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Resumo cla Tese apresentada a Coordenação dos Programas cle Pós-Graduacão 

em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte dos 

requisitos necessários para a obtencão do grau de Mestre em Ciências 

(M. Sc.) 

Automação de Escritório e Competitividade Einpresarial: 

Um Estudo de Casos 

Sandra Regina Holanda Mariano 

Março de 1992 

Orientadora: Lídia Micaela Segre 

Esta tese analisa a relação entre a maturidade adquirida pelas empresas com 

a utilização de sistemas de automação de escritório e o desenvolviinento de 

sistemas de informação estratégicos considerando a necessidade imposta pelo 

ambiente de competição das últimas décadas. 

O desenvolvimento de sisteinas estratégicos, em muitos casos, é motivado 

pelo ambiente de competição, em outros, a motivação básica é exercida pelo 

poder de indução dos fornecedores de equipamentos de hardware e software 

junto aos clientes, que agem ora como condutores, ora como "educadores" da 

classe empresarial brasileira com relação ao uso da tecnologia da informação. 

A tese aborda também outros aspectos importantes quanto a maturi- 

dade para o desenvolvimento de sistemas cle inforina@io estratégicos, a saber: 

conteúdo informaciona1 cla atividade, distribuição das unidades de producão, 

maturidade na utilização de sistemas corporativos e facilidade no trato com 

as inovações t ecnológicas . 
Foram pesquisadas quatro empresas dos ramos sideriírgico, bancário, petro- 

químico e de transporte ferroviário, com o intuito de verificar na prática a 

utilização e desenvolvimento de sistemas estratégicos como meio para al- 

cançar competitividade empresarial. 

Pesquisamos também as quatro empresas fornecedoras de harware e soft- 

ware para equipamentos de grande porte no intuito de avaliar qual a sua real 

importância como fator de motivação para o desenvolvimento de sistemas de 

informação estratégicos. 

Por fim comparamos os q ~ ~ a t r o  casos estudados buscando características 

comuns que nos permitam avaliar com precisão quais as variáveis importantes 

quando se trata de desenvolver sistemas de informação estratégicos. 
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In this thesis we analyse the relationship between the experience learued by 

the companies in the use of office information systems and the development 

of Strategic Information Systems (SIS) . 
In Brazil, the development of SIS is motivatecl by the coinpetitive envi- 

ronmeiit ancl by the action of the hardware ancl software suppliers. 

This thesis considers other importants aspects related with the develop- 

ment of S E ,  as: activity information contents, distribution of organizational 

units, experience in using corporate information systems and ease of handling 

t ecnological innovation. 

We have used as case studies four companies in different activities: iron 

met allurgy, petroleum industry, banking and railway trausportation, inter- 

ested in verifying the use and development of SIS as a weapon to gain coin- 

petitive advant age. 

We have visited hardwase and software suppliers of mainframe equip- 

ments, to observe their real importance as a motivation factor in the use of 

information technology in the costuiner. 

Finally, we have compared the fow case studies in order to detect coin- 

mon features that allow us to identify precisely which is the most iinportant 

characteristics in the development of Strategic Information Systeins. 
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Capítulo 1 

Int roducão 2b 

Motivação para a Pesquisa 

A última década deste século aponta na direção cle uma cresceilte integração 

dos vários setores da economia. A evolução das relações ecoliômicas ocor- 

reram de maneira bastante rápida desde a Revolução Industrial - onde a 

informacão acrescentava pouco ao valor final do produto - até a Sociedade 

Pós-Industrial [Tofl 801 [Hube 841 [Sche 901, onde a informação em m~iitos ca- 

sos é o produto ou agrega um valor considerável ao produto de uma empresa. 

As explicações para a transformação da sociedade ao longo do século são 

muitas. Vão desde a explosão demográfica, com a criação de novos inercaclos 

e consequente aumento de consumidores e da demanda por mais e novos 

produtos, até o determinismo tecnológico, que atribui aos avanços da ciência 

e da tecnologia a maior responsabilidade pelas miidangas em curso. 

Acredit amos que a análise do porque das transformações na sociedade 

moderna é um trabalho complexo e que possui um grande número de variáveis 

a serem consideradas. Nesta tese tomamos como ponto de partida o fato 

consumaclo: a sociedacle está em processo de m~idanca e antigos valores, 

no que diz respeito à gestão das empresas, também estão mudando. Ducan 

[D~ica 761 teoriza, que para a sobrevivência de qualquer organização é preciso 

uma atenção às mudanças no ambiente, caso contrário corre-se o risco da 

empresa perder o seu papel dentro dos contextos social e econômico. 

Os anos 80 foram prodigiosos no sentido de apontar a direcão para onde 

a sociedacle capitalista caminha. Esta direção está marcada pelo amadureci- 

mento do mercado consumidor no que diz respeito à exigência de qualidade e 

cliversidacle de produtos, pela adoção de tecnologias de manufatura flexível, 

pelo LISO crescente de equipamentos automatizados - graças principalmente 



ao declínio substancial dos preços de equipamentos baseados em micropro- 

cessadores -, pelo direcionamento da força de trabalho para setores de ma- 

nipulação de informa@es, pelas modificações econômicas à nível global, com 

o incremento das atividades de comércio internacional, e pela preocupação 

mundial com a ecologia, entre outras. 

A tendência para a automação de tarefas nos vários setores da econo- 

mia verifica-se também nos avanços tecnológicos dentro clas organiza@es no 

que diz respeito à retaguarda administrativa ou cle escritório. Hoje, várias 

pesquisas estão em curso para avaliar o impacto das tecnologias baseadas 

em inicroprocessadores e coinunicações dentro dos escritórios. Outras se pre- 

ocupam com o clesenvolvimento de ferramentas informatizadas de apoio ao 

trabalho cle escritório. Grande parte das pesquisas direcionadas para o estudo 

c10 escritório informatizado, sob o ponto cle vista técnico, oiganizacioilal, so- 

cial ou cle uma comlinação dessas três ênfases estão enquadradas sob o título 

de " OEce Autoination" ou A~~tomação de Escritório. 

A medida que as necessidades de gerência clas informações de uma or- 

ganização cresce, o papel do escritório tem sua importância aumentada, 

pois este é palco de grande parte das atividades da cadeia de valor da em- 

presa. Entenda-se como cadeia de valor das atividades de uma empresa: um 

sistema de atividades interdependentes (produção, inarleting, distribui~ão, 

manutenção pós-venda, infraestrutura administrativa, recursos humanos, pes- 

quisa e desenvolvimento, compras de material) que se relacionam por conexões, 

onde a manipulação estratégica das informações determinará o sucesso das 

organizações [Port 851. 

1.2 Objetivos 

Autoinação cle Escritório é um termo vastamente utilizado, e em muitos casos 

as definições apresentadas [Ulilt 791 [Sei $31 [Atte 841 não guardam coerência 

entre si; portanto buscamos na literatura várias definicões para automação 

de escritório e optamos por selecionar aquela que mais aproximadamente 

congrega a idéia geral c10 tema. Hirschheiin [Hirs 85A] foi feliz ao compilar 

várias aborclagens sobre uma única definicão: " automagão de escritório, na 

sua forma corrente, se refere a utilização integrada das tecnologias cle com- 

putação, coiniinicação, produtos de escritório e conhecimentos de ciências 

sociais para dar suporte às várias atividades e funções dentro do escritório 

ou no ambiente de escritório". 



Este mesino autor ainda destaca duas classificações que utilizaremos neste 

trabalho. A primeira diz respeito aos estágios de automação de escritório nas 

empresas, onde é feita uma compilação entre os trabalhos de Nolan [Nola 791 
e Zisman [Zism 781, e aponta cinco fases na disseminação cla tecnologia da 

informação dentro da empresa, a saber: iniciação, disseminação, controle, 

propagação e maturidade. A segunda classificação diz respeito à postura das 

empresas quanto às inovações tecnológicas. O autor dividiu as empresas em 

três grupos: empresas líderes, que experiment am novas t ecnologias tão logo 

elam surgem no mercado, buscando fazer da tecnologia iiin fator de diferen- 

ciação do seu produto ou serviço; empresas alertas, que após identificarem 

tecnologias promissoras tratam de aciotá-las dentro do seu ambiente o mais 

rapidamente possível; e por fim as empresas conservadoras que resistem à 

adocão de novas tecnologias esperando que estas baixem de custo, o que 

muitas vezes ocorre c~uando a tecnologia encontra-se ein processo de obso- 

lescência[Hirs 85AI. É importante considerar que esta abordagem é bastante 

resumida e que na prática existem muitas empresas que se encontram entre 

uma classe e outra[Hirs 85A]. 

Nesta pescl~iisa estamos particularmente preocupados em identificar qual 

o estágioem Sistema de Informacão que uma empresa precisa se encontrar 

para perceber e desenvolver usos estratégicos para seus Sistemas de In- 

formacão. Em segundo lugar buscamos analisar quais os fatores que de- 

terminam o amadurecimento das empresas para buscar LISOS estratégicos da 

informacão dentro de um contexto de concorrência, conforme aponta a lite- 

ratura[McFa 84, Ives 84, Pars 83, Luca 86, Port 851, como também fatores 

outros na ausência de uma estrutura tipicamente competitiva. 

Partimos cla premissa que para se pensar em usos estratégicos da in- 

formação à nível de melhoria competitiviva junto aos concorrentes, é im- 

prescindível que os sistemas de informação dentro da empresa estejam inte- 

grados. Segundo Ellis[Elli 871, existem três níveis de automacão dentro do 

escritório: o primeiro e que deu origem ao termo autoinação de escritório, 

consistia na automação de tarefas administrativas de baixo nível, como uti- 

lização de processadores de textos e planilhas eletrônicas; o segundo consis- 

tia em Sistemas de Informacão Gerencial(MIS), que tinham o objetivo cle 

fornecer apoio em processamento de dados para a média gerência da em- 

presa; e por fim os Sistemas de Apoio à Decisão, que são clesenvolvidos para 

dar apoio informacional aos executivos e alta gerência. Após verificado que 

esses três níveis precisarianl estar integrados e compartilhados para permi- 



tir um melhor fliixo de informação dentro da organização, foi clesenvolvido o 

Sistema de Informacão de Escritório (SIE). Nesta clefinição o SIE irá integrar 

as informações formais e informais dentro do ambiente de escritório interna e 

externamente à organização de modo a atender os três níveis de informação 

na empresa. 

A definição de Ellis [Elli 871 é utilizada na tese por incorporai. aos Sis- 

temas de Informação de Escritório características abrangentes, ultrapassando 

a mera introdução de equipamentos no escritório. Nesta clefinição são en- 

fatizados a difusão de informações dentro da empresa e o processo de co- 

municação corporativo e integrado; por fim são levadas em consideração as 

necessidacles de informação dos vários níveis de gerência. 

1.3 Estrutura da Tese 

Começamos a tese com a apresentação de um histórico evolutivo dos proces- 

sos cle produção, até chegarmos ao modelo atual onde a informação exerce 

um papel fundament a1 no sistema econômico. Este capítulo apoia a teoria 

de clue quanto mais dependente é uma atividade das informações que ela 

manipula, seja a nível de produto ou a nível de gerenciamento da atividade, 

mais iinportante se faz o desenvolvimento cle novas formas de utilização clas 

informações para atingir as metas referentes à lucratividade, ampliação e 

man~itenção de mercados. Abordamos a evolução cla gerência nas últimas 

décadas no que tange a utilização da info-imação como ferramenta de apoio 

a gerência. 

Como estamos diante de uma conjuntura onde a sobrevivência e a li- 

derança empresarial não são metas fáceis de ser alcançadas, a análise da 

competitividade na indfistria proposta por Porter [Port 801 apresenta uma 

técnica de como identificar as forças que influenciam na determinação do 

sucesso de uma empresa, cuja gerência determina o sucesso desta. Através 

da adminstração das forças competitivas é que se encontram boa parte dos 

usos estratégicos da informação. 

Esta pesquisa começou com um estudo dos " softwares" de automação 

de escritório disponíveis no mercado. Nos interessaram apenas aqueles uti- 

lizados em equipamentos classificaclos como grande porte ou "inain-frames", 

visto que o perfil clas empresas mais amadurecidas no uso de sistemas de in- 

formação possuiam equipamentos desta natureza [Iach 901. Com a evolução 

cla pesquisa junto aos fornecedores, foi possível identificar nestes um papel 



que ia além do fornecimento dos sistemas de informação de escritório. O 
fornecedor muitas vezes tinha uma força determinante no clirecionainento da 

informática em várias empresas. Deste modo achamos interessante incluir na 

tese a análise de outras influências que motivam a utilização de automação 

de escritório, como base para o desenvolvimento de sistemas de informação 

estratégicos, além daquelas relacionadas com a busca da coinpetitividade. 

Podemos destacar três forças propulsoras que se enquadram neste escopo: a 

necessidade da empresa parecer moderna, a influência do fornecedor de hard- 

ware e software e a tendência para a integração de sistemas de forma não 

planejada e conduzida pela intuição da gerência. Estas motivagões também 

culminam na implantação de sistemas de automação de escritório que vem a 

ser um dos principais fatores que cleterminam o amadurecimento da empresa 

no trato com a informação. 

A fase posterior foi a escolha de um g r ~ ~ p o  de quatro empresas de ramos 

distintos - sideriírgico, bancário, petroquímico e transporte ferroviário - com a 

finalidade de identificar na prática como fi-incionam os sistemas de informação 

das empresas, qual o nível de integração entre os sistemas, qual o nível de 

automacão cle escritório nas empresas e classificá-los conforme o seu grau 

de maturidade na escala de Hirshheim [Hirs 85Al. Em seguida procuramos 

identificar cluais os fatores que clesencaclearam o desenvolvimento de Sis- 

temas cle Informação Estratégicos. A Companhia Siderilirgica da Guanabara 

(COSIGUA), o Banco Nacional do Norte (BANORTE), a Petrobrás e a 

Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), foram escolhidos com base em cinco 

crit érios: clistribuição geográfica das suas unidades de prodiição ou serviço, 

q~iantidacle de funcionários, diversidade de setores cluanto ao conteúdo infor- 

macional da atividade, inclusão de empresas de capital privado e estatais e 

facilidade de acesso à empresa para fins de pesquisa. Procuramos identificar 

nas empresas principalmente usos estratégicos dos sistemas de informação 

de escritório, tais como encontrados na literatura: terminais avancados em 

clientes, int egração int erorganizacional (por exemplo Eletronic Data Inter- 

change - EDI), organização do trabalho de algumas categorias ligadas remo- 

tamente ao escritório [Ives 841 [Port 851, etc. 

A tese se divide em 6 capítulos, sendo o primeiro esta breve introdução. 

No segundo capítulo fazemos um levantamento histórico dos processos que 

antecederam e influenciaram o modelo de sociedade vigente e o papel do 

trabalho de escritório neste contexto. O capítulo três faz a ligação entre 

a análise competitiva da indfistria proposta por Portes [Port 801 e o poder 



da tecnologia da informação como aliada na superação da concorrência e na 

inanut enção e ampliação da lucrativiclade. No quarto capítulo apresentamos 

outras motivações que levam as empresas brasileiras a procusasem clesen- 

volver aplicações utilizailclo a tecnologia da informação, em iíltima instância 

sistemas cle idorinação estratégicos, e que não encontram respalclo na teoria 

da competitiviclacle apresentada no capítulo três. O capítulo cinco apresenta 

em detalhes as empresas estucladas, onde em primeiro lugar fazemos um 

breve histórico das atividades de cada empresa e em seguida apresentamos 

sua situação no que diz respeito à utilização da illformática de uma maneira 

geral. Ainda, destacamos o papel dos "softwares" para automagão de es- 

critório. Por último fazemos uma análise comparativa dos diversos casos, 

apontamos algumas conclusões e evidências e por fim abrimos a discussão 

para algumas das áreas que no escopo desta tese não puderam ter um estudo 

aprofundado. 



Capitulo 2 

O Surgimento dos Processos 
de Comunicacão D e Gerência 
Dentro da Empresa 

A evolrqão da atividade econômica na sociedade passou por diversas eta- 

pas até atingir a forma que conhecemos nos dias de hoje. A empresa de- 

sempenha um papel fundamental na economia moderna, pois é através do 

relacionamento entre esta e a sociedade, tendo como palco o mercado, que a 

atividade econômica se desenrola. Para entendermos melhor o que se passa 

com a empresa na atualidade, um ponto de partida interessante seria fazer 

uma retropesctiva dos modelos que originaram as primeiras empresas e o seu 

processo de produção. 

Seria enfadonho buscarmos na história todas as relacões econômicas que 

existiram na sociedade. Portanto não nos deteremos na análise do modo 

de produção escravo nem no modo cle produção feudal, que correspon- 

dem respectivamente aos modos de produ$io da Idade Antiga e da Idade 

Média. Apesar de entendermos que a história é uma sequência de acon- 

tecimentos, onde o passado interfere fortemente nos rumos cio futuro, neste 

trabalho abordaremos basicamente o capitalismo industrial e os modelos que 

o antecederam proximamente. 

2.1 O capitalismo e os primeiros modelos 
empresariais 

O modo de produção capitalista é decorrente de uma série de fatos políticos, 

econômicos, científicos e sociais que ocorreram primeirainente na Europa 

Ocidental e posteriormente na América do Norte e Japão [Igle 811. O Japão 



foi contemporâneo da Europa no processo de mudança do sistema feudal para 

o sistema capitalista, porém esta evolução apresenta características distintas. 

Neste trabalho abordaremos a evolução do capitalismo na Europa Ocidental 

e América. 

O surgimento do modo de produção capitalista se de11 após o estabeleci- 

mento de três condições básicas : 

1) Acuinulação de Capital. 

2) Liberação da mão de obra. 

3) Progressos da técnica aplicada à producão[Falc 881. 

A ac-cunulação primitiva de capital se deu sob três formas: a primeira foi 

decorrente do acúinulo de capital da aristocracia agrária, através da prática 

dos cercamentos - que se constituiu na apropriação dos campos de plan- 

tio abertos e comuns por parte da nobreza latinfundiária, expulsanclo os 

ocupantes não proprietários mantendo apenas um número indispensável de 

trabalhadores. Esta prática foi legalizada pelo Parlamento Inglês, que era 

composto basicamente de latinfundiários. A intensão destes era utilizar as 

áreas na pecuária, visto que a indústria textil começava a demandar inten- 

samente por matéria-prima obtida através da criação de ovelhas [Igle 811 

[Falc 881. A segunda forma de acúmulo de capital se deu através da recém 

constituída burgiiesia industrial que buscava a expansão cla sua produção, 

tendo como representantes os artesãos prósperos que começavam a contratar 

mão de obra assalariada em pequena escala. E por último temos os repre- 

sentantes da burguesia mercantil que através de pirataria, comércio e saques 

às colônias acumularam um volume de capital fundamental para os investi- 

mentos na producão [Falc 881. 

A prática dos cercamentos foi responsável pela liberação da mão-de-obra 

do campo, que desprovida da terra e dos seus meios de produção foi para a 

cidade ein busca da sobrevivência, engordando a massa de* pessoas a procura 

de trabalho, compondo o que mais tarde ficou conhecidb cimo classe pro- 

let ária. 

A indústria manufatureira despontava no cenário da Europa Ocidental 

absorvendo as lacunas deixadas pelas corpora~ões cle ofício ou guilclas, que 

resistiam ao modelo capitalista de producão. O artesão já havia desenvolvido 

ferramentas de todo tipo no sentido de aperfeiçoar o resultado final do seu 

trabalho. O reflorescimento da ciência experiment a1 deu grande impulso aos 

inventos nesta fase da história pois clurante a Idade Antiga e mesmo na Idade 

Média o trabalho manual era completamente desvalorizado [Ande 871. Se- 



gundo Aristóteles, à elite cabia filosofar e produzir ciência, mas não havia 

qualquer preocupação em aprimorar as técnicas de produção visto que esta 

era baseada em trabalho escravo e o desejo era que continuasse assim. O 
mesmo aconteceu na Idade Média onde a produgão era de responsabilidade 

única dos camponeses e artesãos, sendo os primeiros os componentes da classe 

servil. A nobreza da Idade Média também desvalorizava o trabalho manual. 

Apesar desta conduta por parte da nobreza, o desenvolvimento das técnicas 

agrícolas alcagou grande avanço na Iclade Média, bem como o início do de- 

senvolvimento da técnica a serviço da produção [Ande 871. O pensamento 

científico resurgiu no Renascimento com o aparecimento de grandes artistas, 

filósofos e cientistas que ousavam experimentar seus inventos, como por e 

xeinplo Leonardo da Vinci, Pascal, Galileii e tantos outros. Todos viveram 

nesta fase de transição pré-capitalista. 

O cleclínio do feudalismo está intimamente ligado ao ressurgimento das 

cidades como pólos de comércio e prochcão de bens artesanais. Por volta 

do século XIV os agentes das trocas eram quase que conlpletamente os 

responsáveis pela produção, havendo espaço entretanto para os comerciantes. 

Isto se dava de tal forma que o artesão era não somente pos~suidor da habi- 

lidade para produzir clet erminado bem, mas também era responsável pela 

compra de matéria-prima e, ao final do processo de produção, por levar o 

procluto acabado para o ainda incipiente mercado [Brav 741. 

Uma evolução do trabalho artesanal isolado se deu com o surgimento 

das guildas, ou antigas corporações de ofício. As guildas eram formadas por 

artesãos que coordenavam o seu ofício e o transmitiam aos aprendizes. A 

corporação se encarregava da compra das matérias-primas e a comerciali- 

zacão dos produtos acabados era feita em conjunto. As corporações eram 

especializaclas em um determinado ofício, sendo limitada a um determinado 

número de artífices e mestres [Igle 811. Dentro da ófici8a . h ~ ~ ~ v e  grandes 

avanços no sentido de incorporar aumento de produtividade :a produção de 

bens, podendo-se notar por volta do século XVI uma divisão do trabalho 

em etapas, onde cada etapa era de responsabilidade de um artesão. Porém 

em nenhum momento os membros das corporações de ofício foram limitados 

apenas a uma tarefa pré-cletesmninacla. Apesar da prática da divisão do tra- 

balho clentro da oficina, os artesãos tinham conhecimento de toclas as fases da 

produção e se revesavam nas várias etapas do processo. Veremos no decor- 

rer desde capítulo como esta divisão do trabalho em tarefas mais simples , 
mesmo que feita a grosso modo, foi um caminho aberto para a introduqão 



de ferramentas de apoio cada vez mais sofisticadas, que culminou com o acl- 

vento da manufatura e do maquinismo com a utilização ampla de máquinas 

no processo de produção. 

A etapa posterior ao ápice das corporações de ofício foi a manufatura. 

Nos priinórdios deste modelo de produção, surge a figura do financiador. As 

atividades de troca que existiam nas cidades, permitiram aos intermediários 

um aciíinulo de capital proveniente do diferencial entre o preço de compra e 

o preso de venda no mercado. Além destes ainda existiam a burguesia indus- 

trial e a aristocracia como proprietários de capital. O capital acumulado per- 

mitiu ao financiados atuar como fornecer cle matéria-prima para proclução e 

empregador dos artesãos na t arefa produtiva. Segundo Braverman [Brav 741 
este arranjo entre o capital e o trabalho foi o primeiro modelo de empresa 

capitalista; quando o agente possuidor c10 capital, que agora chamaremos 

capitalista, compra a força de trabalho de uin grupo significativo de artesãos 

em troca de siia produção. O resultado da produção seria posteriormente 

comercializado pelo capitalista, resultando em um substacial aumento do 

lucro auferido. 

A liberacão de mão-de-obra do campo proveniente da política de cerca- 

inento foi fundamental para o surgimento cio modo de proclução capitalista 

pois além de capital é preciso mão-de-obra para a proclução de bens. 

A introdução de máquinas na atividade produtiva marcou profudamente 

os rumos c10 capitalismo a partir do século XVIII. Nesta época a maioria clos 

países da Europa Ocidental havia atingido as condiqões básicas do modo cle 

produção capitalista, a saber: acumdação de capital, liberação cle mão-cle- 

obra e progressos da técnica aplicada a produção. Os Estados Unidos, até o 

século XVI, dependiam profundamente do comércio com a Inglaterra; após 
nI 

as guerras de independência o país avançou com a introd~çãô~c~~,máquinas no 
. , 

seu processo de produção a ponto de se tornar efeti~ament"enil8~enclente da 

Inglaterra. E foi nos E.U.A. que o capitalismo sofreu*ávanqos consideráveis 

quanto a especificação da divisão pormenorizada do trabalho. 

O capitalista utilizou a mão-de-obra proletária nas suas fábricas até a 

exaustão, através da extensão da jornada de trabalho e cle controles sobre os 

empregados, sem entretanto produzir avanços na mesma escala com relação 

às máquinas. A exploração da mão de obra operária gerou revoltas em vários 

países e uma das soluções encontradas pelo capitalista para doininar por com- 

pleto o processo de produção e climin~~ir ao máximo a habilidade necessária 

para o trabalho fabril se deu nos Estados Unidos em fins do século XIX com 



a introdução e disseminação da Gerência Científica do Trabalho elaborada 

por Taylor . 

2.2 A Gerência Científica e a Evolução do 
Trabalho de Escritório 

Em 1908, nos Estados Unidos da América, as idéias de gerência de Frederic 

Taylor tomam corpo e é editado um livro contendo todos os fundamentos 

do que mais tarde ficou conhecido com Taylorismo. A proposta da Ad- 

ministração Científica foi aperfeiçoada por outros estudiosos do processo de 

trabalho, como Ford e Fayol. 

A idéia básica da teoria de Taylor era colocar nas mãos do capitalista 

a gerência e o controle da prodiição através do domínio e racionalização 

do processo de trabalho. Ou seja, o capitalista deveria aprender todo o 

processo de produção e em seguida deveria ser capaz de dividir o processo 

o mais racionalizado possível de forma a tirar maior proveito da forca de 

trabalho contratada. Este foi o primeiro princípio de Taylor, inicialmente 

aplicado ao processo de produção fabril e mais tarde adaptado para gerar 

maior produtividade no trabalho de escritório [Brav 741. 
O segundo princípio de Taylor e de grande importância para a nossa 

pesquisa é o que trata da separação entre trabalho intelectual e manual, 

nas fases de planejamento e de execução da produção. Este é um grande 

marco e um dos fatores relevantes para explicar a explosão na geração de 

informação que assistimos neste final c10 século XX. Ao separar o trabalho de 

quem faz do trabalho de quem planeja, o taylorismo criou uma série de mo- 

dificações na estrutura do trabalho, mudando os conceitps 46 que se entendia 

por trabalho, gerando controvérsias que até hoje meqecem considerações e 

são bastante discutidas. Mas o que mais nos inter~ssoii'neste processo foi o 
' ,+' t .  

surgimento do escritório como local de suporte e plan~jimento das atividades 

desempenhadas no chão da fábrica. 

Até então a idéia que se fazia de trabalho de escritório era muito vaga 

e relacionada a uma determinada pessoa de confiança do comerciante ou do 

senhor feudal que fazia anotações e pequenos controles nas contas. Com o 
surgimento das primeiras unidades capitalistas se fez necessário uma pequena 

infraestrutura de escritório para tratar da contabilidade, do pagamento de 

pessoal, da compra de matérias primas e das vendas dos produtos. Com a 

disseminação do modo de produção capitalista em quase todas as sociedades 



ocidentais e com a utilização crescente das máquinas na produção, assistimos 

ao surgimento do capitalismo inonopolista. Esta foi a época da criação das 

grandes empresas internacionais como a General Eletric, Bayer, Nestlé e ou- 

tras. O capitalismo monopolista exigia do escritório além das tarefas internas 

u n a  preocupação crescente com as tarefas de marlteting e comercialização de 

produtos. Além disso tornou-se necessário um quantitativo maior de gerentes 

e agentes administrativos para coordenarem o trabalho das várias unidades 

fabris, que se encontravam fora cio âmbito de um só estado e mesmo cie um 

só país [Chan 861. 
O avanço do capitalismo também foi responsável pelo surgimento de em- 

presas com caract eríticas unicamente de comércio, transporte e comunicação. 

Nos três casos podemos observar a ausência de uma unidade de produção que 

emprega operários. Nestas atividades o escritório exerce a função principal 

onde nota-se um elevado conteúdo informacional [Chan 861. 
Até os anos 30 deste século a tecnologia disponível era baseada em papel, 

caneta, borrador e alguma sofisticação maior era dada por conta da utilização 

da máquina de escrever, que passou a ser a ferramenta básica do escritório 

desde então. Até o surgimento de tecnologias baseadas na micro-eletrônica 

introduzidas no escritório, as únicas inovações de destaque foram a ampla 

utilização de telefone e telex para comunicação e o surgimento da máquina 

de calcular e da máquina copiadora [Hirs 85Bl. 
O trabalhador de escritório de Taylor tem características bem distintas 

pois num primeiro momento ele foi o responsável por planejar as tarefas, 

esmiuçá-las no papel e controlar sua completa execugão. Vejamos a quanti- 

dade de informações geradas por estas três primeiras funções do escritório. 

O planejamento era todo documentado; o controle da produção era feito de 

forma bem rígida com anotações sobre os tempos e movimentos do traba- 

lhaclor na execução de uma determinada tarefa. Em seguida os resultados 

eram compilados, comparados e serviam de direcionamento para as decisões 

do capitalista. 

Segundo Schement [Sche 901, o domínio do modelo de produção t aylorista 

nas empresas americanas a partir dos anos 20 foi responsável pela geração de 

um grande volume de infonnação. Essa explosão no volume de informações 

geradas como suporte necessário à produção fabril, é base de uma das teorias 

que ajudam a explicar a explosão do volume e importância das informações 

na nossa era. 

O poder da informação neste século é um fator decisivo nas relagões 



econôinicas da atualidade. Teóricos da administração, sociólogos e economis- 

tas entre outros, apontam para o caminho da transformação da sociedade 

através da informação. Os estudos que tratam do futuro da sociedade mo- 

derna apontam quase que unanimiinente para a chegada da sociedade da in-  

formaçiio o u  sociedade pós-industrial ou, como alguns autores preferem con- 

siderar, a evolu~ão da sociedade moderna no sentido de um crescente grau de 

interdependência entre as entidacles, movidas basicamente por inforinações. 

Huber [EIube 841 classifica a sociedade pós-industral a nível organizacional 

a partir cle três características básicas: mais e crescente geração de conhe- 

cimento e informações; mais e crescente complexidade, como consequência 

da numerosidade, diversiclade e interclependência entre as empresas; mais e 

crescente turbulência, gerada pela rapidez dos eventos na sociedade. Na so- 

ciedade pós-industrial os setores agrícolas e industrial têm sua participação 

marcacla também pelo crescente teor informacional da atividade. Estes se- 

tores continuam com peso e importância no novo contexto, porém o aciona- 

mento dos mecanismos de produção prescindirão cada vez mais do elemento 

humano e será regido cada vez mais pela manipulação de informações. Na 

agricultura a mecanização é um processo definitivo, cabendo ao agricultor 

administrar a automação da sua proclução e o escoamento para o mercado. 

A indústria já apresenta um q~mdro de autoinação avançado e a fábrica to- 

t alsnente automatizada não parece tão longe. 

As modificacões em curso na sociedade propiciaram o surgimento de se- 

tores com a finalidade de apoiar as novas necessidades do mercado. Alguns 

autores [Quin 871 apontam para o cresciinent o dos setores de infraestrutura 

para o tratamento da informação e sugerem uma nova clenosninação para 

os setores que tratam unicamente com informações: setor quaternário. Os 

serviços cle computação e comunicação são bons exemplos de infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento cla sociedade da informação. Serviços 

como: financeiro, seguros, propaganda, entreternimento, viagens e turismo 

representam modificações importantes na composição das necessiclades do 

mercado. A disseminacão de atividades que lidam unicamente com informações 

reforçam as teorias sobre a sociedade pós-industrial como uma fase que 

sucederá o atual capitalismo industrial [Hube 841 [Sche 901. 



Evolução nas Tecnologias de Produção 

A evolução das tecnologias de produção, mais especificamente as tecnologias 

de base micro-eletrônica modificaram drasticamento o processo de produção 

e as habilidades necessárias cla mão de obra, dando resposta às demandas de 

uul mercado mais diferenciado e mais exigente com relação à qualidade dos 

proclutos. 

A introdução de maquinária nas unidades de produção é fato corriqueiro 

nas inclústrias cleste século. As máquinas passaram pela fase de utilização 

de tecnologia mecânica, elétrica e por último a grande transformação se deu 

na utilização de tecnologia microeletrônica. Toffler [Tofl 801 considera as tec- 

nologias associaclas à inicroeletrôuica precursoras de mais uma oilcla de de- 

senvolvimento que afeta profundamente a socieclacle e os meios de produção. 

O operário que utilizava uma ferramenta como extensão cla sua capaci- 

dade de trabalho passa a fazer parte de um novo contexto, oncle sua posição 

não é de executor cle uma tarefa manual e sim supervisor de uma tarefa execu- 

tada pela máquina. O próprio conceito de operário passa por transforinacões 

pois o chão da fábrica possui menos operários que máquinas e a tendência é 
que esta substitui@o alcance níveis de utilização do trabalho humano apenas 

em trabalhos de manutenção e supervisão dos equipamentos. 

Em paralelo à modificação do perfil das unidades de produção a sociedade 

passa por um estágio de consumo diferenciado, onde os indivíduos não se 

satisfazem em consumir um procluto padronizado. A sociedade hoje valoriza 

a diferenciação, haja vista a indústria cle automóveis que partiu de um modelo 

padronizado, o Ford T, para oferecer a enorme variedade de modelos e cores 

como ocorre com as grandes empresas automobilísticas. 

O desejo da sociedade por diferenciação teve como consequência o de- 

senvolvimento de capacitação técnica para o desenvolvimento de tecnologias 

para a produção diferenciada. O conceito de manufatura flexível se incor- 

pora a estas tendências permitindo que um mesmo equipamento produza 

procl~itos diversos. Isto é possível através da programação dos equipamentos. 

Esta flexibilidade cla prociução, possível graças ao tratamento de informaqão 

cleseinpenhado pela máquina, realça o caráter informacioual da prodiqão. 

A integração inforinacional clas empresas se clá a um nível que permite 

que a demanda de uma empresas cause o acionainento da produção de outra, 

caracterizando o processo de produção Just-in-Time. Este modelo permitiu a 

climinuição de custos de estoque e inaugurou uma nova era no relacionamento 

entre empresas. Mais uma vez destacamos a manipulação de informação 
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2.4 Evolução da Gerência 

As tecnologias de produção influenciaram diretamente a estrutura gerencial 

das organizações. 

Nowlin [Nowl 901 destaca cinco estruturas organizacionais básicas aclo- 

tacias pelas empresas ao longo do século. A estrutura organizacional das esn- 

presas evoluiram da seguinte forma: organizações gerenciadas pelos próprios 

donos, organizações com estrutura gerencial hierarquizada por função, orga- 

nizações com estrutura hierarquizada por divisão, organizações estruturadas 

de forma mista ou através de hierarquia matricial e por fim organizações com 

estrutura organizacional flexível. 

O primeiro modelo de empresa era caracterizado por unidades de produção 

únicas e especializadas em um determinado procluto, cuja tecnologia de 

proclução limitava a quantidade produzida. Esse snoclelo era gerenciado pelo 

próprio dono do négocio, auxiliado por um pequeno grupo de pessoas que tra- 

balhavam diretamente com ele . Neste modelo nota-se a quase inexistência 

cle gerentes . 
Com o avanço clas tecnologias de prodiição, as unidades fabris únicas ou de 

fun@o única se tornaram empresas multi-unidade e snulti-função. Por exem- 

plo: a príncipio o empresário possuia uma única mina, fazenda ou loja e tinha 

um mercaclo consumicior próximo. Com o desenvolvimento das tecnologias de 

produção e distribuição foi lucrativo para o empresário possuir várias minas, 

fazenclas ou lojas e tratar eles próprios da distribuição dos seus produtos. 

Para conseguir gerenciar esta complexidade o dono do negócio não poderia 

fazê-lo sozinho; para isto foi necessário criar uma estrutura administrativa 

composta por gerentes e suborclinados que pudessem executar o trabalho 

de forma coordenada. Chandler [Chan 861 considera que o desenvolvimento 

de tecnologias de produção e distribuição foram historicamente responsáveis 

pelo crescimento sem precedentes na quantidade de produtos que uma única 

unidade de produção poderia processar e pelo volume de transações que esta 

unidade podesia manipular. Esta evolução resultou numa enorme expansão 

no fluxo de mercadorias à nível doméstico e internacional resultante princi- 

palmente do surgimento de meios de transporte e comiinicação modernos. A 
ferrovia, o telégrafo, a navegação hidroviária e o transporte de passageiros, 

entre outros tornaram possível a moderna produção e distribuição em massa, 

que foi o marco da segunda revolução industrial. O papel da gerência neste 

contexto é definiclo a partir da seguinte descrição: "o grande volume de 

tecnologia (ferrovia, telégrafo, etc.) não teria sido aproveitado eficazmente 



a menos que este massivo fluxo de materiais fosse dirigido nos processos 

de produção e distribuição por equipes de gerentes assalariados" [Chan 861. 

Desta forma, as primeiras estruturas administrativas hierarquizadas cresce- 

ram principalmente em empresas que integraram a produção e distribuição 

em massa num único negócio, baseados nos modernos meios de transporte 

e comunicação. Esta estrutusa administrativa foi dividida enl funções, tais 

como: compras, vendas, producão, distribuição, etc, onde cada função pos- 

suis o seu gerente e no topo da piramide estava a direção da empresa. Este 

modelo é chamado hierarquia funcional, e pode ser representado pela Figura 

2.2 . 
A expansão das empresas por volta dos anos 30 se deu no sentido de am- 

pliar os negócios para outros ramos. A mesma corporação estaria envolvida 

na produção de bens em indústria diferentes. Por exemplo a companhia 

trabalharia nos ramos de química, explosivos, fibras, plásticos. Para cada 

procluto seria designada uma divisão específica e abaixo desta divisão es- 

t a ~ i a m  as funcões de contabilidade, pesquisa e desenvolvimento, vendas e 

etc. Este modelo ficou conhecido como hierarquia divisional e é representado 

graficamente pela Figura 2.3. 

O desenvolvimento das hierarquias funcional e divisional mostraram sinais 

de saturacão entre os anos 60's e 70's e um novo modelo surgiu como forma 

cle permitir à estrutura f~mcionar atenta tanto ao enfoque funcional quanto 

ao enfoque divisional. Este modelo é chamado h iera~pia  matricial. 

Todos os modelos de gerência comentados até agora são baseados em es- 

t ruturas aclministrativas rígidas e burocratizadas, onde o fluxo de informações 

é crescente e circula com dificuldade. 

Com a mudança no cenário mundial no que diz respeito a flexibilização 

da produção faz-se necessário o desenvolvimento de uma estrutura aclininis- 

trativa que tenha como base a facilidade de se adaptar às modificações do 

ambiente. Reis [Reis 901 destaca a facilidade com que as indiístrias japone- 

sas lidam com as mudanças na sociedade a partir de modificações nas or- 

ganizações que simplifiquem a complexidade das informações e tornem as 

empresas mais maleáveis às adaptações. A administração de estoques é um 

exemplo da eficiência organizacional japonesa - "enquanto as indústrias ame- 

ricanas gastaram duas décadas perdendo tempo e uma enorme quantidade 

de dinheiro desenvolvendo sofisticados sistemas de estoque para manipular a 

complexidade mais eficientemente, as indústrias japonesas estavam tratando 

de simplificar a complexidade através da redução ou eliminação dos esto- 



cpes" , o Just-in-Time iliistra este pensamento [Reis 901. 

As modificações necessárias para as empresas se adequarem à nova reali- 

dade devem ocorrer em 3 níveis básicos: modificações na estrutura hierárqnica, 

através da diminuição dos níveis de gerência - a tecnologia cla informaqão tem 

periniticlo a interligação e distribuição de informações dentro das empresa 

de forma que a coordenação das atividades pode ser feita com menos super- 

visões - , modificação nas habilidades dos funcionários - existe uma tendência 

à busca da generalidade, de forma que cada funcionário passa a ter uma par- 

ticipação e responsabilidade maiores no desenvolvimento de uma tarefa e a 

reformulação das relações com os fornecedores e clientes na busca de uma 

cooperação maior entre as partes [Nowl 901. Este modelo é conhecido como 

organização jleaivel. 

Estruturas flexíveis se opõem a estruturas fortemente hierarquizadas no 

sentido cle melhor se adaptarem às inovações organizacionais e tecnológicas. 

As estruturas burocráticas existem para controlar e coordenar de forma efi- 

ciente a produção em escala, e o custo desta eficiência é a dificuldade de 

adaptação às mudanças no ambiente[Reis 901. O desafio no momento é saber 
, 

como conduzir a transformação de uma hierarquia densa e estabelecida por 

um modelo de organização adaptável e que conserve a eficiência. A tecnolo- 

gia da informaqão tem demostrado ser um forte aliado na conduqão deste 

processo. 



Figura. 2.2 - Est.rutiira Organizarional da Empresa h4irlti-Uiiida.de e hliilti- 
Fiiríção 





Globalização da Economia 

As trocas comerciais entre as nações são práticas existentes desde o mercan- 

tilismo. Na fase de expansão do capitalismo industrial assistimos à ampliacão 

clas grandes empresas de então, através da abertura de revendas de produ- 

tos no exterior. Numa fase posterior, estas empresas abriram unidades de 

produção fora clo seu território aproveitanclo a proximidade com as matérias- 

primas, a disponibilidade de mão-de-obra, a proximidade com o mercado 

consiiinidor e em alguns casos coiltando com incentivos fiscais dos países que 

sediariam as novas unidades fabris [Chan 861. 

A expansão das empresas foi responsável pela criação de uma vasta es- 

trutura aclininistrativa para gerenciar as ativiclades do conglomerado em ex- 

pansão. Estas estruturas empresariais ficaram amplamente conhecidas como 

empresas iniiltinacionais , que tiveram uma participação f~mclameilt a1 no es- 

treitamento clos mercados coilsumidores e na criacão de padrões mundiais de 

consumo. 

A ainplição clas relações comerciais internacionais teve seu auge na década 

cle 80, com a crescente participacão do Japão e dos países do sudeste asiático 

marcanclo uma nova etapa no que diz respeito à globalização da economia. 

A penetração dos proclutos japoneses no mercado americano e mundial 

foi inarcacla por duas variáveis-chave: custo e qualidade, o que tornou os seus 

produtos atraentes em grande paste dos mercados capitalistas. Este fato es- 

timulou as discussões sobre competitividade de produtos e servicos, elevando 

o tema à importância máxima nas preocupações dos países de economia ca 

pitalista. 

Os Estados Unidos da América vêm discutindo com afinco o papel da 

sua economia no mercado mundial. A Universidade de Harvard reuniu em 

1987, pesquisadores, empresários, trabalhadores e governo para avaliar como 

os E.U.A. elevariam a sua economia ao destaque no qual se situou até os anos 

70 e as razões do seu declínio frente, principalmente, à economia japonesa. 

O seminário analisou a competitiviclade americana em seis níveis: fábrica, 

firma, inchistria, gerência das micro-políticas, gerência das macro-políticas e 

análise clo sistema internacional de comércio [Hencl 871. 

Qualquer qne seja o rumo a ser tomado pelos E.U. A., a economia mundial 

aponta na direção do a~iinento do comércio mundial com uma certa dose 

alterna~lte cle abertura e protecionismo cle mercado. 

Podemos concl~~ir que estainos diante de uma economia mundial inter- 

depencleilte, cada vez mais globalizada, onde a qualidade intrínseca de cada 



produto é exigida a nível internacional, tendo , por exemplo, consequências 

como a criação de padrões internacionais para uma vasta gama de produtos. 

Neste contexto o escritório assume um papel significativo na f~~nção  de per- 

mitir a empresa interagir de forma eficiente junto ao seu mercado, aos seu 

fornecedores e abre os canais da empresa para a conquista cle novos mercacios. 

O escritório desempenha hoje funcões que vão desde a ativacão da producão 

na fábrica até a sua comercialização e assistência pós venda. Desta forma 

não é de se estranhar que as empresas produtoias de ecpipamentos para 

escritório estejam numa fase de expansão e ocupando posições de destaque 

entre as empresas a nível mundial [Fort 911. O escritório hoje absorve inves- 

timentos antes direcionados exclusivamente para a área de producão e esta 

demanda fortifica as pesquisas em automação de escritório. O traballio de 

escritório foi durante séculos uma atividade de apoio e no final deste século 

desponta como o setor que mais emprega mão cle obra [Quin 871 e que atual- 

mente passa por maiores modificações. 

Segundo Portes [Port 851, as várias etapas do trabalho de escritório agregam 

valor ao procluto ou serviso. Portanto a eficiência e qualiciacie das atividades 

deseiivolvidas no escritório é fator preponderante no sucesso das empresas de 

hoje. 



Capítulo 3 

Análise da Competitividade 
Industrial e a Informática 

Antes de começarmos a falar de concorrência dentro de uma indhstria, definire- 

mos inchístria como um ramo da atividade econômica que produz iiix bem 

com determinadas caracteríticas e que possui várias empresas que procluzem 

este bem guardando seus principais atributos, operando pequenas inodi- 

ficações no mesmo [Port 801. 

A classificação do mercado quanto a concorrência entre diversas empresas 

da mesma indiístria é resumido sob três enfoques básicos: 

Monopólio - quando existe apenas uma empresa que produz um bem den- 

tro de uma incliistria. O monopólio pode ocorrer por determinação governa- 

mental (ex. o caso do Petróleo no Brasil que é um monopólio garantido por 

lei), ou pelo domínio de alguma tecnologia que apenas uma empresa possui 

e que aclministra esse recurso evitando a entrada de empresas concorrentes. 

Oligopólio - é a existência de um pequeno grupo de empresas dominando 

a produção de uma indústria. Nestes casos há um perigo eminente de asso- 

ciação entre as empresas para o estabelecimento cle políticas de preço comuns 

em prejuízo da competição. A maioria dos governos possui uma legislação 

rigorosa no sentido de coibir práticas abusivas por parte dos oligopólios. 

Concorrência Perfeita - essa definição engloba as empresas que procluzem 

bens exatamente iguais onde a disputa é definida unicamente com base no 

preço. Muitos autores consideram esta modalidade como uma caricatura 

da realidade, pois algumas premissas da concorrência perfeita não aconte- 

cem na prática, como por exemplo, disponibilidade de produtos e serviços 

exatamente ig~mis. 

Na economia capitalista a razão de ser das empresas reside na maxi- 

mização do lucro[Simo 881. Considerando esta premissa básica, as empresas 



procuram manter e ampliar seu mercado no sentido de aumentar seus lucros. 

É inlportante ressaltar que nem seinpre as empresas que possuem a maior 

fatia do inercaclo são necessariainent e as mais lucrativas. 

A conjuntura econômica at~ial impõe às empresas uma formulação de polí- 

ticas concretas no que diz respeito à siiperação e supremacia sobre as concor- 

rentes. A Análise Estrutural para a Indústria, proposta por Porter[Port 801, 
é uma inetoclologia que permite identificar os componentes que influenciam 

no sucesso da einpresa e aponta estratégias básicas de como liclar de forma 

vantajosa com a concorrêiicia. 

Os trabalhos de MacFarlan[McFa 841, PorterCPort 851 e outros apontam 

a Tecnologia da Informacão como uma aliada chave no objetivo de alcancar 

a supremacia perante os concorrentes. Aproveitando o trabalho de ambos 

procuramos inserir as tecnologias de automação de escritório como integrado- 

ras dos vários sistemas de informação da empresa, conforme definição de Ellis 

[Elli 871, e como uma tecnologia que auxilia os funcionários a amadwecesein 

soluções com base em sistemas de informação que permitam destacar a ein- 

presa das demais. 

A seguir descreveremos a Análise da Concorrência cla Iildústria baseada 

no trabalho cle Portes e em seguida cliscutiremos como os Sistemas de In- 

formação de Escritório podem funcionar com base nas postulações desta 

técnica. 

3.1 Análise da Concorrência na Indústria 

Esta análise parte da suposição que cada einpresa que compete em uma 

indcstria, pertencente ao setor primário, secundário ou terciário, possui uma 

estratégia coinpetitiva, seja ela íinplícita ou explícita. Com o acirramento da 

disputa por mercaclos, é desejável que a empresa possua um planejamento 

estratégico explícito e coordenado, visando atingir um conjunto de metas 

est abelecidas. 

A metodologia analítica que iremos descrever abrange técnicas que visam 

auxiliar a empresa a analisar sua indústria como uin todo, prever a futura 

evolução clos limites da indiístria , compreeender a concorrência, compreender 

a sua própria posição dentro do mercado e traduzir esta análise em uma 

estratégia competitiva para um determinado ramo de negócio. 

O autor define estratégia competiviva como a combinação dos fins(metas) 

e dos meios (políticas) pelos quais a empresa busca atingir suas metas. 



Essa. metodologia, coilsiclera. um ainbieiite onde esis te concoriêiici a-, mesmo 

que esta concorri.,iicia. se,ja coni produtos iinportaclos, ou se dê no escopo iii- 

ternaciorial. 

A preii~issa 11Asica da nietoclologia é a. esist6ricia de ciiico fatoi.es qii(~ i ti- 

flu6iiciam as n.tivicla.cles das empresas dentro de um rmlbieiite de coiic.ori+iicja. 

O sucesso da. eilil~resa. está. dii.etaiile~itc ligaclo à. foi*nia quc csta se clekiitlc 

clas forças coiupetiuiuas ou i~ifl~ieiicia o relacioimmento a seli fas7or. As cjiico 

forças coriipctitivas são: cljciiles, foriiececlores, pi.oclutos substitut,os, iloros 

ent.rantcs e c\tnpresas concorreiites. 

Piguix 3.1 . [~'ot.qas que dirigem a. Coiicorrê~icia. na, Intlúst,ria 

Apresctil.a.rcii~os a. seguir as cinco iorças competilivas em cletallies. 

* > 

EMPRESAS 
CLIENTES FORNECEDORES - CONCORRENTES a . A 

- b 

3.1 .I Novos Entrantes ou Entrantes Potenciais 

h 

A empresa cleuc esta.r a.t.eiita à. moviiiieiitação de outras empresas i10 sentido 

! 

de e11 trax i10 seu ramo de aiividacle. Ao perceber i~~oviineiitações neste sen- - 

PRODUTOS 
SUBSTITUTOS 



tido, a empresa deve agir de forma a proteger-se dos pretensos concorrentes. 

A maneira mais comum de forçar a desistência de empresas entrantes é 
através do estabelecimento de barrreiras de entrada. Apresentamos a seguir 

as principais estratégias que funcionam como barreiras de entradas às novas 

empresas. 

* Economia de Escala - A empresa pode estabelecer volumes de producão 

elevados, diminuindo seu custo total. A economia de escala afeta quase 

todas as funções do negócio, incluindo fabricação, compras, pesquisa e de- 

senvolvimento, marketing, rede de serviços, utilização de força de vendas, 

infraestrutura aclministrativa, cle recursos humanos e distribuição[Port 851. 
Essa barreira dificultará a entrada de novas empresas já que estas precisarão 

operar com custos semelhantes às empresas já estabelecidas para poderem 

operar com preços competitivos. 

* Diferenciacão de Produtos - As empresas estabelecidas têm uma marca 

de iclentificacão com os clientes. A empresa entrante precisará investir pe- 

sadamente para quebrar as ligacões de ficlelidadente entre uma marca de 

produtos e seus consumidores. 

* Necessidade de Capital - necessário um recurso extra para sustentar 

os custos iniciais de propaganda e marketing, e ciistos de pesquisa e cleseii- 

volvimento cle produtos. 

* Custos de Mudança - A empresa entrante precisará convencer o cliente 

a mudar de fornecedor. Dependendo do tipo de produto, a mudança de 

fornecedor representa um alto custo de treinamento para a utilização do 

novo produto, além de haver riscos quanto a qualidade do novo produto 

frente ao atual. A indústria de informática é um bom exemplo no que se 

refere ao custo de mudaiiça. Uma vez que é escolhida uma empresa para 

fornecer hardware e software a mudança para outro fornecedor depara com 

resistências dos usuários e programadores pois estes terão que se acostumar 

com o novo ambiente . 
* Acesso aos Canais de Distribuição - Outro fator importante para a 

instalação de uma empresa é possuir canais de distribuigão de produtos aten- 

dendo a uma grande fatia de mercaclo. Constituir uma rede de distribuicão 

é uma tarefa complexa que exige tempo e capital para ser formada. 

* Desvantagem de Custo Iiidependente de Escala - O domínio de uma 

tecnologia específica e secreta, além de uma posição privilegiada na curva cle 

aprendizagem de um processo de producão são as principais vantagens das 

empresas est abelecidas. A empresa entrante mesmo que tenha capital sufi- 



ciente não poderá adquirir estes conhecimentos a curto prazo, estando por- 

tanto em desvantagem. Outros fatores como localização privilegiada, acesso 

favorável a matéria-prima e subsídios governamentais são desvantagem que 

a entrante poderá enfrentar e que são fatores independentes de custo. 

* Políticas Governamentais - O governo pode limitar ou impor restrições 

à entrada de novas empresas. Por exemplo, ao estabelecer limites de poluicão 

o governo obriga que as empresas invistam um montante considerável para 

se instalarem implantando toda a infraestrutura necessária para o controle 

da poluição. 

3.1.2 Empresas Concorrentes 

As estratégias mais utilizadas para estar numa posição privilegiada frente as 

empresas que competem diretamente no mesmo ramo de atividade são: dis- 

puta de preços, batalha publicitária, introdução de novos produtos e aumento 

de serviços e garantias para o cliente. 

A concorrência através de precos tende a levar a reiitabilidacle das empre- 

sas para baixo, chegando ao limite máximo da elasticidade dos preços. Esta 

prática tende a ser prejudicial para a indústria como um todo, pois obriga a 

redqão da margem de lucro de todas as empresas que estejam concorrendo. 

A estratégia publicitária é bastante utilizada e tem por objetivo ampliar 

o consumo de determinado produto produzido por um fabricante específico. 

Esta estratégia resulta na ampliação do mercado da empresa que veiculou a 

publicidade, e da indústria como um todo. 

A introdução de novos produtos, e a disponibilização de novos serviços 

são estratégias que permitem às empresas se diferenciarem umas das outras, 

sem prejuízo para a rentabilidade da indústria e onde a autoinac$o pode ter 

uma influência fundamental. A tecnologia da informação alcanca grandes 

êxitos neste campo, pois permite o desenvolviinento de servicos diferencia- 

dos e a criação de novos produtos. Um exemplo típico desta estratégia é a 

encontrada no estudo de caso através da empresa COSIGUA. Esta tornou 

disponível terminais de venda junto aos distribuidores dos seus produt os, o 

que possibilitou a estes o acesso aos preços e especificacões de produtos dire- 

tamete da base de dados do fornecedor. Este caso será analisado em detalhes 

no capítulo 5. 



3.1.3 Produtos Substitutos 

O principal efeito dos produtos substitutos frente a indfístria estabelecida é 
a imposição de um teto aos presos do produto passível de ser substituido. 

A empresa deve prestar especial atenção aos produtos substitutos que 

apresentem tendência de melhoria ao longo do tempo nos itens preço e de- 

sempenho. Outra preocupação deve ser com produtos substitutos produzidos 

por empresas que apresentam alta margem de lucro, pois estas apresentam 

fôlego suficiente para forçar os preços para baixo, o que pode tornar insus- 

tentável a concorrência com o substituto. 

3.1.4 Clientes - Poder de Negociação com os Com- 
pradores 

Os compradores competem com a indústria uma vez que eles forqain ao 

máximo o preço do produto para baixo. Esta prática é feita q~iando se 

joga uin concorrente contra o outro, forçando a diminuição da rentabilidade 

da indústria. 

Apresentaremos algumas dos fatores que colocam o grupo de compradores 

numa situação privilegiada com relação à empresa: 

* Quando os compradores estão concentrados e adquirem grandes vo- 

lumes. Esta situação representa um fornecedor que depende fortemente de 

um pequeno grupo de clientes. A concentração da venda da produção entre 

grandes clientes fragiliza a posição da empresa, pois permite ao grupo de 

compradores um forte poder de negociação. 

* Quando os produtos adquiridos representam uma fração significativa 

dos próprios custos do comprador. Esta situação coloca o comprador numa 

situação onde a negociação sobre preços terá uma importância prioritária. 

* Compradores que são uma ameça quanto a integração para trás. Ou 

seja, o próprio comprador dispõe de conhecimento e estrutura para produzir 

o bem, ao invés de adquiri-lo. Podemos citar o exemplo da indústria auto- 

mobilística, que é um grande comprador de peças do setor metal-mecânico, 

mas que teoricamente tem condicões de produzir boa parte das pecas que 

compra do mercado. 

* Caso o comprador enfrente poucos ciistos de mudanca ao trocar de 

fornecedor. 

* Quando o negócio do comprador é pouco rentável, este tende a negociar 

de maneira mais firme com o fornecedor. Compradores rentáveis são menos 



sensíveis aos preços. 

* Quando o produto adquirido não é fundamental para a qualidade dos 

proclutos ou serviços do comprador. Q~iando a qualiclacle do procluto adquirido 

é fuiidament al, o fator custo é negociado de forma mais flexível. 

* Quaildo o comprador tem total informaqão sobre a demanda, os preços 

reais e a planilha de custos do fornecedor. O conhecimento total da situação 

do fornecedor permite ao coinprador negociar até atingir o limite mínimo 

de preços junto a empresa. A informação neste caso é u m  arma chave no 

estabelecimento dos preços. 

De uma maneira geral os consumidores são mais sensíveis ao preco ao 

comprar produtos não diferenciados. De tal forma que as maiores taxas de 

lucro se encontram ou com as empresas que apresentam menores custos totais 

ou com aquelas que oferecem um produto diferenciado e por isso cobram um 

preço mais alto. 

3.1.5 Fornecedores - Poder de Negociação dos Fornece- 
dores 

As coiidições que tornam os fornecedores poderosos são basicamentes as mes- 

mas que tornain os compradores com baixo poder de barganha. 

* Quanclo a indústria é dominada por poucas empresas. O setor é mais 

concentrado do que o setor para o qual vende. 

:': Quanclo a iuclilstria não é um cliente import ante para o grupo de fornece- 

dores. Ou seja, a percla deste cliente não afetará o volume cle vendas cla 

empresa. 

* A não existência de produtos substitutos, torna a inclilistria única na 

produção cle determinado bem. 

* Caso o procluto seja um insumo importante para o comprador, o fornece- 

dor poderá estender a elasticidacle dos seus preços. 

* OS proclutos de um grupo de fornecedores são diferenciados e estes 

estabelecem um alto custo de mudança. 

* Quando o fornecedor é uma ameaça de integração para a frente. Ou 

seja, o fornececlor pode vir a produzir com o seu insurno o mesmo produto 

que o coinprador de seus produtos. 



3.1.6 O Governo Como Uma Força na Concorrência 
entre Empresas 

A influência principal do governo diz respeito às barreiras cle entrada em uma 

inclústria. Este poder é exercido quando do estabelecimento de normas para 

a entrada de cleterminaclas incilístrias e a regulamentação destas. 

O governo também influencia a concorrência como um grande comprador 

e grancle fornecedoi dc produtos. Essa posição permite ao governo usar seu 

poder dentro do mercado, e com isso estabelecer políticas econômicas. 

No Brasil o papel do governo merece destaque, pois nos últimos 30 anos, 

pelo menos, a posição do governo têm influenciado bastante o comportamento 

das inclústrais no país. Franco [Fran 921, aponta a interferência do governo 

na concorrência entre as empresas não em um papel de controle através do 

cumprimento da lei anti-truste e sim através de uma política de controle cle 

preços que visa fundamentalmente o controle da inflação. De certa maneira 

o autor considera as atitudes do governo brasileiro com relação ao estabeleci- 

mento de políticas industrias muito mais investidas de uma atitude interven- 

cionista do que reguladoras da atividade. Esta atitude se reflete fortemente 

nas políticas de preços praticadas pelas empresas dentro de uma indústria. 

O estudo de casos ilustra que mesmo após o fim do intervencionisrno do go- 

verno na indústria do aço, ainda perdura uma padronização dos preços entre 

as grandes empresas nacionais. 

3.1.7 Estratégias Competitivas Genéricas 

O modelo da análise da concorrência na indfistria, aponta para três es- 

tratégias básicas utilizadas pelas empresas para concluzir os seus negócios. 

A primeira diz respeito a estratégia de Liderança no Custo Total. A lei mais 

intuitiva do mercado dita que a primeira variável a ser analisada pelos com- 

pradores é o custo. Desta forma a empresa que praticar o preço mais baixo 

venderá mais, principalinente para compradores para os cluais a qualidade 

do produto ou serviço adquirido não iencia de forma decisiva na confecção 

do produto final da empresa. A estratégia de cmto total é particularmente 

crucial quando a economia atravessa um momento de secessão, pois durante 

um momento de crise o consumo é reduzido para o essencial e as vantagens 

advindas de um produto ou serviço diferenciados muitas vezes não justificam 

o preço mais alto. 

A estratégia de diferenciação diz que junto ao produto será agregada al- 



guma característica particulas de valorização do mesmo. Podemos citar como 

exemplo o caso do setor de supermercados. Um supermercado que é aberto 

24hs, normalmente cobra um pouco mais caro que um supermercado con- 

vencional. Os compradores que utilizam esse serviço de madrugada pagarão 

mais caro por um serviço diferenciado. 

Por último a empresa pode usar a estratégia de enfoque, ou seja, eleger 

um público alvo para o q~ial o seu produto ou servico vai atender melhor que 

as empresas que utilizarem lideranca de custo total ou diferenciação como 

estratégias. 

Estas estratégias, segundo a experiência de Porter em várias empresas, 

são as que resultam em maior lucratividade. Empresas que não se definem 

por uma estratégia específica tendem a perder mercado para aquelas que têm 

o seu público alvo bem definido. 

3.2 A Competição na Era da Informação 

A equipe de pesquisadores de Harvard, continuou a desenvolver o tema da 

competitividade e não podia deixar de analisar o desenvolvimento e a disponi- 

bilidade das tecnologias de computação e comunicação como elementos fun- 

dainent ais para lidas com as forças competitivas. 

A literatura aponta o sucesso da utilizacão de sistemas de informação 

principalinente nas relações empresa-clientes e empresa-fornecedores. Estas 

têm sido as principais aplicações de sisteinas de informação estratégicos den- 

tro das empresas. 

Para o desenvolvimento e utilização de sistemas de informação estratégicos 

é necessário em primeiro lugar avaliar a importância ou poder que o fluxo de 

informações da empresa possue. Porter [Port 851 define cinco fatores a serem 

analisaclos para avaliar a importância da informação para a empresa, e como 

esta pode "tirar vantagem clas oportunidades que a revolucão da informação 

criou" . 
A) Avaliar a intensidade da informação - A empresa deve pesquisar a 

fundo o seu procl~ito e o seu processo de produção e coinercializacão de modo 

a identificar o grau de importância da informacão na sua atividade. 

e Intensidade inforinacional potencialmente alta na cadeia de valor, ou 

seja o processo de produção do produto é rico em informações. Esta 

abundância de informações pode dizer respeito a grande quanticlade 

de fornecedores e clientes, a distribuição -geográfia das unidades de 



produção. Enfim a cadeia de valor da empresa têm um fluxo de in- 

formações muito intenso. 

e Intensidade informacional do produto, ou seja o prodnto em si é rico em 

informações. O produto recebe inforinações, processa inforinações, ou 

tem como prociuto final o resultado de manipulação de informações. As 

instituições bancárias possuem uin alto grau de informação no produto 

e no processo. 

A identificação destes fatores ajuda a definir onde melhor investir recursos 

em Sistemas de Inforinação. 

B) Determinas o Papel cla tecnologia da informação na estrutura cla 

iiidiístria. E importante perceber o quanto a utilização cla tecnologia da 

informa$io pode extender os limites da indústria. 

C) Identificar e Classificar os meios pelos cluais a tecnologia da informação 

pode criar vantagens competitivas. A maturidade na utilização de sistemas de 

informação e o estudo ininucioso dos usos estratégicos da informação podem 

definir novos serviços que permitam à empresa se diferenciar da concorrência. 

D) Investigar como a tecnologia da informação poderia gerar novos negó 

cios. Esta avaliação pode ser vista através dos seguintes questionamentos: 

Quais informações geradas pela companhia poderiam ser vendidas? A capaci- 

dade de processamento de informação poderia ser utilizada para iniciar novos 

negócios? A tecnologia da informação permite a criação de novos produtos 

ou serviços? 

E) Desenvolver um plano para tirar vantagem da tecnologia da informação. 

Este planejamento exige uma avaliação da relação custo/benefício sob um 

enfoque diferente, considerando benfícios indiretos de difícil medição, por se 

tratar de sistemas estratégicos. E preciso também um estudo para preparar 

a empresa para eventuais mudanças organizacionais e de relacionamento com 

o exterior. 

A identificação deste fatores ajuda a definir onde melhor investir recursos 

em Sistemas de Informação Estratégicos. 



3.3 Abordagem de Sistemas de Informação 
como Ferramenta de Apoio às Estratégias 
Competitivas 

Como vimos na definição de Ellis [Elli 871, a utilização de sistemas de au- 

tomação de escritório (SAE) representa um estágio cle integração entre os 

sistemas de informação corporativos e a superação da demanda por sis- 

temas não-estruturados. Os SAE levam a um amadurecimento no uso da 

informação, pois permitem interações entre os vários níveis da empresa e 

abrem perspectivas de utilizações não convencionais para os sistemas de in- 

formação. 

A integração de informações pode ser representada pelo estreitamento 

das relações entre as várias ativiclacles dentro da empresa e a moclificação 

profuncla na maneira pela qual as ativiclades são deseiivolvidas. 

As ativiclades de uma companhia podem ser descritas por nove catego- 

rias genéricas cliviclidas em dois grandes grupos: atividades de suporte e 

ativiclacles primárias [Port 851. As atividades cle suporte proporcionam as 

entradas e a infraestrutwa que permitem o desenvolvimento das atividades 

primárias. As atividades primárias são atividades que envolvem a criação 

física do produto, o marlteting, a entrega aos clientes, o apoio e a manutenção 

pós-venda. Cadeia cle valor é um sistema composto pelas atividades descritas 

que se relacionam por conexões. Estas conexões exigem coorclena$io. Uma 

cuidaclosa administração das conexões é uma poderosa arma de vantagem 

competitiva por causa das dificuldades que os concorrentes apresentam em 

perceber e administrar as arestas aos longo da cacleia de valor [Port 851. A 

tecnologia da informação penetra na cadeia de valor em todos os pontos, 

transformando o modo como as atividades são desempenhadas e as conexões 

entre elas. 

Desta forma a vantagem competitiva decorrente do uso da tecnologia da 

informação pode estar não só no desenvolvimento de sistemas estratégicos, 

mas tainl~ém na aclministração da cadeia de valor. 

Ives [Ives 841 atribui a queda nos custos das tecnologias de computação e 

comunicação, as mudanças estruturais na economia (globalização) , e mais im- 

portante, a clesregulamentação de várias indústrias, principalmente de trans- 

portes e serviços financeiros, como as principais causas do desenvolvimento 

cle sistemas cle informação estratégico em empresas americanas. 

Um sistema é estratégico, segundo Ives, se ele muda o produto da empresa 



ou a maneira que a empresa compete na incliístria. A utilização estratégica 

da informação mais popular é a integracão dos sistemas de compradores e 

fornececlores; essa integração está sendo chamada de sistema de informação 

interorganizacional, 

Segundo McFarlan [McFa 841 as oportunidades para o clesenvolvimento 

de Sistemas de Informação Estratégicos variam conforme as companhias e 

as regras de competição dentro da indústria. Alguns fatores potencializam o 

desenvolvimento destes sistemas, a saber: o caráter de dispersão geográfica 

das unidades da companhia, a intensidade informacional do produto ou do 

processo, o tamanho da empresa e o grau de tecnologia empregada no pro- 

duto. E preciso considerar também o custo da decisão de investir em sistemas 

estratégicos; para isso é preciso um planejamento e eficiência para a condução 

do processo. 

Boa parte da Literatura sobre usos estratégicos da informação [Ives 841 
[McFa 841 [Port 851 [Pars 831 aponta para o questionamento da empresa a 

partir de cinco perguntas chaves: O Sistema de Inforinação(S1) pode criar 

barrreira de entrada? SI pode criar um custo de mudança alto para os 

clientes? SI pode mudar a base de competição dentro cla incliístria? SI 

pode mudar a balança de poder junto ao fornecedor? SI pode gerar novos 

proclutos? 

Qualquer mudança clecorrente da resposta a estas perguntas exige uma 

gerência com visão ampla das possibilidades do negócio e como já foi dito uma 

atenção especial à medição dos benefícos do novo sistema para a empresa, 

já que estes benefícios possuem um alto grau de subjetividade e por isso são 

difíceis de medir. 

A disseminação de Sistemas de Informação Estratégicos encontra dois 

fatores de resistência apontado por Parsons [Pars 831. O primeiro diz reipeito 

a importância que o sistema de informação tem pasa a empresa. Para uns 

é um sistema estratégico e merece atencão e gerência da alta diretoria; para 

outros é apenas uma conveniência administrativa. O problema maior ocorre 

quando a tecnologia é estratégica para a empresa e é tratada como uma 

conveniência. No estudo de casos, a empresa de transporte ferroviário ilustra 

bem este caso. O segundo fator de resistência é a falta de uma técnica 

comumente aceita para medir a importância dos sistemas de informação, e 

mais especialmente os sistemas de informação estratégicos. 

Parsons identifica nos gerentes um "sentimento" a respeito da importância 

dos sistemas de informação pasa as empresas, mas estes não conseguem for- 



mulas uma boa maneira de introduzir os beneficias da tecnologia de forma 

estratégica para a empresa. Ou seja, todos concordam que a utilizacão de 

sistema de inforinação é importante, mas não sabem como potencializas o 

uso da facilidade propiciada pela tecnologia. 



Capitulo 4 

Outros Fatores Determinantes 
na Implantacão 3 de Sistemas de 
Informacão 3 Estratégicos 

No capítulo anterior apresentamos o desenvolvimento dos Sistemas de In- 

formação Estratégicos utilizados para a implementação de uma política de 

inanutenção e ampliação de mercado baseados na análise de Porter [Por801 

e como uma decorrência da necessidade de atuação frente a um cenário em 

mutação. 

Algumas empresas desenvolvem Sistemas Estratégicos tendo como base 

outras necessiclades que não aquelas ligadas a competitividade. A introciução 

de sistemas de informacão de escritório em dois dos casos apresentacios no 

capítulo cinco clecorre de outras premissas. Uma empresa é monopolista e 

age cle forma a permanecer com este privilégio; a outra empresa está diante 

cie uma crise institucional e tem como objetivo imediato superar esta crise. 
, 
E iinportante ressaltar que a clifusão de equipamentos de computação é 

um fator preponderante para o estabeleciinento cle uma mentalidade voltada 

para a busca de usos estratégicos para a informação. As empresas brasileiras 

possuem um parque comput aciona1 modesto se comparaclo as empresas ame 

ricanas; um parâmetro simples de medir esta diferença é a quantidade de 

terminais de coinputador por funcionário administrativo. Os estudos de ca- 

sos confirmam que a relação nas empresas brasileiras varia muito e que a 

meta cle possuir um terminal para cada funcionário que lida com informação 

é um realidade muito longe no país. Apesar da queda nos custos de hard- 

ware e software, no Brasil estes valores ainda são elevados para a realidade 

nacional. Desta forma, não é de se estranhar que a maior parte do trabalho 

desenvolvido a respeito de usos estratégicos da informação foi desenvolvido 



nos Estados Uniclos da América. 

A característica de economia inflacionária de nosso país inibe a discussão 

sobre definição clara de objetivos, desempenho e competitiviclade das em- 

presas, pois as preocupações mais imediatas dos gerentes brasileiros se con- 

centram na administração de preços e nos planejamentos de curto prazo. 

Essa tendência começa a miiclar com a abertura do mercado brasileiro para 

produtos importados e a necessiclacle real das empresas brasileiras em se 

tornarem competitivas. Por muitos anos as empresas brasileiras estiveram 

acomocladas em u n a  situação de eficiência média, onde os reajustes de preços 

f~mcionavam sempre que não se conseguia melhorar OS níveis de produgão, 

mantendo a rentabilidade da empresa em função cle uma política cle pregos. 

A discussão sobre a gerência clas empresas brasileiras é bastante com- 

plexa, envolvendo não só fatores econômicos e sociais no que diz respeito a 

distribuição de renda [Taui 901, como também as práticas gerenciais mocler- 

nas. A questão do gerenciamento eficaz e moderno das empresas brasileiras e 

a capacidade destas empresas entenderem e se prepararem para as mudanças 

no ambiente merecem consideração. A política de informática nas empresas 

é fortemente afetada pela mentalidade de gerência estabelecida. 

Empresas pouco organizadas, que não possuem um planejamento es- 

tratégico bem definido e conduzem os seus processos de automação induzidos 

por alguns fatores que não se relacionam diretamente com sua eficiência e 

competitividade, dificilmente se articulam para desenvolver usos estratéicos 

para a informação. 

Destacamos três forças propulsoras da modernização tecnológica nas em- 

presas no que diz respeito a sistemas de informação e que não estão di- 

retamelite ligadas a competitividade. A primeira delas é a necessidade de 

"parecer" inoclerno: a utilização de equipamentos de coinpiitação em muitas 

empresas antecederam a um planejamento geral (técnico e organizacional) 

sobre a utilização do mesmo e decorrem cla necessiclade de possuir equipa- 

mentos para uma demostração cle status. A segunda força é representada pelo 

poder de indução dos fornecedores de hardware e software de coml~uta$io, 

que participam dos projetos de informática das empresas, acompanham e in- 

fluenciam a utilização da informática por esta. No Brasil poclemos destacar 

os fornecedores como os maiores " educadores" e "indutores" da utilização de 

sistemas de informação. A terceira força advém de uma necessiclade intuitiva 

por integração, onde os desenvolvimentos de aplicações ocorrem de forma não 

planejada. 



Nesta tese foi possível acompanhar de perto, através de uma pesquisa 

de campo em cada uma das grandes empresas produtoras de eq~~ipamentos 

"main-frames" no Brasil, como a segunda força propulsora - os fornecedores 

cle hardware e software - atuam junto às empresas. A seguir faremos uma 

breve abordagem sobre as estratégias das quatro grandes empresas, que in- 

terferem diretamente sobre as atividades de informática no cliente. 

4.1 Fornecedores de Equipamentos como Pro- 
pulsores da Modernização Empresarial 

A crescente importância que o fluxo cle informacões representa para as em- 

presas coloca os fornecedores de harclware e software numa posição bastante 

confortável junto a estas. 

No Brasil, diante cio quaciro de inétodos gerenciais descrito anteriormente, 

a iniciativa para modernização de equipamentos informatizados e as modi- 

ficacões organizacionais que se faqam necessárias são iniciativas que ocor- 

rem muitas vezes por sugestão do fornecedor cie hardware e software. No 

Brasil os fornecedores prestam outros servicos como consultoria, planeja- 

mento estratégico e acompanhamento da implantaqão dos seus equipamen- 

tos. O foi.necedor tem interesse que os equipamentos sejam bem utilizados 

e o sucesso da política de informática da empresa é usado como marketing 

junto aos novos clientes. 

O papel de destaque que o fornecedor de hardware e software exerce no 

mercado nacional é favorecido pela falta de preparo das equipes de plane- 

jamento em avaliar o potencial informacional da empresa e de sugerir uma 

solucão que inclua a utilizacão de equipamento computadorizado inclepen- 

dente das sugestões dos fornecedores. 

A importância do software no mercado inuudial vem crecendo muito. Os 

fornececlores começam a perceber que tão importante quando vender o hard- 

ware é tornar o software a marca registrada da empresa. No caso de software 

de automacão cle escritório esta característica é funclamental, pois uma vez 

que a einpresa se habitua a utilizar um cleterulinado software de escritório 

haverá uma alto custo cle muclan~a caso decida-se trocar cle fornecedor. 

As características básicas de um sistema de a~itomação de escritório variam 

entre os fornecedores. Alg~~ns vêm A.E. como mais u m  sistema de infol-mação 

com a função de interligar a base de dados informal da empresa através de 

correio-eletrônico, videotexto, conferência eletrônica, agenda comunitária en- 



tre outros. Outras empresas vêm o software de automação de escritório como 

u m  ambiente onde todos os outros sistemas estarão conectados, ou seja, além 

das ferramentas descritas no primeiro modelo, através do Sistema de Au- 

tomação de Escritório o usuário terá acesso à base de informações formais da 

empresa. 

A clisseminacão de software para automação de escritório ainda não é 
uma realidade na empresa brasileira; apesar de ser um software de uso geral, 

apenas um pequeno percentual de empresas que possuem equipamentos de 

inforinática tem este software contratado. A tabela abaixo mostra a relação 

entre equipamentos e softwares de automação de escritório contratados. 

Legenda : ND - não clisponível. 

Fornecedor 
IBM 

UNISYS 
DIGITALIELEBRA 
ABC-BULL 

Tabela 4.1 - Total de Software de Automação de Escritório em Cliente 

(Abril 1991) 

Os dados acima foram recolhidos diretamente pelas empresas. Os fornece- 

dores Digital e Abc-Bull não divulgaram os seus números por considerá-los 

conficlenciais. 

A seguir descreveremos brevemente as estratégias e serviços de cada um 

dos principais fornecedores de hardware e software e as principais carac- 

terísticas dos produtos. 

Main-Frames 
1507 

500 
900 
ND 

4.1.1 O Fornecedor IBM 

A IBM possui no momento dois "softwares" para automação de escritórios 

no mercado brasileiro: o PROFS (Professional Office Systems) e o Office- 

Vision. A diferença básica entre eles diz respeito a abrangência dos sis- 

temas dentro cla empresa. O primeiro pode ser consideraclo um sistema de 

informação para tratamento de dados não-estruturados (correio-eletrônico, 

agenda, video-texto, etc). O segundo possui além das características do 

primeiro facilidades com relação à integração dos diversos sistemas das em- 

presas, estruturaclos ou não. Além disto o Office-Vision agrega tecnologias 

Soft. A.E. 
PROFS 
Office Visionl 
Ofis-Link 
A11-In- 1 
DOAS-7 

Cópias Vend. 
204 

20 
ND 
ND 

% A.E. Inst. 
13,5 

4,o 
ND 
ND 



recentes com relação a interface com o usuário( interface orientada a objetos) 

e interligação cle inforinações no ambiente de redes. 

O Office-Vision é uma evolução do PROFS no sentido de incorporar a 

visão de estação de trabalho. Ou seja, um ambiente onde é possível se conec- 

tas e a partir daí se comunicar com a empresa em todos os níveis. 

A importância deste sistema como porta de entrada para os clemais soft- 

wares da empresa, foi percebida pelo fornecedor e este tem feito grandes 

esforços para implantar esta solução de informática nos clientes. 

A IBM foi a primeira empresa a oferecer um software para automação de 

escritório. A primeira cópia do PROFS foi instalada, no Brasil, em 1980 

sim~dtaneamente no cliente PHILIPS e na própria IBM. O Office-Vision 

começou a ser coinercializado em Outubro de 1990 e conta com 22 cópias 

em clientes. A estratégia da IBM neste caso foi permanencer com o PROFS 

e o Office Vision simultaneamente no mercado, apesar de reconhecerem que 

o Office Visioa é iuna evolução do PROFS. 

O próprio sistema PROFS tem evoluido por sugestão dos clientes. Um 

exemplo desta evolução é o desenvolvimento da interligação do sistema à 

rede cle Telex. Esta iniciativa abre perpectivas quanto às aplicações in- 

terorganizacionais que clependenclo c10 caso pode se tornar um poderoso sis- 

tema estratégico. Os clientes mais antigos do PROFS já estão solicitando a 

adaptação da ferramenta à rede de Telex. 

A IBM baseia sua estratégia de abordagem aos clientes sob cinco dire- 

trizes: visita aos clientes, divulgação de produtos através de palestras, 

instalação de software no cliente para efeito de teste, curso de formação para 

executivos e consultoria em planejamento empresarial. 

Todo o marketing da empresa é voltado para a necessidade de produtivi- 

dade, modernização, flexibilidade, eficácia e eficiência que resultam da im- 

plantação de um sistema de automação de escritórios. A IBM possui firmas 

associadas, que paralelamente ao trabalho de marlteting informam os clientes 

a respeito das tecnologias de automação e estratégias mais adequdas a cada 

caso, bem como age na tentativa de mudar a mentalidade do empresariado 

com relasão às novidades t ecnológicas. 

Nos interessamos em analisar como é feito o treinamento junto aos exe- 

cutivos, que é um das característica mais marcantes do marketing da IBM. 

São oferecidos vários cursos no Centro Residencial Gávea, que asemelha- 

se a um hotel cinco estrelas, encravado numa área verde de cerca de 180.000 

metros cpaclrados na cidade do Rio de Janeiro, especialmente para os níveis 



de direção das empresas. O público alvo é formado basicamente por presi- 

dentes, cliretores e gerentes cle inforinática de empresas que são clientes IBM 

ou poderão vir a ser. As turmas são formaclas por no máximo 16 inte- 

grantes. Os executivos são indicados para participarem dos cursos através 

de indicações dos profissionais de marketing. Não foi possível identificar qual 

o critério utilizaclo para o convite. Os cursos são gratuitos, e se desenrolam 

na sua maioria entre 2 dias a 1 semana em horário integral. Os alunos ficam 

hospedados na própria sede da IBM na Gávea. Normalmente os convidados 

pertencem aos quadros de empresas clientes da IBM, porém algumas vezes 

são aceitas empresas ainda com a perspectiva de se tornarem clientes. O 
software PROFS é usado como o primeiro contato do executivo com o com- 

putador e uma parte c10 treinamento é feito de forma interativa, um estudo 

dirigido interativo com o PROFS. 

A mensagem que se tenta passar para a classe empresarial abrange temas 

como: ganhos com a produtividade operacional via sistema cle informação 

e produtividade individual via ferramentas de automação de escritório. A 
ênfase é dada como falamos acima nas aplicações estratégicas. Este é, atual- 

mente, o ponto básico da mensagem IBM para seus clientes. 

No Centro cle Treinamento da Gávea também se desenvolve o trabalho de 

consultoria em planejamento para as empresas que são clientes IBM. A área 

de apoio ao planejamento na IBM é ampla e dos programas de planejamento 

desenvolvidos na IBM saem soluções para muitos dos clientes IBM. As sessões 

de planejamento coilsistein em reunir técnicos da IBM, a cliretoria e técnicos 

cla empresa cliente com o intuito de "dissecar" os fluxos de informações da 

empresa e identificar onde os processos estão desencontrados ou precisando de 

reformulação. A IBM tem como estratégia mostrar ao cliente os pontos falhos 

que poderiam ser atacados com o uso de sistema s de informação, porém há 
um respeito total à cultura da empresa e aparentemente não há nenhum tipo 

de imposição por parte da IBM para a reestruturação obrigatória da empresa. 

A metodologia de planejamento executada na IBM conhecida como Pro- 

plan foi desenvolvida pela IBM (EUA) em associação com universiclades 

americanas. A IBM possui um projeto de pesquisa conjunto com a Universi- 

dade de Harvard, que envolve temas como competitividacle, usos estratégicos 

da informação, redefinição quanto ao nível hierárquico das decisões em sis- 

temas de informação, realçando o papel do executivo como tomados de de- 

cisões a respeito de política de informática na empresa entre outros . As 

sessões de planejamento permitem a IBM conhecer profundamente os seus 



clientes, o que em Última instância lhe dá uma vantagem competitiva con- 

siderável. O estreitainento das relações entre fornecedores e clientes, junto 

com as próprias restricões impostas pela clificuldacle cle trocar cle fornecedor 

de harware e softmrare criam um proposital alto custo de mudaqa para os 

clientes IBM. 

A IBM não possui u m  modelo de estratégia de automação pré-definido, 

ou seja, cluais os processos pelos quais a empresa precisará passar antes de 

implantar o software, sob o ponto de vista de reestruturacão organizacional. 

No entanto a ela sugere o modelo de implantacão Top-Down, com definicão 

de áreas pilotos e regras básicas para a difusão clo sistema dentro cla em- 

presa. Segundo a IBM esta é a forma mais comum de implantacão, e tem 

obtido sucesso, no caso da instalação na IBM, inclusive, de onde advém boa 

parte da competência da empresa na condução de implantação de sistemas 

de automação de escritório. 

A disseminacão do ambiente de redes dentro das empresas é considerado 

pela IBM um fator preponderante para a automação de escritórios. 

Segundo os funcionários da IBM a atitude de informatização de escritórios 

muito raramente é uma proposta do cliente. No Brasil o fornecedor tem um 

papel fundamental e a IBM procura ocupar este espaço de forma eficaz. 

Quando a questão se trata de medir o rendimento de uma organizacão au- 

tomatizada comparada com uma convencional, depara-se com a comparação 

de parâremtros subjetivos tais como: satisfacão do funcionário, flexibilidade, 

inodernidade, et c. 

A falta de maturidade do empresariado nacional no que tange a in- 

formática foi aponiada como a maior responsável pelo atraso em termos de 

tecnologia de informações que se encontram as empresas brasileiras. Segundo 

um dos entrevistados, o empresário entende tudo do seu negócio, mas não 

entende quase nada de como o seu negócio poderia se beneficias da tecnologia. 

Desta forma, a estratégia da IBM em investir na abertura da mentali- 

dade do empresáriado nacional para as novas tecnologias encoiltra uma vasta 

aceitação. Dentre elas a ênfase é dada, obviamente, na evolução que o trata- 

mento da informação pode alcaçar dentro das empresas. 

4.1.2 O Fornecedor DIGITAL 

A Digital atua no mercado brasileiro na faixa de médios e grandes computa- 

dores (main-frames) e através de uma joint-venture com a Elebra, negocia os 

equipamentos de menor porte. As mudanças na lei de informática permitirão 



à Digital comercializar outros tipos de equipamento como microcomputa- 

dores e estações de trabalho. Portanto, a plataforma de atuação da Digital 

a partir de 1992 abrangerá os diversos níveis de soluções em inforinática. 

O marlteting da Digital a nível mundial se dá em torno da facilidade de 

integração dos diversos sistemas de uma empresa. A conectividacle e a uti- 

lizacão de paclrões internacionalmente aceitos faz com que os produtos Digital 

apresentem um alto ínclice de aproveitamento do parque j á instalado, prin- 

cipalmente no que se refere a equipamentos de outros fabricantes. Portanto 

a Digital investe maciçamente na filosofia Multi Vendedores, ou seja, seus 

produtos se adaptam ao ambiente de qualquer fabricante, sendo esse o ponto 

forte do produto da Digit a1 para autoinação de escritório: o aproveitamento 

total de recursos. 

A primeira iniciativa da Digital no âmbito de software para escritórios 

se deu em fins da década de 70 e partiu da solicitação de um cliente com 

problemas na gerência das atividades de seu escritório. Esse sistema foi feito 

sob encomenda para um cliente e tornou-se interessante para ser usado in- 

ternamente pela Digital e, se melhorado, poderia ser um produto muito inte- 

ressante para os demais clientes Digital. Em 1981 a Digital tinha no mercado 

mundial 3000 cópias do seu produto na versão em inglês. Em 1985 a solução 

para escritórios foi internacionalizada em mais de 20 idiomas. A língua por- 

tuguesa possuía a sua versão, porém esta não se adaptava ao português falado 

no Brasil. Desta forma em 1989 a Digital do Brasil tornou disponível a versão 

Brasileira do A11-In-1 e foi também a partir de 1989 que coinecou a ser feito 

um esforço de marlteting entre os clientes no Brasil mostrando as facilidades 

do produto e a nova mentalidade inserida nele. 

A proposta c10 A11-In-1 é ser um integrados entre todas as aplicações exis- 

tentes clentro da einpresa, além de disponibilizas as ferramentas básicas de um 

sistema cle escritório, tais como: comunicação, preparação de documentos, 

editoração de documentos, suporte à decisão, gráficos para apoio a negócios, 

agendamento, gerência de projetos, roteamento e autorização eletrônica de 

documentos para todas as ramificações da empresa. Além disto integra as 

fuqões administrativas e o Gerenciamento de Informação, bem como funções 

ligadas à produção. Ou seja, toclo o grupo de trabalho de uma empresa está 

interligado, dispondo cios recursos de apoio ao escritório e mantendo a sua 

estação de trabalho conforme a necessidade da função. Por exemplo, quem 

trabalha em ambiente CAD/CAM pode se conectar facilmente às funções de 

escritório, bem como quem trabalha com o sistema de controle e contabili- 



dacle também possui suas ferramentas de escritório disponíveis. 

O marketing utilizado para sensibilizar os clientes para o produto é com- 

posto de quatro vertentes básicas: é uma soliição multi-venda, permite a 

integração entre os sistemas de escritório e os sistemas admillitrativos e o- 

peracionais, é uma aplicação distribuida nos diversos servidores da rede. 

A implantação de software de automação de escritório produzido pela 

Digital t ainbém é acompanhada de run planej ameilto prévio. Este planeja- 

mento é chamado de " Office Implementation Planning" e tem o intuito cle 

identificar os objetivos da empresa com relaqão à iinplantação da autoinação 

de escritórios, os requistos básicos para a implantação e a forma de avaliação 

dos benefícios gerados. Essa fase de planejamento não é obrigatória, já que 

alguns clientes já possuem um planejamento prévio e o fornecedor participa 

apenas como coaclj uvant e na implant ação. 

O apoio de consultoria da Digital obedece a estratégia da empresa no que 

diz respeito a busca de associações com outras. No caso de planejamento e 

estudo para implantação cie automa+,o de escritório a Digital atua junto ao 

cliente através de consultorias especializadas com competência na sua área 

de atuação. 

A Digital também possui associações com universidades, em especial com 

o Massachussets Institute of Tecnology (MIT) - USA , na área de software. 

Não foi possível identificar projetos conjuntos com universidacles na área de 

administração organizacional. 

4.1.3 O Fornecedor UNISYS 

O sistema de automação de escritório da UNISYS do Brasil não tem o mesmo 

papel de destaque que apresentam os sistemas dos fornecedores anteriores. 

A equipe de automação de escritório da empresa nos informou a repeito 

da pouca sensibilidade da presidência na divulgação e venda do software. 

Desta forma a participação c10 produto para automação de escritório nas 

ináquinas instaladas até meados de 1991 era de apenas 4,O %. 
O software Ofis-Link apresenta a visão de sistema de inforinação para 

atender as tarefas não estriituraclas, a exemplo do PROFS. Este sistema 

não foi projetado para ser um ambiente de trabalho, apesar de apresentar 

caracterís ticas de conectiviclacle com outros sistemas. 

Dentre os fornecedores pesquisados a UNISYS foi o que ofereceu menos 

susbsíclios para esta pesquisa e onde o Sistema de Automação de Escritório 

não é visto como um procl~ito "gancho de venda" para a empresa. 



4.1.4 O Fornecedor ABC-BULL 

A ABC-BULL Computadores é uma associação entre as empresa BULL, de 

capital francês, e empresa ABC Computadores de capital nacional. 

A trajetória da ABC-BULL em termos de automação de escritórios, no 

Brasil, começou em 1986 com a introdução do software STA-7 dentro das 

instalações da própria BULL. Este produto foi melhorado pela equipe de 

engenheiros de sistemas no Brasil com vistas a sua utilização por clientes. 

Este fato não chegou a ocorrer, pois em seguida foi lançaclo o DFA-7 que veio 

a substituir o STA7. Este produto não supria completamente as necessidades 

de automação de escritório e foi lançado em 1 de Julho de 1991 o produto 

DOAS7, desenvolvido na França mas que contou com a participação de três 

técnicos brasileiros. O procluto DOAS7 será utilizado em prinieira instância 

nas instalações da própria ABC-BULL. 

As gerências regionais têm patrocinado eventos junto aos seus clientes 

para a divulgação do produto. A visão da gerência visitada é ainda um 

pouco superficial no que cliz respeito à introdução da ferramenta nas empre- 

sas, qual a melhor forina de utilização, impactos sobre o trabalho, etc. Inda- 

gados sobre estes temas, a gerência atribuiu a uma consultoria externa toda 

a responsabilidade sobre a metodologia para a implantação de automação de 

escritórios nos clientes. Esta empresa localiza-se em São Paulo e possui uma 

equipe de especialistas sobre automação de escritórios. 

Na demostração do produto foi possível indentificar a abordagem restrita, 

porque a ABC-BULL trata o sistema de informação de escritório como um 

sistema isolado e não como um integrador dos sistemas da empresa. 

4.1.5 Características Funcionais dos Softwares para 
A.E. 

Apresentaremos a seguir detalhes funcionais dos softwares para automação 

de escritório dos quatro grandes fornecedores nacionais. 

IBM 

O sistema cle autoinação de escritório Office-Vision tem o objetivo de fornecer 

um suporte para as tarefas cle escritório que engloba todo o parque computa- 

cional da organização. O sistema está baseado na filosofia cle integração 

de redes estabelecicla pela arquitetura SAA, ou seja, o Office-Vision é uma 

aplicação da SAA. 



O sistema permite a comunicação entre todos os ambientes IBM, a saber: 

MVS, VM, serviclor de rede(LAN), OS/Extended Edition e interface coin 

MS-DOS. Estes ambientes estão disponíveis nos equipamentos main-frairies, 

nos equipamentos de médio porte da linha AS1400 e nos inicrocomputadores 

cla linha OS12 Extended Edition e PS/2. 

O Office-Vision também funciona em cada um dos ambientes IBM de 

forma independente. 

A interface c10 sistema é caracterizada pela utilização de menus orient aclos 

a objetos, dentro da filosofia X-Windows. Essa facilidade no entanto só 

está disponível em terminais programáveis ou nos microcomputadores. Os 

terminais não programáveis utilizam o sistema através de menus. 

O produto possui algumas variações com relação às funções disponíveis, 

apresentando restrições dependendo do ambiente em que é utilizado. A 
versão completa do sistema está disponível no ambiente MVS e versões com- 

pact as estão disponíveis nos microcomput adores e ambiente de rede local 

(LAN) . 
Apresentaremos o conjunto completo de características do produto, porém 

ressaltamos que nem todas estas proprieclades estão disponíveis em todos os 

ambientes. O conjunto está tot alinente disponível apenas para o ambiente 

MVS . 
- Correio-Eletrônico. 

- Livro de Enderereços. 

- Capacidade de Edição de documentos. 

- Arinazenamento e recuperação de informação. 

- Agenda Eletrônica. 

- Apoio para impressão. 

- Serviços de suporte a decisão (gráficos, etc.). 

- Criação de documentos estruturados. 

- Possibilidade de composição de documentos multi-media. 

- Utilização de biblioteca de documentos. 

- Comunicação com outras máquinas (IBM e outras). 

- Utiliza$io de funções de fac-simile. 

- Interligação com outras aplicações. 

Digital 

A Digital possui uma arquitetura que possibilita a integração de ambientes 

distribuidos e multi-fabricante. O padrão Digital é consiclerado um Sistema 



Aberto (Open Systein), pois é baseado na normas da ISO (Internacional 

St anclarcl Organization) . 
A estratégia da Digital está ligada à busca de um ainbiente computacional 

onde equipamentos de fornecedores distintos possam se comunicar com fa- 

cilidade. Para isso foi desenvolvido um sistema de gerência de rede com a 

função de permitir a interligação de sistenias distintos, sendo essa arquitetura 

conhecida como NAS (Network Application Support ) . 
O sistema de automação de escritório da Digital, ALL-IN-1-Phase 11, 

foi clesenvolviclo dentro do ambiente NAS. O tratamento da interface com 

o usuário varia conforme o tipo de terminal disponível, em terminais pro- 

gramáveis a orientação é feita através de janelas. 

As principais funções oferecidas pelo sistema são as seguintes: 

- Editores de textos avançados (com características de formataclor de 

texto, a exemplo do Latex, revisor de gramática, acesso a documentos disponíveis 

em equipamentos IBM e WANG). 

- Serviço de Endereçamento para ambiente multi-fornecedor. 

- Correio-Eletrônico interno e externo. 

- Mecanismos de transporte de imagens a exemplo dos arquivos DDFI 

( Digital Docuinent Interchange Format). 

- Gerenciadoi de Tempo. 

- Manipulação de arquivos integrados de docunlent os e mensagens. 

- IGt cie desenvolvimento de programas. 

- Help on-line e tutorial. 

- Acesso ao utilitário VMS de telefonia. 

- Interface para troca de clocuinentos. 

- Interface com o Videotexto da Digital. 

- Manipulação de dados transparente de m a  aplicacão para outra. 

- Acesso a banco de dados. 

- Conferência Eletrônica. 

UNISYS 

O OFIS LINK é um pacote de software modular de automação de escritório 

que pode ser executado nos main-frames UNISYS das séries B6000, B7000 e 

A. 

As principais caract erísticas do software são as seguintes: 

- Agenda Eletrônica. 

- Correio-Eletrônico. 



- Integração de Documentos (ii~clusive outros fabricantes). 

- Networking ( permite que a capacidade do OFIS LINK seja comparti- 

lhada através de diversos main-frames remotos OLI locais). 

A interface do OFIS-LINK é orientada por menus. 

O conceito fundamental do sistema de autoinação cle escritório DOAS é a 

inoclularidacle de f~inções. Os componentes do software são independentes 

e operam sobre a rede de comunicação DSA (Distributed System Archi- 

tectwe). Esta rede também obedece a padrões internacionais baseados na 

definição OS1 (Open Systems Interconnections) . O sistema pode ser utilizado 

de forma centralizada ou distribuida. Ou seja, o software pode funcionar ape- 

nas no ambiente inain-frame, como também permite a instalaqão de cópia do 

produto em outras máquinas ou mesmo microcomputadores. Tainbéin neste 

sistema a interface com o usuário evolui para o ambiente de janelas e mani- 

pulação de objetos em terminais inteligentes e microcomputadores. 

As principais características do sistema são: 

- Correio-Eletrônico. 

- Agenda Eletrônica. 

- Integração com a rede de Telex. 

- Manipiilação de Documentos Eletrônicos. 

- Lista de Endereços. 

As f~inções clos softwares listadas acima foram extraídas do material de 

propaganda e de alguns manuais técnicos de cada fornececlor. 

4.1.6 Conclusões 

A IBM e a DIGITAL sem cliívida apresentam prod~~tos de escritório com 

uma aborclagem bastante superior ao prodrito da UNISYS. O produto da 

AB C-Bull situa-se no nível intermediário entre os dois, principalmente por 

ter evoluído em termos de interface com o usuário. A superioridade apon- 

t ada reside, principalmente, no modelo adotado para automação de escritório, 

no que diz respeito a visão de ambiente integrado de processamento de in- 

formação. A importância que as duas empresas deram à comercializa~ão do 

software deinostra a importância que este possui para o fornecedor. A in- 

trodiição de automação de escritório é uma forma cle estabelecer uma marca 

registrada em software. 



Os esforços das empresas produtoras de software estão dirigidos para 

aumentar o grau de integração dentro e fora da empresa. As coinunica@es 

entre os sistemas de correio-eletrônico e as redes de dados, telex e fax abrem 

o leque de coinunicações externas entre o sistema de automação de escritório 

e o exterior. 

Os principais produt ores de software estão investindo pesadamente no 

escritório, pois o ainadureciinento que este sistema trará para a empresa 

será responsável, no futuro próximo, pelo desenvolvimento de outras solqões 

info~matizaclas, com uma visão estsatégica e ousada. O que permitirá à 
einpresa produtora de harciware e software ampliar o seu mercado, aument ar 

suas vendas e tornar realidade em termos de venda a estratégia de investir 

no deseiwolviinento da mentalidade de utilização da tecnologia como arma 

de reformulação da empresa. 



Capitulo 5 

Estudo de Casos 

As teorias apresentadas nos capítulos anteriores serão ilustradas pelos quatro 

estudos de caso que apresentaremos a seguir. 

A principal questão a ser analisada nos casos apresentados é saber como 

a implantacão de sistemas de automação de escritório interage com as es- 

trat égias de competitividade da empresa. No capítulo 3 discutimos como as 

atividades desempenhadas pela empresa, representadas pela sua cadeia de 

valor, podem valer-se dos sistemas de informação para superar e se distin- 

guir dos concorrentes. No estudo de casos foi possível acompanhar a evolução 

das empresas no que diz respeito a utilização de sistemas de informação e 

em especial sistemas de informação de escritório no sentido de aumentar a 

utilização da informática estratégicamente. 

Levamos em consideração algumas variáveis que são responsáveis pela 

maturidade na utilização da informática na empresa. As principais variáveis 

são: tradição da empresa frente às inovações tecnológicas, estrutura adminis- 

trativa (centralizada, distribuida ou mista), conteúdo informacional da ativi- 

dade, entre outras. 

O estudo é direcionado principalmente no sentido de identificar sistemas 

de autoinação de escritório tal como descritos no capítulo 4. Consideramos 

que a maturidade de uma empresa para o uso estratégico da informação passa 

necessariamente pela integração dos sistemas formais e informais dentro do 

escritório. O S.I.E. é definido basicamente como um sistema que congrega 

todos os outros sob a sua base. Por exemplo: todos os fuilcionários de uma 

empresa ao utilizarem seus terminais teriam acesso ao sistema de automação 

de escritório, que disponibilizaria todos os recursos informacionais sob o seu 

domínio. O SAE viabilizaria a utilização dos demais sistemas, ou seja, os 

funcionários consultariam dados referentes à sua funcão clireta, despachariam 



e se comunicariam com outras pessoas através do mesmo sistema. 

Como foi justificado na introdução e no capítulo quatro, os fornecedores 

têm papel marcante na determinacão da política de informática dentro das 

empresas. Portanto consideramos a sua função de destaque como parceiro 

das decisões de informática. 

O critério de seleção das empresas a serem investigadas levou em conta os 

seguintes fatores: tamanho da empresa, distribuição geográfica, quantidade 

de funcionários, conteúdo informacional da ativiclade, inclusão de empre- 

sas estatais e privadas e facilidade de obtenção de informação para fins de 

pesquisa. 

No critério tamanho da empresa procuramos enquadrar empresas de grande 

porte com uin quantitativo de pessoal acima de 5000 empregados e que fosse 

representativa em sua área de atuacão. Segundo a revista Balanço Anual 

1991, as einpresas estudadas se encontram entre as 200 maiores einpresas 

brasileiras. 

Consiclerainos a distribuição geográfica outro fator de grande relevância 

pois quanto mais clispersas se encontram as uniclacles de produção das suas 

respectivas gerências gerais, mais importante se faz um sistema de integracão 

de informação e coordenação de atividades desempenhadas à distância. 

Podemos aiida considerar que empresas que se enquadram nos critérios 

citados possuem, na sua maior parte, a base de informações instalada em 

equipamentos de grande porte fornecidos por um dos quatro grandes produ- 

tores de equipamentos "main-frame" no Brasil, oferecendo cada um deles a 

sua solução para integração dos escritórios. 

Os setores escolhidos foram: metalurgia - Companhia Siderúrgica da 

Guanabara (COSIGUA), petroquímica - Petrobrás, transportes - Rede Fer- 

roviária Federal S.A.(RFFSA) - e bancário - Banco Nacional do Norte (BA- 

NORTE). A diversificação dos setores se deu devido ,?L necessidade de avaliar 

qual a relação entre investimentos em escritórios e o teor informacional da 

ativiclade fim da empresa. Porte & Millar [Port 851 consideram que a neces- 

sidade e o consequente investimento em sistemas de informação dependem 

fort einent e clo tipo de atividade desempenhado pela empresa. O diagrama a 

seguir relaciona a intensidade do fluxo de informações dentro da empresa com 

o conteúdo inforinacional da atividade desempenhada por esta. Inserimos na 

matriz original de Porter & Millar os setores de siderurgia e transporte fer- 

roviário. 
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Os primeiros levantamentos de dados feitos nesta pesquisa tiveram como alvo 

as quatro empresas de grande porte fornecedoras de software e hardware para 

automação de escritório. Através deste cout ato foi possível identificar empre- 

sas usuárias de sistemas cle autoinação de escritório que se enquadravam no 

escopo cla pescl~~isa, como também nos permitiu manter um contato com os 

responsáveis pela gerência de a~itomação de escritórios nas respectivas em- 

presas. No caso da Rede Ferroviária o contato foi feito diretamente com o 

responsável pela área de inforinática da estatal. 

Os contatos foram registrados em entrevistas abertas que originaram re- 

latórios detalhados sobre cada empresa, que após serem trabalhados, permi- 

tiram definir novas visitas para elucidação e detalhamento de pontos consi-- 

derados relevantes . 
As aplicações de autoinação de escritório foram demonstradas exaustiva- 

mente, bem como os relatórios de utilização dos softwares. Estas informações 

nos permitiram avalias a aceitação do sistema e a amplitude de sua utilização. 

Em algumas empresas tivemos acesso ao projeto de automação de es- 

critórios e à descricão da rnetodologia de implantação utilizada. 

As entrevistas com fornecedores e empresas permitiram também uma 

conferência das informações de ambas as partes, tornando mais valiosas ainda 

as informações apresentadas neste trabalho. 

Caso da Empresa Siderúrgica 

ALTO 

A pesquisa cle campo entre empresas usuárias de sistemas de informacão teve 

início com a Companhia Siderúrgica da Guanabasa(COSIGUA), estabelecida 

no distrito industrial de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. 
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A COSIGUA constitui-se numa companhia privada de capit a1 aberto, 

cuja maioria das ações votantes pertecem ao Grupo Gerdau. A companhia 

produz aços não planos: perfis, barras e outros. A produção de aco da 

Cosigua tem como alvo tanto o mercado interno cpanto o externo. Em 

1989 as exportaqões contribuirain com 50% da produção total da empresa. 

Em 1991, as exportações giraram em torno de 30%; os técnicos da empresa 

avaliam esta baixa como consequência do desaquecimento da economia a 

nível mundial. 

O Grupo Gerdau é um dos maiores grupos privados do país, ocupando 

a 13a posição segundo a revista Balanço Anual 1991. Sua especialidade é 

a produção de aqo. Além da companhia ein estudo o grupo possui outras 

sete companhias na área siderúrgica, a saber: Siderúrgica Rio Grandense 

S .A. (RS) , Siclerúrgica Aço Norte(PE) , Gerdau Produtos Metalúrgicos(SP), 

Siderkgica Guaíra S .A. (PR), Companhia Siderúrgica de Alagoas(AL) , Side- 

rúrgica Cearense S.A.(CE), Usina Siderúrgica da Bahia S.A.(USIBA)(BA); 

uma empresa c10 ramo de informática: Gerclaii Serviços de Informática 

S.A.(GSI); empresas florestais: Cifsul- Cia. de Indústrias Florestais do Rio 

Grande do Sul, Seiva S .A. - Florestas e Indústrias, Madeireira Rio das Pedras 

Ltcla. A empresa possui aiucla duas siderúrgicas no exterior: Siderúrgica 

Laisa S.A. (Uruguai) e Courtice Steel Inc. (Canadá). 

No atual processo de privatização de empresas estatais, o Grupo tem 

apresentado um fôlego financeiro respeitável ao adquirir duas siderúrgicas: a 

COSINOR e a Aços Finos Piratini, numa tentativa de cliversificar a produção 

de aço. 

A indiístria c10 aço é dividida basicamente em três grupos: acos planos(cha- 

pas cle aco, que são iitilizadas na indústria aiitomobilística e de eletrodomésti- 

cos), aços não planos (vergalhões, barras de ferro, arames, pregos e outros), 

que são utilizadas na construção civil e na indústria em geral, e aços espe- 

ciais(aços finos, para atender um mercado menor e mais especializado). Até 

o ano de 1991 a produção de aços planos era um oligopólio estatal e era 

responsável por 70% da produção de aço no país. Com o processo de priva- 

tizaqão e liberação de preços, as siderúrgicas estatais estão sendo vendidas e 

a indústria do aço não sofre mais nenhum controle de preços. Desta forma as 

empresas de aços se preparam para enfrentar a livre concorrência e ao mesmo 

tempo se deparam com a recessão a nível mundial. São estes os grandes de- 

safios das empesas no momento [Kasz 891. Apesar de existirem outras com- 

panhias produtoras de acos não planos, a política do governo impunha um 



tabelamento aos produtos siderúrgicos. Em 1991 o Conselho Interministe- 

ria1 de Preços (CIP), liberou os precos e deixou as empresas sob liberdade 

vigiada. No entanto até o momento as incliístrias ainda não cliferenciaram 

seus precos. 

O grupo Gerclaii administra as coinpanliias sob o seu comando de forma 

centralizada. Portanto, para estudarmos automação de escritório na COSI- 

GUA é necessário entendermos como f~mciona a estrutura administrativa do 

Gripo Ger dau. 

As decisões relativas a investimentos estratégicos, entre eles a política 

de informática, são tomadas na sede do Grupo em Porto Alegre. Esta ad- 

ministração pode ser caracterizada como centralizada, mas com fluxo de in- 

formações distribuido. Levanclo-se em conta que a COSIGUA representa 

50% do faturamento do grupo, as políticas ditadas por este têm como alvo 

a melhoria da proclutiviade e coinpetitividade do grupo como um todo e da 

COSIGUA em particular. 

A COSIGUA também é uma empresa que possui um parque de produção 

espalhado pelos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sob o comando 

desta se encontram quatro usinas e uma empresa de tratamento cle sucata: 

Usina de Santa Cruz (RJ) 
Usina de Neves (RJ) 
Usina de Contagem (MG) 
Usina de Barão de Cocais (MG) 
Usina de Tratamento de Sucata Metalurgico (MG) 

Tabela 5.2 - Unidades cla COSIGUA 

5.2.1 O Grupo Gerdau e a Inovação Tecnológica 

A direção do grupo vêm tomando algumas decisões que apontam uma ma- 

turiclade com o trato das inovacões tecnológicas. 

Um exemplo marcante desta característica é o covênio que o Grupo 

mantém com a Nippon Steel, maior empresa produtora de aço do mundo com 

sede i10 Japão, no que concerne à cooperação técnica e cle transfenrêcia de tec- 

nologia. Esta iniciativa tem permitido a ida de vários técnicos brasileiros ao 

Japão com o intuito de receber treinamento e visitar os modelos de producão 

japoneses, bem como a visita de técnicos japoneses às unidades de produ@o 

de aço do Grupo Gerdau. Vale a pena salientar que o Japão é o maior 

produtor de aço do mundo e também o país que mais exporta este produto. 



Afora este convênio da área industrial, está em vigor um convênio da área 

administrativa para um programa de Controle de Qualidade Total, visando 

a ida de técnicos do grupo para o Japão e o seu aperfeiçoamento na área de 

controle qualidade. 

5.2.2 A Informática no Grupo Gerdau 

A Informática comesou a tomar contornos importantes no Grupo a partir 

de 1974, coincidentemente a data cla aquisição da COSIGUA pelo Grupo 

Gerclau, com o Plano Diretor de Informática (PDI) voltado para a área ad- 

ministrativa. 

É interessante notar que neste caso o processo de autoinação ocorreu 

primeiro no ambiente administrativo, pois só este ano (1992) está sendo 

traçado um Plano Diretor de Informática para a área industrial. Isto se 

deve em grande parte às tecnologias empregadas na produção do aço, que 

por si só é um processo de produção contínuo, onde a participação do homem 

no processo em si é pequena. O que este novo PDI visa é interligar as in- 

formações vindas da fábrica num fluxo direto com a administração, retirar o 

trabalho humano onde ele ainda restou no processo de produção, e por fim 

interligar as informa~ões de produção "on-line" com os sistemas administra- 

tivos de vendas e material. 

O primeiro plano de Informática foi traçado na sede do Grupo na cidade 

de Porto Alegre. Foi determinada a formação de equipes de trabalho res-- 

ponsáveis pelo estudo dos sistemas que seriam modificados e analisados com 

vista a sua implantação no computador. Cada equipe de trabalho era for- 

mada por técnicos de O & M, técnicos em Processanlento de Dados, técnicos 

administrativos (usuários) com conhecimento específico dos sistemas a serem 

implantados no coml~utaclor e contava-se ainda com o apoio de uma con- 

sultoria externa. Cada equipe era liderada por um usuário. Após efetua- 

dos os estudos preliminares, o esboço do novo sistema era analisado pelos 

técnicos(usuários) de todas as unidades do grupo em sua determinada área 

de atuação e após critícas e sugestões o sistema ganhava sua forma final e 

entrava na fase de clesenvolvimento. 

O Grupo Gerdau sempre possuiu um Centro de Processamento de Dados 

(CPD) centralizado. As unidades de produção(indústrias) possuiam apenas 

equipamentos para entrada de dados que eram remetidos para o CPD, pro- 

cessados e por fim retornavam na forma de relatórios para serem utilizados 

como auxílio à gestão nas unidades nas áreas de sua competência. 



Com a disseininação do processamento "on-line", a empresa começou a 

converter todos os seus sistemas para adaptá-los à nova filosofia. Por volta de 

1984 as empresas ligadas ao grupo acessavam as inforinações remotamente. 

A partir de então todo o fluxo de informação dentro do grupo ganhou uma 

nova esfera, pois a alta gerência possuia todas as informaçes referentes às suas 

empresas de forma segura e rápida. As facilidades aclvindas da implantação 

dos sistemas corporativos "on-line" (material, vendas, pessoal, financeiro e 

outros) permitiram a criação de novas maneiras de utilizar as informaqões e 

as faciliclades que a mídia permitia. 

Em 1988 as linhas de coinunicação da empresa já se encontravam satu- 

radas, tanto os canais de voz quanto os canais de clados. Em 1989 o Grupo 

Gerciau optou por substituir todas as suas linhas telefônicas e canais privados 

cle comunicação de dados por um canal privado de satélite. Esta clecisão me- 

lhorou consideravelmente o tempo e a eficiência entre as coinunicações dentro 

clo grupo. 

A COSIGUA possui 420 terminais pai-a atender 455 funcionários admi- 

nistrativos e 2678 funcionários ligados à produção. A distribuição dos equipa- 

mentos na COSIGUA é descrita a seguir. 
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5.2.3 A Automação de Escritórios na COSIGUA 

A Automacão de Escritório do Grupo Gerdau foi uma consequência da ma- 

turidade em sistema de informação desenvolvida dentro da empresa. A justi- 

ficativa utilizada para a implantação do sistema foi a diminuição dos custos 

na utilização de telex e telefone, além da necessidade de agilizar o fluxo de 

informações informais dentro da empresa. 

A escolha do software para automação de escritório foi feita com pesquisas 

de produtos no Brasil e no exterior. Desta forma foi possível adquirir um 

produto da software-house americana ADR American que funcionava com 

hardware IBM e que satisfazia as necessidades da empresa. O produto esco- 

lhido foi o E-inail. 

Uma questão interessante na escolha do softwase foi a não aceitação do 

software fornecido pelo mesmo fornecedor de hardware, no caso a IBM. Per- 

guntado sobre como a empresa conseguiu comprar um diferente daquele ofe- 

recido pelo fornececlor de harclware, apesar do forte assédio deste, um dos 

entrevistados respondeu que o grupo procurava um software que tivesse um 

desempenho enxuto ou seja, que consumisse pouco espaco em disco e usasse 

pouca CPU. Com este argumento enfret aram o fornececlor mostrando que o 

software escolhido tinha um clesempenho que atendia as necessidades e era 

bem mais econômico em termos de máquina do que o concorrente. 

O grupo Gerdau é sócio da IBM na empresa GSI, porém, segundo um 

dos entrevistados, este relacionamento não influi na relacão comercial entre 

o grupo e a IBM. O entrevistado, no entanto, não deixou de reconhecer 

que o fornecedor influencia muito as decisões do cliente nas questões ligadas 

à definição de hardware e software para a empresa. Em várias ocasiões a 

empresa adotou a solução do fornecedor em outros sistemas. 

Descrição da Implantação do Sistema de Automação de Escritório 

O Grupo Gerdau implantou o software de automação de escritórios E-mail 

com o intuito de agilizar a comunicação interna entre as várias unidades da 

empresa. O orgão de apoio à implantação e gerência do E-mail foi o Centro 

de Apoio a Usuários(CAU). 

O fornecedor do software deu suporte apenas na implantação do sistema 

a nível técnico. A divulgação e gerência do processo foram feitas pela equipe 

do Centro de Apoio a Usuário da sede em Porto Alegre e a nível das empre- 

sas pertencentes ao grupo pelo CAU de cada empresa. O grupo responsável 

pela implantação do software na matriz (RS) treinou os analistas do CAU 



nas demais localidades e estes conduziram o processo dentro do seu ambi- 

ente. Um dos principais elementos de divulgacão foi um disquete preparado 

com todas as informações a respeito do sistema. O programa mostrava uma 

apresentacão em forma de "transparências" no vídeo. A mensagem mais 

importante desta divulgacão dizia respeito a agilidade na commicacão. Ou 

seja, se um funcionário esperar mais que 20 segundos para transmitir sua 

mensagem, o sistema será um fracasso. 

A introdqão do E-mail na COSIGUA pode ser vista como um grande 

sucesso entre as políticas de informatização e organizacional. Em primeiro lu- 

gar a inciativa partiu da direção geral da empresa com uma definição clara, 

ou seja, aprimorar a comunicação interna das empresas do grupo em to- 

dos os níveis, melhorando o fluxo de informações, climinuindo as chamadas 

telefônicas e criando um meio eficaz de atingir simultaneamente todo o corpo 

da empresa. 

Para isso estabeleceu-se uma estratégia de implantação de caráter "top- 

down" . Dentro de cada unidade do grupo, a princípio foram treinados toda 

a diretoria e respectivas secret árias, estas funcionando como um "help-deslc" 

mais imediato dos executivos. O E-mail ficou liberado algum tempo somente 

para a comunicacão entre as diretorias. Após verificada a utilização real do 

meio, constatado através c10 relatório estatístico do sistema e da diminuição 

das chamadas telefônicas, estendeu-se a utilização do E-inail para níveis in- 

feriores de gerência, seguindo a mesma metodologia aplicada para as direto- 

rias. Agora a comunicacão estava liberada para gerentes médios e diretores. 

É importante ressaltar que o nível de prioridade de envio e recebimento de 

mensagens foi o mesmo para todos os níveis hierárquicos dentro da empresa. 

O treinamento assim sucedeu até o mais baixo nível do escritório. Ao final, 

pode-se constatar que a grande maioria dos funcionários usa a conlunicação 

eletrônica nas suas atividades diárias. 

Um outro fator básico para o sucesso da implantação da comunicação 

eletrônica foi o tempo de resposta nas comunicações. Para isso foi feito um 

investimento considerável em hardware e software, além da contratação de 

um canal de satélite que foi utilizado num estágio seguinte para proceder as 

comunicações (1989). 
A introdução do computador como ferramenta de comunicação apre- 

senta maior aplicabilidade em empresa de grande porte e geograficamente 

distribuida. 

Este exemplo mostra uma certa flexibilidade organizacional da empresa, 



e uma diminuição no tempo de transações administrativas resultando numa 

agilidade no atendimento dos clientes. Esta é sem diívida uma vantagem 

competitiva resultante da autoinação de escritórios. 

Evolução do Sistema de A.E. 

A COSIGUA vem avançando a passos largos no sentido de encontrar usos 

estralégicos para os seus sistemas de informação. 

Poclemos dest acar esta iniciativa através da disseminação de terminais da 

companhia nos seus representantes de venda. Estes ligam-se aos computa- 

dores do grupo através de linha discacla e acessam o sistema de vendas que 

dispõe cle informacões sobre preços e estoques. De posse destas informações- 

chaves atualizadas o revendedor tem maior poder para efetuar um negócio 

junto ao cliente. 

O sistema de contas a pagar se encontra informatizado num grau bastante 

avancado, pois a cobrança é feita eletronicamente entre a empresa e a rede 

bancária através do serviso de EDI (Eletronic Data Interchange) da Gerdau 

Serviços de Informática S.A. (GSI). 

Uma utilizacão interessante para o sistema de automação de escritório é o 

que trata da comunicacão entre duas empresas distintas. A Cosigua instalou 

um terminal ligado ao seu equipamento dentro do posto de serviço bancário 

na sede da empresa em Santa Cruz. Este terminal tem acesso ao correio 

eletrônico da empresa e permite que todos os clientes que possuem conta 

no posto de serviço inanipulein suas contas através de mensagens enviadas 

ao banco. No final do expediente os funcionários clo banco lêem todas as 

mensagens do correio eletrônico e operam as movimentagões das contas dos 

client es conforme foi especificado por estes. 

A empresa de tempos em tempos financia a compra de microcoinputa- 

dores para os seus funcionário de inédia gerência em cliante. Também já se 

pensa na disseminação de computadores de colo (LapTop) para serem usados 

pelos executivos da empresa em viagens de negócios, com dispositivos para 

permitir acesso a base de dados da empresa via linha discada. 

Como vimos a empresa apresenta um amadurecimento bastante con- 

siderável com a utilização da tecnologia relacionada à informação. Os plane- 

jamentos da empresa são a longo prazo, o que permite a finalizagão das 

metas traçadas, facilitando em muito o trabalho dos técnicos responsáveis 

pela política de informática. 



5.2.4 Conclusões 

O indústria de aço no Brasil é um oligopólio composto de menos de 10 em- 

presas. Desta forma podemos considerar que a indústria de aço se enquadra 

entre as empresas que possuem grande poder junto aos consumidores pois é 

um setor que vende para um grande número de empresas. 

Apesar da concorrência não ser praticada em termos de preços, a empresa 

tem investido na diferenciação através de investiinent os em t ecnologia cla 

informacão e em tecnologia de producão. 

E interesse da empresa desenvolver tecnologias que aumentem a como- 

didade dos distribuidores através do acesso às bases de dados da empresa. 

Este sistema tem como característica básica tornas cativas as distribuidoras. 

O fato do grupo Gerdau e das empresas em particular terem investido ao 

longo da sua história em informatização dos sistemas administrativos chama 

a atenção para a potencialização da utilização eficaz da cadeia de valor. 

A facilidacle encontrada para a implantagão de tais sistemas deve-se par- 

ticularmente ao modelo de gerência centralizado, com fluxo de informações 

distribuido. No Brasil este modelo é encontrado com mais facilidade em 

empresas do setor privado, que sofrem menos as interferências políticas re- 

gionais. A tecnologia teve um papel preponderante no aumento do fluxo de 

decisão da COSIGUA para a sede do grupo. Até 1989 a empresa possuia urn 

corpo de alta gerência; em 1990 houve uma mudança com o deslocamento 

das decisões estratégicas para a sede do grupo em Porto Alegre. 

Sobre o ponto de vista da facilidade em lidar com inovações tecnológicas, 

a empresa demostra ao longo da sua história uma necessidade de atualização 

e proximidade com os avanços no exterior. Esta afirmativa pode ser com- 

provada através do intercâmbio cultural e tecnológico qlle o grupo Gerdau 

mantém com empresas j aponesas . 
Apesar da indústria do aço possuir um caráter de pouco conteúdo infor- 

inacional do procluto, o processo de produção, desde a chegada da sucata ou 

do ferro, matéria prima da indústria, até a distribuição da produção para o 

Brasil e exterior, apresenta alto teor informacional. Esta característica justi- 

fica parcialmente a importância dada pela alta gerência à modernizacão clas 

empresas a nível administrativo. Na COSIGUA este efeito pode ser sentido 

pela relação entre funcionários administrativos e a quantidade de terminais 

' de computador disponíveis, sendo esta relação quase que 1 para 1. 

A COSIGUA pode ser considerada um empresa alerta, que está atenta às 

modificações no ambiente e na tecnologia. Com relação ao uso de sistemas 



de informação, a COSIGUA se encontra num estágio de maturidade e já se 

inicia no uso de sistemas de informação estratégicos. 

A relação com o fornecedor de hardware e software apresenta carac- 

terísticas peculiares já que o software importante para a empresa (AE) não 

foi adquirido do fornecedor de hardware. Por outro lado, o grupo é sócio 

do fornececlor em uma empresa de informática. Infelizmente não foi possível 

medir a importância desta relação na política de informática da empresa. 

Caso da Instituição Bancária 

O Banorte é uma instituicão financeira sediada em Recife e que possui apro- 

ximadamente 140 agências (1988) espalhadas por todos os estados brasileiros. 

O banco foi fundado em 1942 com capital 100% nacional e hoje está cons- 

tituído sob a forma de sociedade anônima. A sua história está fortemente 

marcada pelas inovações tecnológicas isnplement aclas em primeira hora. Quan- 

do a comunidade financeira percebeu que a informatização bancária seria 

fundamental para a consolidação e ampliação cios serviços oferecidos pelos 

bancos, o Banorte se lançou com um projeto caro e audacioso com vista a in- 

forinatização de suas agências: estava lançado o sistema INTERLIG - um dos 

primeiros sistemas de interligação "on-line" de informações entre agências, 

desenvolvido pelo Banorte. Com o projeto INTERLIG, o BANORTE acoin- 

panhou o desenvolvimento e implantação dos sistemas de automação bancária 

a exemplo do que ocorria com bancos de maior porte, como Itaú e Bra-- 

desco. O desenvolvimento da aut omação bancária está intimamente ligado ao 

aport e de capit a1 proveniente dos grandes lucros das instituições financeiras 

na década de 70. 

O grande parceiro dos projetos de informatização c10 banco foi a IBM. 
O relacionan~ento comercial entre a IBM e o Banorte remonta à década de 

50, quando uma das empresas do grupo Banorte, o Cotonifício da Torre, 

introduziu em seus controles operacionais e administrativos o equipamento 

Hollerit da IBM. Esta situação se configura até hoje, com a mesma IBM 

fornecendo boa parte das soluções em hardware e software para o Banorte. 

A administra$io do grupo Banorte tem forte perfil familiar; até hoje o 

grupo é clirigiclo pelos genros c10 acionista majoritário. Apesar deste quaclso, 

começa-se a vislumbrar a necessidade de formar um corpo de executivos a 

altura cle comandar um conglomerado das proporções do Banorte. O grupo 

Banorte está classificado na 107a posição entre os 500 maiores grupos na- 



cionais, com um patrimônio líquido de 78,4 milhões de dólares e aproxi- 

madament e 9000 fiincionários (Balanço Anual 199 1). O banco possui aproxi- 

madamente 160 agências em quase todos os estados brasileiros e possui cinco 

gerências regionais - Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza 

- sediadas nos principais centros financeiros do país. 

As estratégias empresariais adotadas pelo Banorte têm se baseado nos 

trabalhos de adminstração que pregam o enxugamento das empresas à sua 

atividade fim. Servicos não diretamente ligados à atividade fim da empresa 

passaram a ser contratados por outras empresas que em boa parte dos casos 
I 

pertencem ao próprio grupo. E o caso do serviço de vigilância das agências 

bancárias e os serviços de limpeza: ambos estão a cargo de empresas in- 

dependentes, mas que pertencem à holding Banorte. Na realidade foi uma 

integracão vertical do setor de serviços. O Banorte hoje já funciona como 

banco inúltiplo e como tal cresceu muito em número de clientes e funcionários. 

Expandiu a estrutura administrativa e está fortemente preocupado em como 

oferecer inelhores servi~os a menores custos. 

Em princípio o investimento em automação no Banorte teve fundamen- 

talmente a preocupação de modernizar o "Front-End", ou seja a colocar a 

inforsnática para facilitar a vida do cliente e melhorar seu atendimento, haja 

vista o projeto de interligação de agências - INTERLIG. Este estágio con- 

tinua, só que agora em paralelo com a necessidade de modernizar o "Baclc- 

End" , OLI seja, automatizar também a retaguarda de funcionamento do banco. 

A automação de escritório no Banorte se enquadra nesta fase, onde o au- 

mento da quantidade de informação circulante, a necessidade de agilizar a 

tomada de decisões e o amadurecimento das gerências com relação ao uso da 

informática facilitaram em muito o processo de modernização aclministrativa 

auxiliado por computador. 

O Banorte também já possuia a maioria dos seus sistemas administra- 

tivos informatizados, o que facilitou bastante a introdução dos sistema de 

automação de escritório. Este veio para interligar as informações estrutu- 

radas e não-estruturadas do Banorte. 

5.3.1 Implantação do Projeto de Automação de Es- 
crit ório 

A sede administrativa do Banorte é situada em Recife e durante muitos anos 

a administra~ão geral do Banco era espalhada em vários préclios no bairro c10 

Centro. Desde essa época a tramitacão de documentos e a comunicação entre 



os diversos orgãos da empresa eram feitas de maneira pouco satisfatória. A 
questão da separação geográfica foi resolvida em 1985 quando foi trasferida 

toda a administração do grupo Banorte para a sede administrativa do prédio 

da Torre. Porém os problemas de comunicação não foram sanados por coin- 

pleto com esta junção física. 

Uma instituição financeira por caract erísticas intrínsecas trata com um 

grande volume de informações armazenadas em papel. A análise de Porter 

[Port 851 classifica a atividade bancária como aquela de alto conteúdo in- 

formacional, pois o seu produto - empréstimos, depósitos, movimentação de 

contas - é baseado na informação e o seu serviço é lidar com as informações 

de maneira a satisfazer seus clientes. 

A origem dos banqueiros contribuiu para o culto ao papel, niuitos deles 

foram contadores, e como tal possuiam a precaução de sempre guardar mais 

de uma cópia de todos os documentos. Desta forma com o crescimento do 

negócio, a gerência de tanta informação contida em papel tornou a adminis- 

tração lenta, anti-produtiva e trabalhosa. 

Esta era a visão do então Gerente do Centro de Informações (C.I.) do 

Banorte, e foi coin estas preocupações que ele travou os priineiros contatos 

com a solução IBM para o trato dos problemas no escritório convencional. 

Mais precisamente em 1987 no Encontro Latino Americano de Usuários IBM, 
no congresso da SUCESU e posteriormente em exposições patrocinadas pela 

própria IBM. Estes eventos ainda permitiram intercâmbio de informações 

entre o Banorte e outros clientes de porte da IBM, como por exemplo a 

PHILIPS, que foi o primeiro cliente do sistema PROFS no Brasil. 

De imediato a direção geral do Banorte não se interessou pelo produto, 

mas o gerente de informática resolveu instalar uma cópia do PROFS e es- 

tuciá-10 nas horas vagas e mesmo fora do expediente. Após adquirir um 

conhecimento vasto sobre a ferramenta, este resolveu experimentar o pro- 

cluto com um pequeno grupo que foi denominado piloto. O grupo piloto 

foi formado pelos funcionários da DITEC (Departamento de Tecnologia). 

Neste departamento já havia a colaboração do chefe do departamento que 

era simpático à idéia, bem como era o departamento que possuia o maior 

niliinero de terminais por pessoa e possuia funcionários que tinham bastante 

familiaridade com o uso do computador. Após 4 meses em teste com este 

grupo de 63 pessoas, o Gerente de Informática já possuia subsídios para pro- 

por à diretoria a utilização do produto dentro da empresa. A utilização do 

PROFS pelo grupo piloto permitiu elaborar um relatório que identificava as 



vantagens, desvantagens, aceitação pela comunidade, características técnicas 

referentes ao consumo de memória, CPU e custos. 

Este relatório foi entregue à Diretoria e pouco tempo depois foi efetivado 

o contrato de utilização do software para uso no Banorte, em novembro de 

1988. 

Estratégia de Implantação 

Mais uma vez a implantação do sistema de automação de escritório (PROFS) 

se deu por eleição de áreas pilotos e comprometimento de altos escalões geren- 

ciais no projeto. A Diretoria Administrativa foi a primeira a ser interligada 

via PROFS. Após a aprovação da ferramenta pelo Diretor Administrativo, 

foram instalados terminais na maioria das gerências subordinadas a este. 

Com o tempo as demais áreas da empresa passaram a fazer parte do sistema. 

A expansão do PROFS dentro da estrutura administrativa foi gradual, inas 

hoje engloba todas as pessoas que tratam com informações gerencias e todos 

os gerentes de projeto de nível técnico. 

A IBM como fornecedor do produto não só vendeu o produto como 

também a idéia de modernidade insericia nele. Haja vista as propagan- 

das internas do Banco cuja mensagem principal é aquela amplamente di- 

vulgada pela IBM ou seja, "Tecnologia Como Diferencial Competitivo". O 
caso Banorte serve para deinostrar como a mensagem de inarketing e o su- 

porte ao usuário foi ainplamente recebida, confirmando as expectativas com 

relação a estratégia da IBM de manter e ampliar o seu mercado. 

Evolução do Sistema 

A intenção do então Gerente de C.I. era apenas agilizar a comunicacão infor- 

mal dentro do CENAB - Centro Administrativo Banorte. Mas com o tempo 

e a aceitação da ferramenta, o PROFS tornou-se disponível a nível nacional, 

em todas as filiais administrativas do Banorte. A ligação passou a ser feita 

através de linhas privadas TRANSDATA da Embratel. O estágio atual do 

PROFS no Banorte alia o conceito de escritório móvel, onde de qualquer 

localização do sistema Banorte é possível para um funcionário administra- 

tivo despachar como se estivesse em seu próprio escritório. O Sistema de 

Automação de Escritório mereceu a atenção da Gerência de Informática no 

sentido de criar uma divisão com a finalidade de aperfeiçoar as aplicacões 

baseadas no PROFS. Um dos projetos desenvolvidos pela equipe do Banorte 

foi um programa com algumas das características do PROFS e que roda nos 



micros clas agências. A sua função é permitir a comunicação entre as agências 

e o restante cla organizacão através clo PROFS. Com essa facilidade fecha-se 

a comunicacão de todos os nós do Banco dentro do PROFS. 

A equipe cle administracão do PROFS é composta por dois analistas 

de sistemas dedicados em tempo integral. Esta equipe tem modificado o 

produto, tornando-o mais flexível para o uso na organização. 

Um caso que ilustra o conceito de escritório móvel foi quando o cliretor 

administrativo foi acometido de grave cloença que o obrigou a se ausentar 

vários dias do escritório. Por não poder se deslocar para o centro das decisões, 

o executivo solicitou a instalação de um terminal no seu q ~ ~ a r t o  e passou a 

despachar através do PROFS. 

Outra idéia associada à automação de escritório no grupo Banorte diz 

respeito ao financiamento de microcomputadores para os funcionários. Esta 

idéia já havia sido cogitada em 1986 e terminou abandonada por conta da 

crise econômica pós Plano Cruzado. Esta idéia ainda não está suficiente- 

mente amadurecida, mas já aponta indícios para uma possível flexibilização 

clo horário e do local de trabalho. 

A instalação de postos de serviços avançados junto ao cliente é um prática 

que têm alcançado bastante sucesso. O posto avançado consiste na instalação 

de um terminal de caixa do banco no cliente que se constitui pessoa física. 

A facilidade cle possuir um banco dentro cio ambiente da empresa é bastante 

tentador . Esta prática tem sido um dos maiores sucessos entre as políticas de 

uso estratégico da informação, além de ser um passo na direção dos sistemas 

de informações interorganizacionais. 

Da mesma forma que foi possível extender as fronteiras da empresa para 

junto do cliente, a idéia cle permitir que o pessoal ligado às atividades que 

não exigem a permanência no escritório estejam mais perto do seu campo 

de atuação parece bastante atraente. Os funcionários ligados ao marketing 

e comercialização de serviços são os primeiros a fazerem parte deste planeja- 

mento. Uma vez que os sistemas de informação para atender às instituições 

bancárias são desenvolvidos em grande quantidade e são bastante complexos, 

uma flexibilização do trabalho da equipe de desenvolvimento de softwase não 

parece muito distante. Uma das idéias é dividir o tempo de trabalho en- 

tre o escritório e a residência. Estas questões já encontram respaldo em 

organizações com procedimentos administrativos de vanguarda e pesquisas 

começam a ser desenvolvidas com o t í tdo  "work-at-home". 



Impactos Orgaiiizacioilais 

Apesar de não ter havido um estudo aprofundado sobre os impactos organi- 

zacionais da comunicação eletrônica no grupo Banorte, sem dúvidas muitas 

modificações ocorreram com o tratamento da informação não estruturada. 

E essas modificações foram gerenciadas à medida que foram surgindo, sem 

qualquer planejamento anterior . 
Sem cli(ivida o PROFS mudou a cara da comiinica$í,o entre os departa- 

mentos e gerências dentro do Banco. Para isso foi necessária muita clisciplina 

e um esforço dos gerentes para trabalharem segundo os moldes estabelecidos 

pelos PROFS. A firmeza com que a alta gerência encarou a comunicação 

eletrônica obrigou que as gerências inferiores assim o fizessem sob pena de 

emperrar a comunicação e até desconsicierar os despachos que não fossem emi- 

tidos ou respondidos via PROFS. Desta forma, pode-se dizer que o PROFS 

mudou a cultura das pessoas, pois o bilhetinho foi substituído pela nota - 

que é uma mensagem breve emitida dentro do ambiente do PROFS. "Deixar 

recado" passa a ser substituido por "enviei uma nota", que é mais seguro, 

mais rápido e mais confidencial. Com o PROFS foi possível formalizar in- 

formações de caráter informal e manter o aspecto informal da comunicação. 

O produto também se adaptou às necessidades da empresa, seja através 

da implantação do módulo de ligação com as agências ou com a emissão de 

relatórios diretamente do sistema administrativo para o sistema informativo 

do PROFS. 

O Banorte já está fazendo avaliações com o software Office Vision da IBM 
como provável sustituto do PROFS. O Office Vison é um produto voltado 

para automação de escritório que possui algumas vantagens sobre o PROFS, 

como já foi discutido no capítulo anterior. 

5.3.2 Conclusões 

A atividade bancária é por exelência rica em informacões, tanto a nível de 

procluto cluanto a nível de processo. Desta forma, clesenvolver sistemas de 

informação numa instituição bancária é necessário por motivos de sobre- 

vivência. O Banorte esteve atento às evoluções do ramo financeiro no sen- 

tido de enriq~iecer o seu serviço através c10 uso da tecnologia de informação 

disponível. O projeto Interlig é um exemplo e mais recentemente a introdução 

de postos avançados no cliente ilustra a valorização de soluções informa- 

tizadas para ganhar mercado. Postos bancários avançados são autênticos 

representante dos sistemas de informação estratégicos. O Banorte pode ser 



considerado uma empresa alerta no que diz respeito a inovações tecnológicas. 

O fato cio Banorte ter acompanhado de perto as evoluções da tecnolo- 

gia e ter procurado renovar as práticas gerenciais através da limitação da 

gerência familiar e do aumento da participação de executivos profissionais, 

contribuiram muito para atingir uma maturidade no que conserne ao uso 

estratégico da informação. 

Apesar da falta de planejamento organizacional anterior à introducão 

da automacão cle escritório como ferramenta de integração da empresa, a 

evolução c10 sistema mostrou a capacidade cla organizacão em reagir posi- 

tivamente às modificações. Neste caso, é importante considerar o trabalho 

de "eclucação" dos fornecedores cle hardware/software como formadores de 

opinião da alta gerência no sentido de sensibilizá-la para a importância e po- 

tencial cla informática para empresa. Este trabalho foi fundamental quando 

da decisão da alta diretoria em adotar o sistema e fazer com que a difusão 

deste dentro da corporacão fosse uma realidade. 

A partir da interligação das bases de dados formais e informais, ficaram 

mais claras para a alta gerência outras utilizações para seus sistemas de 

informação, assim como facilitou-se o trabalho dos técnicos em desenvolver 

novas aplicações estratégicas. 

No que se refere a maturidade com relação a utilização estratégica da 

informação o Banorte se encontra ainda num estágio inicial. Acreditamos 

que num curto espaço de tempo o Banorte evoluirá no sentido diversificar e 

amplias o desenvolvimento de sistemas de informação estratégicos, motivado 

principalmente pelas exigências do mercado. 

5.4 Caso Indústria de Petróleo 

A importância do petróleo como fonte de energia data do início do século 

com o desenvolvimento de tecnologias de combustão para a propulsão cle 

motores. Até então o óleo era utilizado basicamente para a iluminação de 

casas e cidades - através da iluminação à gás -, perineabilização de barcos e 

cisternas, e também para untar pedras na construção civil . 
Com a inclustrialização e o desenvolvimento dos motores a combustão, 

o petróleo ganhou nova importância no cenário mundial. Após o refino 

do óleo, extraído em grandes quantidades das bacias sedimentares, os seus 

derivados são utilizados como combustível para os motores que impulsionam 

as indústrias e os automóveis. O petróleo divide com a energia elétrica as 



maiores participações no balanço energético mundial. Até hoje o petróleo 

contribui com 40% da energia utilizada em todo o mundo. 

Até a perfuração do primeiro poço de petróleo para extração de óleo em 

grandes quantidades, encontrava-se petróleo em algumas partes do planeta 

sob a forma de poças negras que surgiam da terra. Com o aumento da procura 

por petróleo foi necessário desenvolver formas alternativas de extrair 01.40 do 

subsolo em maior quantidade. Em termos comerciais, a indústria do petróleo 

começou e floresceu nos Estados Unidos, onde foi clescoberto o primeiro poço 

em 1859. Poucos anos depois já existiam dezenas de companhias petrolíferas, 

que ao longo do tempo se tranformaram em indústrias poderosíssimas. Entre 

as 10 maiores companhiam mundiais por venda, cinco pertencem ao ramo do 

petróleo (Fortune 1991). 

No Brasil o primeiro poço de petróleo foi descoberto em 1933, em Lo- 

bato s&urbio cla cidade de Salvaclor, Bahia. Logo em seguida foi criado o 

Conselho Nacional de Petróleo(CNP) , primeiro orgão oficial responsável pelo 

tratamento clas questões referentes à indústria do petróleo. 

Até 1953 qualquer empresa podia perfurar poços, refinar e comercializar 

petróleo dentro do território nacional. A partir do dia 3 de Outubro de 

1953 foi assinada a Lei 2.004, que estabeleceu o monopólio da exploração, 

prospecção e refino do petróleo e que determinou a criação da PETROBRÁS. 

A motivação básica para a determinação do monopólio foi o desejo de res- 

guardar a fonte de energia mais importante do mundo e com isso assegurar 

o seu valor estratégico e de garantir a segurança nacional. 

A Petrobrás herdou todas as instalações e acervos do CNP, que foi extinto 

em seguida. 

Aproximadamente 10 anos depois foi estabelecido também o monopólio 

da coinercialização do petróleo na sua forma "in natura", ou seja, a Petrobrás 

centralizou todas as atividades de importação e comercialização do óleo. 

A constituição de Outubro de 1988 referendou a Lei 2.004 e estabeleceu 

o monopólio constitucional das atividades da indústria do petróleo. 

Desde então a indústria de petróleo no Brasil é um monopólio, exercido 

pela empresa de capital aberto Petrobrás S A, com aproximadamente 500 

mil acionistas, cujo sócio majoritário é o Governo Federal. Desta forma o 

Governo Federal administra e coiitrola todas as atividades da companhia. 

As f~mções básicas da empresa se resumem à exploração, perfuração, 

produção, refino, transporte, iinport ação e coinercialização de petróleo. Além 

clas atividades citadas, garantidas pela constituição, a Holding Petrobrás atua 



nas heas de distribuição de derivados de petróleo (Petrobrás Distribuidora), 

da incltístria petroquímica (Petroquisa) , da indiístria de fertilizantes(Petrofér- 

til) e ainda com a empresa internacional do ramo do petróleo (Braspetro). 

A empresa possui um quantitativo de aproximadamente 56.000 funcionários 

[Exam 911, uma receita operacional bruta de 11.430,3 milhões de dólares e 

se constitui a maior empresa brasileira, ocupando a 52a. posição entre as 

maiores empresas do mundo, segundo a revista FORTUNE [Fort 911. 

A análise da competitividade em setores monopolizados apresenta carac- 

terísticas bastante interessantes, pois duas das forças competitivas abordadas 

no capítulo 3 não existem; são elas: as empresas concorrentes e os novos en- 

trantes. O monopólio da produção de petróleo no Brasil é estabelecido na 

forma da lei conforme reza a constituição vigente. O recente movimento de 

privatização pelo qual o país atravessa ainda se encontra distante da indústria 

do petróleo, pois é necessário um amplo debate nacional a respeito da questão 

além de na prática ser necessária u n a  mudança constitucional que exige a 

maioria de 315 do Congresso Nacional para aprovar o fim do monopólio. 

O relacionamento entre a empresa, seus clientes e fornecedores também é 
bastante peculiar. Pois em muitos casos a Petrobrás é único cliente e único 

fornecedor o que coloca a empresa numa situação bastante confortável sob o 

ponto de vista da competição. 

Desta forma o maior comproinisso de competitividade da empresa se re- 

sume às metas de produção de Petróleo estabelecidas pelos planos de ex- 

pansão da mesma. O parâmetro de comparação entre a performace da 

Petrobrás se dá principalmente com as similares estrangeiras. A Petrobrás 

ocupa a 17a. posição no ranking das indústrias de petróleo a nível mundial 

e o maior destaque para empresa em termos de tecnologia é o domínio 

da prospecção em águas profundas, resultado de um investimento contínuo 

em tecnologia. A exploração de petróleo e os processos de refinamento da 

Petrobrás se encontram a níveis internacionalmente competitivos e em ex- 

pansão segundo a revista PIW [Piw 91). 

A Petrobrás mantém-se uma empresa lucrativa apesar das interferências 

governamentais nos destinos da companhia, que utiliza as tarifas de com- 

bustíveis e demais derivados de petróleo como ferramentas de política econômica. 

5.4.1 A Estrutura da Petrobrás 

A Petrobrás possui 11 refinarias de petróleo espalhadas pelo Brasil, além da 

BR distribuidora, Petroquisa, Petrofértil, Braspetro e do Centro de Pesquisa 



cla Petrobrás (CENPES). A Petrobrás se destaca como iuna das poucas em- 

presas brasileiras que mantém uma instituição de pesquisa diretamente li-- 

gacla à sua atividade fim. Sendo responsável por boa parte dos avancos da 

Petrobrás no clesenvolvimento de tecnologia de ponta para a perfuração de 

poços em águas profiindas. 

A gerência cla Petrobrás é feita de forma centralizada, com sede no Rio 

de Janeiro. É na sede que se encontram o Conselho Aclministrativo, as Di- 

retorias e Superintendências Gerais da empresa. Na sede também é feito o 

planejamento estratégico das diretrizes, através dos planos anuais e pluri- 

anuais. As atividades básicas da empresa são geridas por cinco diretorias 

principais: Diretoria de Exploração, Diretoria de Perfuracão, Diretoria de 

Produção, Diretoria de Industrialização e Diretoria de Transportes. Estas 

são responsáveis respectivamente pelas cinco etapas básicas da produção de 

derivados de petróleo: a exploração ou estudo de viabilidade de bacias, per- 

furação cle poços, extração de óleo de forma contínua, refinamento do óleo e 

distribuição dos clerivados de petróleo, garantindo a execução das atividades 

designadas pela empresa pela Constituição Federal. Além das atividades o-- 

peracionais a empresa conta com orgãos de apoio a atividade fim tais como: a 

Diretoria Financeira, a Superitendência de Recursos Informáticos, a Superi- 

tendência cle Engenharia, a Superintendência de Meio Ambiente, Qualidade 

e Segurança Industrial e o Centro de Pesquisa da Petrobrás(CENPES). 

Pela extensão das atividades e pela distribuição geográfica das unidades 

de proclução as tecnologias de computação e comunicação tiveram uma am- 

pla aceitação das gerências e apresentam ao longo dos anos uma evolução 

contínua. No Relatório Anual da empresa, edição escrita em língua inglesa, 

o presidente aponta a eficiência dos serviços cle comunicação e troca de in- 

formação na empresa como uin marco no que diz respeito aos programas de 

modernização administrativa em curso. 

As ativiclades de produção e refino de petróleo se estendem por sete es- 

tados do território nacional. A distribuição geográfica da empresa justifica 

os investimentos na integração das unidades de produção e refino. A seguir 

apresentaresmos a distribuição das unidades de produção da Petrobrás: 



ESTADO 
Amazonas 
Ceará 
Rio Grande Norte 
Alagoas 
Sergipe 
B aliia 
Espiríto Santo 
Rio cle Janeiro 
Paraná 
Petrobrás 

TERRA 
3.724 
4.309 
59.502 
7.623 
39.959 
73.031 
12.265 
o 
755 
200.167 

MAR 
o 
13.353 
17.479 
o 
11.334 
3.189 
2.541 
405.566 
o 
453.463 

Tabela 5.3 - Proclução Diária de Petróleo por Estado - 1990 

(barris por dia) 

TOTAL 
3.724 
17.662 
76.981 
7.623 
50.293 
76.220 
14.806 
405.566 
755 
653.630 

Fonte: 1990 - Annual Report, Petrobrás 
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Nesta clata existiam 6265 poços em produção no país, dos quais 5.499 

eram terrestres e 766 inarítmos. 

Em 1991 a produção diária saltou para a casa dos 700 mil barris diários 

estabelecendo um novo recorde de produção da empresa. 

A capacidade de refino da Petrobrás se encontra hoje na casa de 1,4 

milhão de barris de petróleo por dia, o que permite processar óleo bruto 

para atender a demanda do mercado interno e ainda exportar os produtos 

refinados. Todas as refinarias são administradas a nível global pela Diretoria 

Ind~~strial. A seguir apresentaremos as refinarias e sua localiza~ão geografica. 

CIDADE 
Manaus 
Mat aripe 
Fortaleza 
Betim 
Araucária 
Duq. Caxias 
Canoas 
Cubatão 
Mauá 
Paulínea 

REFINARIA 
Refinaria de Manaus 
Refinaria Landulpho Alves 
Fábrica de Asfalto de Fortaleza 
Refinaria Gabriel Passos 
Refinaria Pres.Getúlio Vargas 
Refinaria Duque de Caxias 
Refinaria Alberto Pasqualini 
Refinaria Pres. Bernardes 
Refinaria de Capuava 
Refinaria de Paulínea 

I S.J. Campos I Refinaria Henrique Lages 

SIGLA 
REMAN 

RLAM 
ASFOR 
REGAP 
REPAR 
REDUC 
REFAP 

RPBC 
RECAP 

REPLAN 
REVAP 

Tabela 5.4 - Refinárias da Petrobrás por Estado 
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5.4.2 O Sistema de Informação da Petrobrás 

O sistema de informação da empresa está baseado em equipamento IBM 3090 

localizado no Edifício Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro. Este equipamento 

possui terminais espalhados pelas unidades administrativas e de produção e 

ainda acessa dados de outros equipamentos dentro da corporação. 

Além do equipanlento de grande porte citado a empresa possui outros 

cinco ecluipamentos de médio porte (três equipamentos IBM 4381 e dois 

equipamentos VAX da linha 6000)) sem contar com a base de microcom- 

putaclores espalhados pela empresa. A Diretoria de Exploração, com sede no 

Rio de Janeiro, possui um equipamento IBM 3090 com função exclusiva de 

pesquisa de subsolo e acompanhamento de poços de petróleo em producão. 

Este equipamento é dedicado principalmente às atividades científicas. 

Os recursos computacionais da empresa com excessão dos equipamen- 

tos da área científica são gerenciaclos pela Superintenclência de Recursos In- 

formáticos. 

As atividades de desenvolvimento de aplicações corporativas é sediado no 

Rio de Janeiro, onde se encontra a equipe de desenvolvimeilto de aplicações. 

Os desenvolviinent os e pesquisas do Departement o de Exploração t ambéin 

são centralizados no Rio de Janeiro, entretanto os dados estão disponíveis de 

forma distribuida as demais unidades da empresa. 

O parque computacional da Petrobrás está assim distribuído: 

IBM 4381 
VAX 6240 
VAX 6000 

IBM 4381 
IBM 4381 
IBM 3090 

Sede - RJ Sistemas Corpor ativos 
Sede - RJ Sistemas Corpor ativos 
Sede - RJ Sistema de Informação p/ Executivos 
Sede - RJ Sistemas das Diret . Industrial 

(Comercial e Material) 
São Paulo Apoio Refinarias 
Bahia Apoio Refinarias 
Sede - RJ Diretoria de Exploração 

Tabela 5.5 - Parque Computacional da Petrobrás 

Total de Terminais na Companhia : 6776 (Dezembro/90) 

Não foi possível contabilizar o niímero total de micso computadores. 
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5.4.3 O Sistema de Informação de Escritório 

Uma das funções da Superintendência de Recursos Informáticos diz respeito 

a pesquisa de novas tecnologias que surgem no mercado e a avaliação do 

seu pontecial (Custo x Benefício) para ser utilizado pela Petrobrás. Através 

de trabalhos desenvolvidos por esta superintendência percebeu-se a neces- 

sidade de iim sistema de informação respoilsável pela interligação das ilhas 

administrativas, além de um estreitamento das comunicações entre as áreas 

de Administração e Produção e a área Científica. Visto que cada uma destas 

possuiam a sua própria base de dados e o seu próprio equipamento, não 

existindo até então nenhuma máquina que servisse de interface entre os sis- 

temas Corporativos e Científico. O sistema de automação de escritótio se 

encaixou perfeitamente nesta demanda. 

A história da introdução de programas voltados para automação de es- 

critório dentro dos conceitos vistos no capítulo 4 data de início dos anos 

80 com o "software" DAISON da IBM, que chegou a ter 10.000 usuários 

cadastrados. 

Em 1987, foi lançado iun projeto para introduzir os sistemas de au- 

tomação cle escritório para apoiar a alta gerência. Neste sentido montou-se 

um projeto com o intuito de introduzir este sistema a nível das gerências. 

O equipamento escolhido foi da linha DIGITAL e todo o projeto de iin- 

plantação foi acompanhado de perto por técnicos do fornecedor. 

O S.A.E. da Petrobrás é composto basicamete de cinco módulos: correio- 

eletrônico, vicleot ext o, agenda eletrônica pessoal, acesso aos sistemas corpo- 

rativos e conferência eletrônica. 

5.4.4 Conclusões 

Apesar da indústria do petróleo possuir um processo de produção contínuo e 

de baixo teor informacional, a dimensão dos negócios da Petrobrás é carac- 

terizado por um elevado teor informacional do processo. A cadeia de valor da 

empresa gerência milhares de transações graças principalmentes as dimensões 

gigantescas da empresa. 

A empresa não se encontra diante de uma competição direta. O nível de 

eficiência desta é medido a nível internacional e é internacionalmente que a 

empresa é comparada com seus pares. 

O ramo de atividade da Petrohrás exige grandes investimentos e é uma 

atividade altamente rentável. A atividade possui um elevado teor de tec- 

nologia, desta forma, investir em tecnologia é um caminho natusal para a 



sobrevivência da einpresa. 

A complexiclade do processo administrativo decorrente da extensão da 

empresa e da enorme q~iantidacle de clientes, fornecedores e funcionários sem- 

pre foi uma aliada na ~itilização da informática como apoio à gerência. 

A facilidade com que a empresa encara a necessidade de inovação facilita 

a implantação de novas tecnologias tanto no ambiente de producão quanto 

no ambiente administrativo. A implantação de sistemas de automacão de 

escritório é uma realidade de longa data dentro da empresa. A existência de 

uma unidade de planejamento e estudos de viabilidade para a introducão de 

tecnologias de coinput ação e comunicação dentro da empresa coloca esta 

numa posição vantajosa no que diz respeito à negociação de produtos e 

serviços com fornecedores de hardware e software, aumentando o nível de 

exigência dos produtos e serviços adquiridos. 

Mesmo com toda estas vantagens a favor, a Petrobrás não desenvolveu 

ainda nenhum sistema de informação estratégico, com excessão do sistema 

integrado de cobranca (neste caso a iniciativa normalmente parte da insti- 

tuição bancária), porém já está na fase de projeto a interligação com os 

fornecedores de equipamento no sentido de agilizar a compra de produtos. 

A Petrobrás se encontra num estágio inicial com relação à utilização de 

sistemas de informação estratégicos. No entanto, a empresa vem de uma 

história de larga utilização de sistemas de informação convencionais inte- 

grados, o que a princípio a credencia para o desenvolvemento de soluções 

estratégicas iitilizando sistemas de informação. 

Caso Transporte Ferroviário 

O transporte ferroviário no Brasil teve início em meados do século XIX com a 

introdução das primeiras ferrovias inglesas administradas, na forma de con- 

cessão pública, por companhias privadas [Azev 501. A história da ferrovia 

no Brasil não diferiu dos primeiros modelos de transporte ferroviário na Eu- 
ropa e na América. Também aqui o surgimento da ferrovia acompanhou os 

avanços do país, viabilizando um meio de comunicação, transporte e de es- 

coamento de mercadorias entre o litoral e o interior [Brit 611. As estradas de 

ferro foram surgindo nos vários pontos do país com destaque para as estradas 

de ferro que faziam a ligação entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

na região Siideste; as ligações entre a cidade de Porto Alegre e interior na 

região Sul; e a ligação entre a cidade do Recife e a Zona da Mata na região 



Nordeste. 

Em 1957, os serviços de transporte ferroviário foram centralizados sob o 

comando da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), empresa estatal que 

possui 99% de suas ações pertencentes ao Governo Federal (Revista Balanço 

Anual 1991). O principal objetivo da criação da RFFSA foi padronizar o 

transporte ferroviário a nível nacional no que diz respeito às características 

técnicas e de administração de pessoal. Até a data da criação da RFFSA 

existiam no país cerca de 68 estradas de ferro com definições técnicas distintas 

e mais de 10 contratos de trabalho diferentes. 

A gerência da malha ferroviária brasileira está desde então centralizada 

no Rio de Janeiro através da Administração Geral (AG) da Rede Ferroviária 

Federal S.A., e a nível local, está dividida em regionais que são responsáveis 

pela operação do transporte propriamente dito. 

A malha ferroviária esta dividida em 12 regiões operacionais, o critério 

para a formação das regionais é a administração de linhas ferroviárias, que 

na maioria das vezes se situam ao longo de mais dc um estado do tcssitório 

As regionais possuem autonomia operacional e comercial, sendo permitida 

a alocação de carga nos vagões e tratamento direto com os clientes. Porém 

a administração de pessoal, contabilidade e inat erial possuem um forte coin- 

ponente decisório da AG. Não é permitido às regionais contratar pessoal, 

comprar equipamentos acima de certos valores e definir investimentos. 

A hoinogenização do setor ferroviário, que a princípio atendeu às necessi- 

dades de padronizações técnicas e operacionais, com o tempo tornoti-se meta 

e atividade principal da Administração Geral. A padronização em alguns 

nacional : 

SRl 
SR2 
SR3 
SR4 
SR5 
SR6 
SR7 
SR8 
SR9 
SR10 
SR11 
SR12 

RN,PB,PE,AL 
MG(Juiz de Fora),DF,RJ,GO 

MG,ES,RJ,SP 
São Paulo 

Par aná 
Rio Grande do Sul 

BA, D F  
Campos(RJ) 

Tubarão(SC) ,ES ,MG 
Bauru(SP) ,MS ,PR 

CE,PI,PB 
MA,PI 

Tabela - 5.6 Distribuição das Regionais de Produção 



casos levou à uma situação de perda de mercado, pois para atender merca- 

dos tão clistintos quanto a atividade econômica das várias regiões do país, 

partiu-se para solucões que procuravam, com uma mesma formulação, atingir 

as necessidades das diversas regiões de proclucão. 

O modelo de hoinogenização terminou por colocar as regionais amarradas 

à uma realidade cle frota e metodologias de negócios que muitas vezes não 

combinavam nem com as características do seu mercado nein com o volume 

de sua proclucão. Desta forma a empresa manteve algumas poucas regionais 

com uin nível de atendimento ao cliente satisfatório e dentro dos padrões e 

outras completameiite clisformes da realidade. 

Estes fatores aliados à interferência política na administração da RFFS A 
contribuiram para a situacão delicada na qual se encontra a empresa no mo- 

ment o. A Administração Geral sofre pressões políticas de caráter localizado, 

bem como as superintendências regionais, o que torna a administração com- 

plicada. A ausência de um mesmo direcionamento político, torna a empresa 

viilnerável a políticas regionais que destoam das linhas mestras dos negócios 

da empresa. Esta dificuldade política é determinante no insucesso cle muitas 

iniciativas empresariais e pelo abandono de políticas adotadas em gestões 

anteriores. O declínio da empresa pode ser notado pelo compromentirnento 

acentuado cio orçamento com a folha de pessoal que consome 80% da re- 

ceita líquida. Os investimentos na malha ferroviária são poucos e mesmo 

os que existem carecem de um estudo de viabilidade econômica e comercial 

mais amplo. Todos estes problemas resultaram no declínio do transporte 

ferroviário no Brasil. O transporte ferroviário no país fatura 1.502,6 milhões 

de clólares líquidos e apenas 13 empresas são responsáveis por 90% do total 

do faturamnento. 

A empresa vem acumulando prejuízos ao longo dos Últimos 5 anos, e 

vem sobrevivendo às crises através de financiamentos do Governo Federal. A 
situacão da empresa é bastante crítica em termos financeiros e operacionais. 

Esta situação, juntamente com o próprio caráter da atividade de transporte 

levou o Governo Federal a discutir uma possível privatizacão da empresa. 

Desta forma, a questão de maior importância na realidade da empresa 

no momento diz respeito ao processo de privatização amplamente anunciado 

pelo Ministério da Infia-Estrutura a quem a empresa está subordinada. A 
definição dos rumos a serein tomados , seja pela via da privatização ou pela 

seestruturacão cio negócio ferroviário é de enorme importância para o futuro 

da empresa. 



As últimas declarações do ministério apontam para uma grande indefinição 

quanto ao caráter cla privatiza@o: Serão privatizadas todas as atividades 

ferrovárias? Qual a extensão da privatização? Quanto às atividades opera- 

cionais da ferrovia, o que será privatizado: o material rodante(locomotivas/va- 

gões), a via permanente e a operação ou só parte destas atividades? Quanto 

à extensão da privatização, ainda não se sabe se todas as regionais que 

coinpõeni a RFFSA serão privatizadas ou apenas parte delas. 

Esta q~~es tão  institucioiial básica, com relação ao caráter público ou pri- 

vado da einpresa, são de enorme importância para podermos avaliar como 

os planejamentos e políticas de inforinática funcionam num novo contexto, 

pois a própria definição de domínio da empresa influencia diretamente na 

distribuição dos ecluipainentos e sistemas dentro da mesma. 

5.5.1 Inovação Tecnológica na RFFSA 

A atividade cle transporte ferroviário tem algumas características peculiares 

e que têm um fator preponderante quando se trata de inovações tecnológicas. 

Durante muitos anos o négocio ferroviário foi tratado como uma ativi- 

dade cujo componente principal era a engenharia ferroviária e o motivo de 

orgulho da empresa residia na sua capacitação técnica. Por muito anos a 

tecnologia de locomotiva a vapor dominou as estradas de ferro brasileiras. 

Nesta época a empresa de transporte ferroviário não era apenas responsável 

pela operacionalização do transporte em si; nas suas oficinas também fun- 

cionavam verdadeiras indústrias de peças para locoinotivas, pois o mercado 

não oferecia peças de reposição e a fabricação própria permitia a autonomia 

da empresa. Quando a tecnologia a vapor deu lugar à tecnologia de motor a 

diesel, o mercado já se encontrava em condições de atender a demanda por 

peças e serviços para locomotivas; no entanto a empresa manteve-se o mais 

que pode guardando o seu tecnicismo, premiando os mecânicos que produzis- 

sem peças sem entretanto medir o quanto a produção interna destas peças 

estava custanto à empresa. 

Esse exemplo demonstra a dificuldade do ambiente ferroviário interagir 

coin o exterior e explica parcialmente o porque das resistências às inovações 

tecnológicas serem tão fortes na empresa. 

Um outro exemplo, relatado por um dos entrevistados diz respeito à in- 

trodução da comunicação via telefone entre as estações ferroviárias. 

A atividade de transporte como um todo é fortemente marcada pelo seu 

caráter informacional [Port 851. A comunicação entre as estações é determi- 



nante para um bom controle de tráfego e desde a introdução das estradas 

de ferro, juntamente a estas foram introduzidos os telégrafos, popularmente 

conhecidos como "pica-pau". As mensagens entre os agentes de estação eram 

todas baseadas nos telégrafos. Com o aumento da quantidade de carga trans- 

portada este meio de comunicação começou a emitir sinais de saturação. A 

telefonia já havia ganho força como o melhor e mais eficaz meio de comu- 

nicação entre as estações, o que levou os diretores a decidir substituir todos 

os telegráfos por aparelhos de telefone. A atitude dos agentes de estação 

foi bastante coerente com a imagem até aqui relatada c10 técnico ferroviário: 

um ente altamente conservador. Eles não permitiram sob hipótese alguma 

a substituição dos equipamentos, fazendo uma resistência enorme. Por fim 

a direção decidiu que o processo de troca de equipamento só seria completo 

com o uso da força. E assim foi feito; num determinado dia foram trocados, 

à força, todos os "pica-paus" por aparelhos telefônicos e não houve outra 

maneira para os agentes de estação que não usar a nova mídia. 

Segundo o entrevistado, os processos de comunicação eletrônica dentro 

da empresa só seriam introduzidos com sucesso se houver uma determinação 

semelhante em mudar cle mídia em troca de uma modernização tecnológica 

que colocasse a empresa mais perto do que ocorre na maioria das grandes 

corporações brasileiras. 

5.5.2 A Informática na RFFSA 

A dificuldade dos técnicos ferroviários em lidar com o novo reflete fortemente 

nas atividades de informática dentro da empresa. 

Durante muitos anos a empresa manteve todos os sistemas de informação, 

tanto aclministrativos quanto operacionais, em equipamentos IBM/3 em 7 

C.P.D. 's espalhaclos pelas regionais de produção e um IBM 370 na Adminis- 

tração Geral. Estes C .P.D. 's funcionavam como uma extensão da capacidade 

de processamento da Administração Geral, onde se centralizava todo o desen- 

volvimento de sistemas. As regionais cabiam utilizas os sistemas desenvolvi- 

dos na A.G. na administracão da sua própria base de clados. Conjuntamente 

com o IBM/3 , utilizavam-se vários equipamentos unicamente para entr ada 

de dados, já que o processamento era totalmente em lote. 

Em 1980, começou-se a estudar um sistema de informação para dar su- 

porte às atividades operacionais que careciam de maior controle e acom- 

panhamento das cargas e vagões. Em 1984 foi implantado o Sistema de 

Gerência Operacional(SIG0) , baseado em equipamentos COBRA-540, total- 
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A Administração Geral continua com a maior parte do desenvolvisnento 

de sistemas de informações corporativos bem como a totalidade c10 desen- 

volvimento de sistemas operativos, ficando com as regionais de produção o 

desenvolvimento de sistemas de informacões que atendam às necessidades 

locais e a siipervisão e suporte à utilização de microcomputadores. 

Atualmente a empresa conta com o seguinte parque instalado: 

Equipamentos para uso em Sistemas Administrativos : 

e 1 computador IBM 4381 

e 4 computaclores ABC-Bull DPSTI 

e 4 computaclores ABC-Bull DPST2 

e 250 terminais 

Equipamentos para uso em Sistemas Operativos: 

e 9 computadores Cobra-540 

e 4 cosnputadores Cobra X30 

e 4 compuatdores Cobra X21 

e 400 terminais 

Utilizam estes equipamentos aproximadamente 55.000 funcionários. 

Uma peculiaridade da RFFSA é a vasta utilizacão de terminais de com- 

putador nas estações, ou seja, os funcionários que trabalham na operacão 

utiliza com destreza os terminais e manipulam basicamente informacões "on- 

line". Enquanto que a alta administração manipula as inforsnacõe "off-line" , 
através de relatórios impressos. Com relacão a utilizacão de tecnologia da 

informação, o agente de estação está mais adiantado que os executivos da 

empresa. 

5.5.3 Automação de Escritório 

A RFFSA não possui um fluxo de informacões eficiente. Os sistemas ad- 

ministrativos não estão disponíveis para a empresa como um todo. A base 

cle dados da empresa é particionada e duplicada, pois cada regional possui 

o seu eq~~ipasnento e a Admistração Geral possui um cópia das informações 

localizaclas nas regionais. Portanto falar de automação de escritório ao nível 



abordado nesta pesquisa parece difícil em se tratando cla RFFSA, pois um 

passo anterior, qual seja a interligação dos sistemas administrativos formais, 

ainda não foi dado pela empresa. 

Apesar desta restrição, houveram tentativas de introduzir Sistemas de 

Automação de Escritório à nível da Administração Geral. A primeira de- 

las foi iniciativa do fornecedor(IBM), que deixou o software para automação 

de escritório(PR0FS) disponível no recém aclcpirido equipamento de grande 

porte da empresa. O corpo gerencial do departaniento de inforniática in- 

dicou o uso da ferramenta. Esta iniciativa não veio acompanhada de qual- 

quer plaiiejaineiito ou comprometimento maior da gerência para que o seu 

uso se espalhasse na organização. Desta forma, mesmo para um pequeno 

grupo, a iniciativa fracassou e segundo um dos participantes desta primeira 

experiência "no auge do PROFS podia-se contabilizar 4 usuários ". 
Em 1988 a IBM convidou o presidente e toda a diretoria da empresa para 

um evento de planejamento estratégico. Nesta oportunidade o fornecedor 

apresentou a ferramenta de Automação de Escritório (PROFS) para a dire- 

toria ali reunida. A demostração do fornecedor impressionou fortemente o 

presidente que solicitou ao corpo técnico um estudo para a implantação do 

sistema dentro da empresa. Foi então constatado que o PROFS já estava 

disponível dentro da Rede Ferroviária, porém com pouquíssimos usuários 

cadastrados. 

O presidente então determinou a criação de um grupo de trabalho para 

estudar Aut omação de Escritório dentro da empresa. Unia das primeiras 

iniciativas c10 grupo foi visitar o modelo de implantacão da PHILIPS do 

Brasil no sentido de aprender com a experiência de outros. A equipe voltou 

clesapontacla com o processo pelo qual passou a PHILIPS no sentido de im- 

plantar a A.E.. O consultor que conduziu o processo nesta empresa optou 

por uma abordagem geral de A.E., em torno da qual giram todos os ou-- 

tros sistemas de informação da empresa, a exemplo da abordagem, de Ellis 

[Elli 871. Nela, a A.E. é a maior dimensão de sistema onde todos os outros 

estão inseridos. Para implement ar um modelo com esta complexidade foi 

necessário uma profunda mudanqa organizacional e de método de trabalho. 

Esta mudança foi vista pelo grupo visitante como drástica demais e por esta 

razão consideraram que não cabia a implantação deste modelo na RFFSA. 

Em 1991, quando da renovação do contrato da IBM com a RFFSA para 

expansão da máquina existente, a equipe de marketing mais uma vez deu 

atenção ao PROFS no sentido de sua implantação na Rede Ferroviária. 



Desta vez, o fornecedor fiuancio-ci uma consultoria com a finalidade de 

estudar como implantar A.E. na empresa. Juntamente com os consultores 

foi designado a participação de gerentes de alto nível adininistrativo, como 

o Superintendente de Informática e o Sup. de Recursos Humanos, além de 

técnicos de informática e O & M. Até o momento este grupo reuniii-se uina 

única vez e, consequenteineilte, o projeto de Automacão de Escritório da 

einpresa aguarda uma nova oportuniclade. 

O futuro da A.E. na RFFSA 

Tendo em vista a indefinição de caráter institucional pela qual passa a em- 

presa estudada, é muito difícil que qualquer planejamento no que tange a 

política de informática seja concretizado antes que um posição mais defini- 

tiva quanto aos rumos da empresa seja tomada. 

Mantendo-se a estrutura da empresa tal como ela é hoje, o plano de 

informática proposto pela atual administração é manter os sistemas de in- 

formação atendendo aos três níveis de gerência da empresa: um sistema cor- 

porativo e distribuido para viabilizar informações à alta gerencia, sistemas 

departamentais para atender a realidade específica das regionais e sistemas 

de apoio à produtividade individual através da utilização das ferramentas de 

quarta geração. 

Após aparaclas as arestas técnicas e políticas deste modelo, será possível 

à empresa investir no sentido de tornar a sua gerência mais eficaz utilizando 

modelos e mídias gerenciais mais condizentes com os novos tempos. 

5.5.4 Conclusões 

A empresa enfrenta uma concorrêilcia acirrada com outras moclalidades de 

transporte e vem perdendo terreno nesta competição. 

Parte c10 insucesso da empresa pode ser atribuiclo à dificulclade de mo 

clernização gerencial e tecnológica da empresa ao longo dos anos. 

A atividade de transporte possui um componente inforinacional alto tanto 

no produto como no processo. O acompanhamento da carga transportada é 

fundamental para a prestação de um serviço rápido e eficiente. O sistema de 

gerenciamento opeiacional procura preencher esta lacuna, e o faz de forma 

pouco satisfatória, pois a interligação de informações entre o nível de gerência 

operacional, gerência técnica e gerência estratégica se faz de forma sofrível. 

Em termos de trato com a informação, a empresa se encontra num estágio 

inicial, pois apesar de existirem muitos equipamentos espalhados pela em- 



presa, a conexão entre os dados armazenados nas diversas unidades da ein- 

presa não estão integrados via rede. 

A RFFSA ainda não passou pela fase de integração da sua base de dados 

formal e iilforinal, requisito necessário para o amadurecimento de solucões 

estratégicas baseadas nas tecnologias de informação. Desta forma a RFFSA 

é uina empresa que não possui ainda matuiidacle para desenvolver sistemas 

de informacão estratégicos. 

A clific~~lclacle gerada pela falta de integracão do fluxo de informacões cria 

obstáculos aclministrativas gigantescos para a alta gerência. Pois apesar da 

empresa possuir u n a  direção centralizada, esta não pode agir de forma efi- 

ciente pois secluer possui as informacões correntes em "on-line" das unidades 

sob o seu comanclo. 



Capítulo 6 

Conclusões 

A análise teórica dos capítulos dois e três nos leva a concluir que o desen- 

volvimento de sistemas cle informação estratégicos é influenciado tanto por 

imposi@es cie mercado quanto pela maturiclade da empresa no uso de sis- 

temas cle iaforinação de escritório. 

Para o clesenvolviinento de sistemas estratégicos, a exemplo dos sistemas 

clesenvolvidos pela Cosigua e pelo Banorte, é fundamental a existência de 

uma base de dados integrada. Neste sentido, os sistemas de automação de 

escritório exercem um papel fundamental para esta integração. 

A difusão cle sistemas de informação de escritório clentro da empresa terá 

como consequência importantes moCtificações organizacionais na estrutura 

desta, seja a nível de reformulação da gerência, seja a nível da criação de novos 

métodos de trabalho determinados pela tecnologia. No presente estudo de 

casos não foi possível identificar estas modificações. Infelizmente não tivemos 

a oportunidade de acompanhar a introdução dos sistemas de informação de 

escritório nas empresas, como também não foi possível obter informações 

precisas sobre estas mudanças junto aos funcionários. Acreditamos que a 

dificuldade cle indentificar modificações organizacionais nas empresas se deve 

ao estágio ainda inicial que se encontram as tecnologias da informação dentro 

destas. 

O estudo de casos permitiu encontrar variáveis comuns que represen- 

tam conclicionai~tes para o clesenvolviinento de usos estratégicos para a in- 

formação. 

A primeira característica relevante das empresas que desenvolveram sis- 

temas estratégicos diz respeito ao caráter fortemente informacional da ativi- 

dade. O Banorte e a Rede Ferroviária confii.inain esta conclusão. No ídtimo 

caso, pode-se associar ao insucesso operacional da RFFSA nos últimos anos a 



pouca atenção à modernização da empresa no que tange ao uso da tecnologia 

da informação. 

A segunda característica diz respeito a organizações complexas, que pos- 

suem sua base territorial esgalhada; einpresas com esta característica ten- 

dem a procurar a integracão das suas informações. A integração das in- 

formações é um estágio de maturidade importante no desenvolvimento de 

usos estratégicos da informação. A Cosigua pode ser citada neste caso. A 
instalação de uin terminal cla empresa na agência bancária da sede (Santa 

Cruz) com o intuito de agilizar as movimentações bancárias dos funcionários 

e a instalação cle terminais avançados nos revendedores, conforme descrição 

encontracla no capítulo cinco, apontam para o desenvolvimento de soluções 

não convencionais baseadas em sistemas de informação. 

Uma terceisa característica é a facilidade com que a empresa lida com 

as inovações tecnológicas. Para ilustrar a importância desta característica 

analisaremos os casos da Petrobrás e da Rede Ferroviária. Estas empresas 

possuem ein coinum a participasão estatal e a complexidade dos processos 

aclministrativos mas se cliierenciain pela capacidade cle investimentos na sua 

a.tiviclacle fim, pela lucratividacle do setor e pela diferença com que tratam 

a tecnologia. A Petrobrás foi acostumada a buscar sempre novos caminhos 

para o seu desenvolvimento tecnológico e preparou seus funcionários neste 

sentido, enquanto que a Recle Ferroviária se manteve ao largo das inovações 

tecnológicas do seu setor, bem como das inovações gerenciais. 

A existência de um planejamento estratégico com relação à política de 

inforinática e de equipes com uma visão ampla dos negócios da empresa e 

que possuam sensibilidade no sentido de avaliar a importância do fluxo de 

informações para a mesma, são fatores fundamentais para a boa titilização 

da tecnologia da informação. A Petrobrás pode ser citada como exemplo de 

empresa que possui um corpo técnico preparado para avaliar as tecnologias 

desenvolvidas e em desenvolvimento nas áreas de computação e comtinicação. 

A existência de um orgão responsável pela pesquisa de novas tecnologias de 

computacão e comunicação foi descrita no capítulo cinco. Esta característica 

permite à empresa se portar de forma mais agressiva junto aos fornecedores. 

Empresas que não são capazes de avaliar profundamente os produtos de 

hardware e software adquiridos estão em situacão de dependência junto aos 

fornecedores. 

A utilização estratégica da informação começa a ganhar espaço no con- 

texto nacional iduenciacla por vários fatores, desde a tentativa das empresas 



brasileiras de se tornarem mais conlpetitivas até a sensibilização por parte 

do fornecedor de hardware e software. 

Os casos nos permitiranl posicionar as empresas com relação aos usos 

estratégicos da informação. A Cosigua apresenta uma posição de amadureci- 

mento, pois apresentou algumas soluções baseaclas em sistemas de informação 

estratégicos, mas ainda não percebe-se a disseminação deste tipo de solução. 

O Banorte nos parece um pouco mais avançado, pois já está integrado à 
comunidade externa, via EDI, e tem desenvolvido soluções criativas e es- 

tratégicas baseaclas na informação. A Petrobrás possui todas as condições 

para vir a utilizar a informação de forma mais eficaz e estratégica, porém 

ainda se encontra no estágio inicial com relação a forinulação de soluções 

estratégicas basedas na inforinação, conforme apresentado no capítulo cimo. 

A Rede Ferroviária Federal não possui ainda os requisitos básicos de inte- 

gração necessários para atingir a maturidade em sistemas cle informaqão, 

portanto aiilcla sequer entrou no processo de desenvolviinento de sistemas de 

inforinação est atégicos. 

Sintentizanclo, as principais conclusões desta tese com relação aos fatores 

que levam ao amadurecimento das empresas para o uso de sistemas de in- 

formação estratégicos são as seguintes: 

- O teor inforinacional das ativiclacles da empresa, tanto a nível de pro- 

ciuto quanto a nível cle processo, é determinante para o desenvolvimento e 

maturiclade na utilização de sistemas estratégicos. 

- O nível de integração clas inforinações dentro da empresa é fator pre- 

ponderante para o clesenvolvimento de sistemas de informação estratégicos. 

- O comprometimento da gerência com relação à aplicação de tecnologias 

da informação dentro cla empresa é determinante para o sucesso de qualquer 

política de inforinática. 

- O fornececlor influencia fortemente a política de informática da empresa, 

ora como "eclucador" ora como consultor de informática. 

A continuação deste trabalho poderia se dar através do acompanl~amento 

integral do processo de implantação de tecnologias de automação de escritório 

no ambiente de uma empresa e do acompanhamento das evoluções organi- 

zacio-uais advindas da automação. Acreditamos que num curto espaço de 

tempo, com a disseminação mais abrangente das tecnologias da informação, 

poderemos observar modificações substanciais nas einpresas que levarão a es- 

triiti~ras administrativas mais flexíveis e à diminuição de níveis liierárquicos, 

conforme discutido no capítulo dois. 



No decorrer desta pesquisa sentimos a necessidade de classificar as einpre- 

sas coiiforme o seu estágio de utilização de sistemas estratégicos. A literatura 

disponível não fornece esta escala. Desta forma, um trabalho interessante se- 

ria encontas par&inetros de classificacão das empresas com relação aos usos 

estratégicos cla informação e criar uma escala, a exemplo da escala disponível 

para classificar sistemas de iuforinação convencionais. 
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