos comuns observados talvez vajam além das
“competências técnicas” no sentido estrito, e inclui uma cultura
orientada por metas, de alto desempenho e altos padrões, que pa-
rece estar pelo menos parcialmente associadas com a experiência
de viver, estudando ou trabalhando no exterior em países desen-
volvidos e em universidades de alta qualidade. Ou seja, existem ele-
mentos da “cultura corporativa” que são cruciais, no sentido que sem
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eles as altas competências técnicas não podem ser apreciadas ou
adequadamente usadas.

6.2.2 O papel das Competências Organizacionais

A Cinde, o Procomer e a CCI parecem ser organizações bem admi-
nistradas, com diretorias profissionais e experimentadas, gerentes
bem treinados. A Cinde e o Procomer regularmente desempenham
exercícios formais de planejamento estratégico. Eles todos produzem
relatórios anuais, cumprem procedimentos formais de contabilidade e
assim por diante.

Cabe destacar, no entanto, que todas são instituições muito pe-
quenas. Em trabalhos anteriores, os autores tinham se perguntado
por que a Costa Rica não tem usado as suas mais bem-sucedidas
instituições públicas como “modelos” para o desenvolvimento de ou-
tras instituições públicas de alto desempenho, e talvez parte da res-
posta é que a “tecnologia” que a Costa Rica tem dominado é a criação
de PEQUENAS instituições de alto desempenho. Administrar com su-
cesso grandes instituições (ou seja, ICE, serviço público de energia,
ou o Ministério de Educação) pode requerer um conjunto diferente de
competências administrativas ou operacionais, um que (na recente
história) não está em evidência no setor público da Costa Rica.

Dois pontos adicionais precisam ser feitos, ambos assinalando as
limitações do esquema de Competências TOP.

Em primeiro lugar, a escolha de terminologia não parece particu-
larmente inspiradora. Em nosso estudo de casos, quando olhamos
para as “competências organizacionais” terminamos olhando para
“competências administrativas” e talvez este seja o termo deveríamos
usar. Não apenas parece ter um significado mais claro do que “com-
petências organizacionais,” mas também se refere, imediatamente, à
vasta literatura sobre administração em geral e administração pública
em particular que provavelmente deveriam trazidas ao nosso es-
quema conceitual se quisermos atingir um melhor entendimento do
desempenho institucional.

O segundo comentário é mais substancial: o esquema de compe-
tências TOP não fornece uma clara definição de competências orga-
nizacionais, muito menos diretrizes claras, se quisermos aplicar o
conceito. O que significa exatamente competências operacionais?
Como podem ser identificadas e medidas?

Se pararmos por um momento para considerar esta última afir-
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mação, um dos dois mais débeis vínculos21 do esquema de compe-
tências TOPs se tornam evidentes: visando que as competências sir-
vam como variáveis explicativas do desempenho institucional,
precisam ser capazes de identificar e medir as competências inde-
pendentemente do desempenho. Caso contrário, o nosso raciocínio
é circular. Em seu estado atual, o esquema de competências TOP fa-
lhas neste teste.

6.2.3 O papel das Competências Políticas

As parcerias entre os decisores políticos e os tecnocratas (e a troca
de funções entre uns e outros) são comuns em todos os casos que
estudamos. O Diretor Geral na Cinde foi um ex-vice Ministro do Co-
mércio e tinha trabalhado para o MNC antes de assumir sua posição
na Cinde; o PCCI foi o resultado de um esforço conjunto do Ministé-
rio do Comércio e um tecnocrata que tinha uma longa história tanto
como consultor como conselheiro político; o Diretor Executivo na CCI
é uma ex-vice Ministro de Economia. No caso do Procomer, sua di-
retoria é liderada pelo Ministério de Comércio.

Pareceria, consequentemente, que em todos os nossos casos ti-
nham indicadores de altas competências políticas e que estas com-
petências são um dos motivos para o sucesso que descrevemos.

Novamente, os nossos indicadores são muito imperfeitos. Obvia-
mente, uma pessoa politicamente experimentada desempenha um
papel em todos os nossos casos. Experiência Política e Competên-
cias Políticas, infelizmente, não são sinônimos. Mais uma vez nova-
mente: não temos as ferramentas conceptuais e / ou empíricas para
identificar e medir as competências independentemente do desem-
penho, e até conseguirmos, o poder explicativo das competências
TOP será muito limitado. Os estudos de casos e a intuição assinalam
um importante papel, mas nosso entendimento de exatamente que
papel é continua sendo diminuto.
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6.3  A Interação entre as Competências TOP e 

o Esquema Institucional

6.3.1 O papel de Cooperação internacional

Aqui encontramos outro fator em comum: em todos os nossos casos,
a cooperação internacional desempenha um papel fundamental, par-
ticularmente nas primeiras etapas do desenvolvimento político e ins-
titucional. A cooperação internacional parece ter sido elemento
fundamental em facilitar a “tentativa de coisas novas.”

Mais especificamente, a cooperação internacional forneceu o “es-
paço para experimentação”, algo difícil de encontrar no setor público
costarriquenho e que desempenha um papel crucial em termos de
desenvolvimento e atualização das competências e das políticas,
como foi descrito pelo ciclo EFA.

O padrão parece claro: os programas são lançados com financia-
mentos de cooperação internacional— e consequentemente, não
compete por financiamentos do orçamento geral, e consequente-
mente não enfrenta oposição dos beneficiários daqueles
financiamentos—e são transferidos para o setor público, ou institu-
cionalizados, uma vez tenham atingido uma determinada escala e
grau de sucesso e apoio.

6.3.2 Regras de Governança Similares às do Setor Privado 

Nenhuma das organizações que estudamos funciona de acordo com
as regras padrão do setor público. A Cinde e a CCI são, é claro, or-
ganizações privadas. O Procomer é uma organização pública, mas
funciona de acordo com regras especiais e mais flexíveis do que o
padrão no setor público. Em efeito, o Procomer é requerido seguir “o
espírito”, mas não a letra dos procedimentos administrativos e de
aquisição normais do setor público. Crucialmente, todos os três
podem demitir o pessoal que não se desempenha de acordo com os
padrões estabelecidos para suas funções, podem contratar de acordo
com condições competitivas, e podem oferecer pelo menos alguma
forma de compensação variável baseada em desempenho.22 
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6.3.3 Estabilidade Política: O Resultado das Competências Políti-
cas, o Pré-requisito para a Aprendizagem

A estabilidade Política e institucional parece ser pré-requisito para a
aprendizagem institucional e consequentemente, para o desenvolvi-
mento de novas competências ou a atualização das existentes: se as
metas políticas estiverem mudando constantemente, as instituições
não podem aprender o que funciona melhor para atingir as metas. Si-
milarmente, já que pelo menos uma importante parte do conheci-
mento institucional é tácito e reside em pessoa (ou seja, não é
completamente capturado pelas rotinas institucionais, procedimentos
de operação, manuais, etc.), um centro estável de técnica pessoal
parece ser um pré-requisito para atingir altos níveis de conhecimento
e desempenho.

Claramente, a Cinde e o Procomer (assim como também o
Comex, o ICT e algumas outras instituições fora do alcance deste do-
cumento, mas analisadas em Cornick, Jiménez e Román, 2014) tem
se beneficiado da estabilidade política e (fundamental) pessoal.23 

A principal questão é como esta estabilidade é alcançada. Parece
haver duas respostas para esta pergunta: a institucionalização (como
no caso quando a política está ancorada na lei, que cria as instituições
responsáveis pela política e fornece a elas o adequado financiamento
e um sólido mandato) e “a visão compartilhada,” as quais não estão
mutualmente exclusivas, é claro. No entanto, “a visão compartilhada”
é criticamente importante (assim muitos leis são rotineiramente igno-
radas!), e é o principal mecanismo para a estabilidade política no caso
das instituições privadas, as quais são livres de mudar seus manda-
tos e reorganizar suas prioridades e redistribuir seus recursos a qual-
quer momento sem aviso prévio.

Curiosamente, parece haver uma relação inversa entre a estabi-
lidade fornecida pelo contexto institucional e as características do
Processo de Elaboração de Políticas, e o requerimento de pelo
menos algumas Competências Políticas. Em outras palavras,
quando o contexto institucional e o PMP não proporcionam estabi-
lidade, o nível específico das Competências Políticas na agência ou
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instituição e torna crucialmente importante se a estabilidade estiver
mesmo em um contexto desfavorável. Por outro lado, se o contexto
institucional e o PMP proporcionarem tal estabilidade, os líderes das
Agências de Desenvolvimento Produtivo não precisam se preocu-
parem com esta questão.

6.3.4 A Questão do Financiamento

Com o risco de ser óbvio, um orçamento estável e previsível parece
ser um fator fundamental para o sucesso (talvez mesmo mais ainda
do que um grande orçamento).

É interessante observar, no entanto, como o Esquema Institucio-
nal determina a maneira na qual tal financiamento estável está dis-
ponível para as diferentes instituições.

Em instituições puramente públicas, o financiamento pode vir de
três diferentes fontes: apropriações do orçamento anual geral (o qual
proporciona estabilidade para a folha de pagamento, devido às re-
gras que regem o setor público costarriquenho), impostos com afe-
tação específica (os quais proporcionam um fluxo mais previsível de
renda, embora restrições do fluxo de caixa do Tesouro possam cau-
sar algumas interrupções) ou alguns tipo de tarifa de usuário, esta-
belecida por lei, mas paga diretamente pelo setor privado. Este é o
caso do Procomer, o qual é financiado por uma tarifa imposta às em-
presas que operam nas “Zonas Francas,” além de um imposto sobre
as declarações alfandegárias. O orçamento do Procomer é conse-
quentemente seguro (fornecido pelo próspero comércio internacio-
nal e as Zonas Francas) e não precisa ser aprovado todos os anos
pelo Congresso.

No outro extremo encontramos o PCCI, onde o financiamento es-
tável para pagar por uma consultoria/secretaria técnica nunca foi en-
contrado, mas este certamente representa uma estranha
peculiaridade Costarriquenha: no atual clima político, o uso de con-
sultores, muito menos a contratação discricionária de consultores por
salários competitivos, tem sido visto como sinônimo de corrupção. É
difíceis pensar em outros países no nível de renda da Costa Rica
onde a Presidência não possa encontrar a verba, e que se sinta po-
liticamente restringido de usar os financiamentos de cooperação in-
ternacional, para contratar um razoavelmente bem pago consultor
para trabalhar em um dos projetos da mais elevada prioridade do
Presidente.
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Os casos da Cinde e da CCI são diferentes, embora sejam insti-
tuições privadas. 

A Cinde, como tem sido documentado em outro lugar (Clark, 2001)
tinha um financiamento muito generoso do USAID, mas tal financia-
mento foi eventualmente descontinuado, e a Cinde tinha dependido
de seu sua dotação, e, cada vez mais, de taxas cobradas por seus
serviços. Atualmente a Cinde recebe financiamento dos que operam
na Zona Franca, através de dois mecanismos: uma contribuição re-
gular e uma “tarifa de sucesso” paga quando as novas empresas es-
tabelecem ou expandem suas operações em uma Zona Franca em
particular. Além disso, as empresas locais que querem oferecer seus
serviços ao MNCs operando em Zona Franca podem anunciar seus
serviços na web Page da Cinde (por uma tarifa, mas depois sendo fil-
trado pela Cinde).

A CCI, por outro lado, depende de seus próprios esforços empre-
sariais para se financiar, como analisamos previamente. Um ponto
para observar é estas instituições puramente públicas, sem importar
quão empresarial sejam em espírito, não podem depender de meca-
nismos de autofinanciamento a menos que sejam expressamente au-
torizadas por lei.

6.3.5 A Relação entre o contexto institucional 
e as Competências TOP

A relação entre as Competências TOP e o desempenho institucional,
como vimos, não é independente do contexto institucional no qual
estas competências são implementadas. As mesmas competências
podem levar a excelente ou abismal desempenho em diferentes con-
textos institucionais; simetricamente, competências muito diferentes
podem levar a resultados similares, dependendo em que contexto.

Em um nível mais geral, e como é sugerido pela Figura 1, a polí-
tica econômica, o processo de Elaboração de Políticas, a configura-
ção institucional e as Competências TOP interagem com todos os
outros. Sugerimos que no curto prazo e na análise do desempenho
específico das instituições, a política econômica e o PMP deveriam
ser tratados como variáveis “exógenas” fixas, enquanto que as políti-
cas bem-sucedidas no longo prazo (fomentadas pelo conjunto certo
de Competências institucionais e TOP) podem ter efeitos de feedback
e modificar não apenas o PMP mas também a política econômica de
uma determinado sociedade.
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No entanto, devemos reconhecer que neste ponto não estamos
fazendo nada mais do que acenar vigorosamente nossas mãos. O
nosso entendimento das relações entre a política econômica, o PMP,
a configuração das competências institucionais e TOP é mais pro-
priamente vago e impreciso. Se fizermos uma contribuição aqui, foi a
de assinalar as interações entre elas, e a necessidade de desenvol-
ver ainda mais o nosso entendimento conceptual e empírico estu-
dando as relações.

6.4 Cooperação público-privada e Outras Parcerias

6.4.1 Líderes do Setor privado orientados para o desenvolvimento 

Existem elementos de cooperação público-privada em todos os casos
que analisamos. O que vale a pena destacar, neste ponto, é que o
nosso caso análise sugere que um fator fundamental para o sucesso
tem sido a participação de um setor privado “orientado para o desen-
volvimento” nos esforços cooperativos. Não queremos sugerir que os
líderes empresariais que participam nos processos sejam agentes al-
truístas, um pouco angelicais que negligenciam seus próprios inte-
resses e pensam apenas no bem comum. Assumimos, de fato, que
este não é o caso. O que é interessante é que eles também pensam
e trabalham para os processos de desenvolvimento de maneira que
não estejam estritamente alinhadas com seu setor em particular ou in-
teresses específicos da empresa. Este mesmo falta de consideração
do público tem sido observado, por exemplo, no caso do Conselho
Privado de Competitividade da Colômbia.

Se este apreciação for correta, impões um conjunto de questões
para as quais não temos nem mesmo respostas preliminares: se o
setor privado orientado para o desenvolvimento for um fator funda-
mental para uma bem-sucedida cooperação pública-privadas em po-
líticas de desenvolvimento produtivo, o que é que um decisor político
faz se descobre que suas contrapartes do setor privado estão inte-
ressados em apenas uma busca de renda simples antiga? Como este
“orientado para o desenvolvimento” surge? Existe qualquer coisa que
os decisores políticos podem fazer para encorajá-lo, quando não está
presente ou suficientemente sólido?
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6.4.2 A Qualidade da Liderança

O nosso estudo de casos também sugere que a qualidade do pes-
soal administrativo e tecnocrático nas instituições que estudamos pa-
rece ter outro fator fundamental do sucesso. Esta qualidade abrange
não apenas conhecimento e educação formal e técnica, mas também
liderança e a mentalidade orientada para as metas. Em todos os
casos, parecemos estar na presença de pessoa que estão “em busca
de excelência” e que desejam “fazer a diferença” com seu trabalho. 

Isso leva a como as questões que são similares a aquelas apre-
sentadas nas subseções anteriores: se a contratação da “pessoa
certa” for a chave do sucesso, quais são as qualidades que definem
“a pessoa certa” e como identificá-las? E, crucialmente, se essas qua-
lidades estiverem ausentes, como fazer para desenvolvê-las?
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