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Capitulo I - A Discussão Teórica 

7.7 Introdução 

Esta tese analisa as estratégias adotadas no gerenciainento das tecnologias da 

inforinação (TI) para o setoi- ce~vejeiro, a influência de algumas variáveis de contexto - 

internacionalização da economia e disponibilidade de infra-estrutura de telecoinunicações 

- sobre as estratégias de TI e por últiino verifica e analisa a relação entre as 

transforinações organizacionais em curso nas empresas em estudo e a adoção das TI. As 

justificativas e motivações para escolha do setor cervejeiro, para a execução de um 

estudo comparativo, e para a própria escolha dos países a serein analisados são 

apresentadas na seqüência deste primeiro capítulo. 

As tecnologias da inforinação, aqui entendidas como a união das tecnologias de 

coinputadores e teleco~nuiiicações, tem funcionado coino instiuinento de inovação em 

praticamente todas as atividades de negócio na economia. Deste inodo, as teorias que 

tratam sobre as estratégias para a adoção das TI tein florescido com bastante vigor coino 

resultado de pesquisas em escolas de negócio e de inforinática. No momento atual, 

marcado por intensas transforinações no contexto mundial, a análise tein se expandido de 

inodo a considerar iinpot-tantes variáveis do ambiente político e econôinico que 

influenciam de forma significativa a adoção das referidas tecnologias tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos países em desenvolvi~nento. Nesta tese estas teorias serão 

revisadas e debatidas e, através das discussões geradas, serão propostas alguinas 

hipóteses a serein analisadas ein dois estudos de caso em empresas do setor cervejeiro, 

uina no Canadá e outra no Brasil. 

Em termos teóricos este trabalho contribuirá no sentido de apresentar uina 

análise inultidisciplinar que considera o contexto econôinico e político coino variáveis de 

forte influência na definição das estratégias baseadas em TI. A pesquisa einpírica de 

caráter qualitativo contribuirá para o entendiinento das estratégias tecnológicas baseadas 

na inicroeletrônica em realidades distintas e apresentará conclusões coinparativas dos 



dois quadros ein estudo, permitindo que se tire lições tanto de uin universo coino do 

outro e apontem-se os contrastes e convergências entre as duas realidades. 

Desta forma, a discussão teórica introduzida por esse trabalho divide-se ein duas 

partes. A primeira discute as transforinações no contexto econôinico mundial, onde estão 

iilseridas as einpresas do doinínio de análise, e a segunda debate os teinas de caráter 

gerencial e tecnológico. 

Este primeiro capítulo teórico começa coin esta breve introdução e segue coin a 

apresentação das teorias de inovação baseadas nas idéias de Scliuinpeter. Na visão 

"schuinpeteriana~' observa-se o papel primordial do ator no processo de inovação, a 

função da pessoa do inovador como elemento fundainental das transforinações 

tecnológicas, e estas coino a mola mestra do progresso das nações. O processo de 

inovação, entretanto, ocorre dentro de ambientes econôinicos e políticos coin 

características distintas. Os diferentes modelos iinpleinentados em cada ambiente são 

definidos a partir de alguinas variáveis de maior destaque coino: o grau de intervenção 

do estado, a influência dos agentes einpresariais e o nível de inserção internacional da 

ecoiloinia. Saindo de una  discussão mais geral e chegando ao domínio da empresa, que é 

o ponto específico da análise, serão discutidas as teorias sobre as estratégias 

competitivas baseadas nas tecnologias de informação e telecomuriicações, bein como as 

teorias organizacionais que circundam a evolução da estrutura de funcionainento da 

empresa. 

A abordagem inultidisciplinar se faz necessária devido à relação estreita e 

interrelacionada dos aspectos gerais e específicos que se colocam no doinínio da análise 

da utilização de novas tecnologias no ambiente einpresarial. Esse enfoque contextualiza e 

facilita a análise integrando diversos pontos e conceitos num fio único e explicativo ao 

longo do trabalho. É oferecida uma visão que desloca-se das teorias gerais utilizadas 

para explicar o contexto atual para visões específicas, que analisam o deseinpenlio das 

einpresas do doinínio de análise deste trabalho. 

Esta tese está organizada em cinco capítulos. O priineiro apresenta a discussão 

teórica que einbasa o desenvolvimento da tese, bem coino a proposição das questões que 

se pretende analisar e as hipóteses formuladas. O segundo capítulo trata da inetodologia 



da pesquisa onde são apresentados um inventário e uma análise da qualidade dos 

documentos encontrados relativos a cada um dos estudos de caso. Neste mesmo capítulo 

é proposto um questionário de apoio a condução da pesquisa einpírica, organizado de 

modo a preencher as lacunas de inforinação não disponíveis nos documentos listados no 

inventário. O capitulo três trata do estudo de caso canadense e o quatro versa sobre o 

estudo de caso brasileiro. Os capítulos relativos aos estudos de caso possuem 

organização siinilar e apresentam uin conjunto de inforinações específicas do país, dos 

setores intiinainente relacionados coin a pesquisa, como as telecoinunicações, a 

inforinática e a própria dinâmica da indústria de cerveja. Por fim são analisados os casos 

sob a luz do quadro teórico desenvolvido no capítulo um. O último capítulo apresenta as 

principais conclusões da pesquisa, procurando contrastar coinpat-ativainente os 

resultados dos dois estudos de caso. São também avaliados os avanços obtidos e 

apresentam-se proposições para a continuação deste trabalho em pesquisas futuras. 

1.2 Análise das feorias sobre as mudanças no confexfo mundial 

O crescimento da econoinia é entendido por Schuinpeter coino um fluxo circular 

- produção, consumo, produção coin inargens de lucros estáveis - roinpido apenas pelas 

novas tecilologias que elevam a economia para um novo patainar de desenvolviinento, 

motivado pelas necessidades essenciais de elevação do lucro e acuinulação de capital 

(Oliveira, 1994). As sucessivas ondas de mudanças tecnológicas têm estabelecido novos 

paradiginas de produção que infiuenciain o coinportainento da economia coino um todo 

(Freeinan, 1996). O autor relaciona cada novo paradigina coin as características de infia- 

estrutura presentes, a saber: ciência; tecilologia; nível de educação e treinamento; meios 

de transporte e coinunicação e sistema de energia. A primeira revolução industrial teve 

coino fonte de energia os moinhos movidos a água. Na época do motor movido a carvão 

e das ferrovias o telegrafo era utilizado como meio de coinunicação. A idade da 

eletricidade foi acompanhada pelo uso do telefone. O paradigina da psodução em massa 

foi baseado em inotores a combustão e teve o petróleo corno fonte de energia. No 

paradigina atual - ~nicroeletrôiiica e redes de coinputadores - os meios de coinunicação 



são as redes digitais e as rodovias da inforinação, tendo coino fontes de energia o gás 

natural e o petróleo.' 

O paradigina técnico baseado na inicroeletrõnica e nas redes tem sido conduzido 

dentro de um contexto político e econõinico em transforinação. Segundo Dornbusch 

(1996), existem duas abordagens que podem ser utilizadas para entender a economia 

mundial hoje e suas perspectivas. Na primeira visão, o autor vê o inundo atravessar uma 

nova era de ouro, semelhante ao final do século XIX, quando o capitalismo atravessou 

uina fase de rápida expansão2. Na segunda visão o capitalismo já chegou ao seu termo 

natural e fracassou, não na sua pura e simples capacidade de produzir, mas enquanto 

processo socialmente aceitável de governo das relações humanas no mercado, 

principalmente no que diz respeito à distribuição da riqueza gerada, devendo a sociedade 

encontrar um novo formato de partilha dos dividendos da produção. Essa colocação 

apresenta o ponto G-ágil do discurso liberal ao reconhecer as dificuldades do modelo em 

tornar compatível um sistema de produção eficiente com as dificuldades do mesino em 

prover um desenvolvimento sustentado baseado no binô~nio crescimento e distribuição 

justa dos resultados da produção (Stallings, 1995). 

Para Dornbusch, essa segunda visão é um pensainento nobre mas de 

iinpleinentação pouco evidente. É sugerido, portanto, que aceitando-se a primeira visão, 

o inundo poderia estar diante de um novo momento de destruição criativa, num dos 

momentos de grandes opoitunidades descrito por Schuinpeter. São citadas as seguintes 

variáveis coino definidoras desse quadro: (a) o avanço tecnológico, que trás consigo 

mudanças significativas nas possibilidades de coinunicação, reduzindo as distâncias a 

nada; (b) o fiin do coinunisino e o surgiinento de novos mercados e o abandono das 

prioridades e alianças tradicionais; (c) o fiin das estiuturas corporativistas incorporadas 

ao estado de bem-estar social principalinente na Europa e em boa parte do inundo em 

desenvolviinento e (d) o fim da inflação nos principais países industrializados. Alguns 

sinais desse ambiente favorável, principalinente no sentido do crescimento da economia, 

1 Freeman sngere, no mesino artigo, o paradigina técnico-ecoiiôinico verde, baseado lia teleinática e iio 
teletraballio utilizando fontes reiiovheis de energia, coiiio o sucessor do ahial paradigina da 
inicroeletrôiiica. 
2 O h a l  do séciilo XIX foi cxacterizado pelo fiiii ou siispeiisão dos iiacioiialisiiios estreitos, pela 
abei-hira de novas zonas de coinércio mniidial através da expaiisão das tecriologias de coinunicação e 
traiisporle, pelo aclveiito de classes coinerciais diiiâiiucas, eiitre oiitros. A inoviiiieiitação livre de capitais 
e pessoas inarcou o período de livre coinércio e rápido crescimeiito ecoiiôinico. 
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são sentidos nas bolsas de valores ainericanas que assinalain preços recordes nas ações, 

num ciclo que começou em 1991 e não terininou ainda. Evidências apontam uin 

deseilvolvitneilto de uin ciclo seinelhaiite na Europa e no Pacífico Leste, possivelinente 

coino resultado da crescente interdependência dos países a nível global. 

O autor aponta porém percalços no caminho desse desenvolviinento acelerado, 

como por exemplo a abundância de opoituiiidades de investiinentos gerar uma escassez 

geral de capital e altas taxas de juros reais. Neste caso, as necessidades de investiineiito 

nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento viriam a absolver graiides 

voluines de recursos, forçando a deinanda do sistema financeiro internacional resultando 

na elevação das taxas de juros, onde para uina inaior deinanda por capital, inaior o preço 

cobrado. A visão do autor pode ser resumida na seguinte frase - "há uina perspectiva de 

oportunidades de grande desenvolviinento inundial numa econoinia mundial, livre, aberta 

e competitiva". 

Stalliiigs (1995) observa que, de fato, três políticas implantadas ou em 

iinplantação ein boa parte dos países desenvolvidos e ein deseilvolviinento estão por trás 

do aparente triunfo da ideologia do "rnercado", a saber: a estabilidade econôinica obtida 

especialmente através de baixos déficits fiscais e controle da inflação, a redução da 

função do governo na econoinia via desregulainentação e privatização e a grande 

abertura para o exterior iinpleinentada através da redução de barreiras para o coinércio e 

maior hospitalidade ao capital estrangeiro. Entretanto, ao mesino tempo que os 

priiicípios aciina têin orientado a coildução das economias principalinente nos países em 

desenvolviinento, surgem com mais clareza as diferenças na aplicação prática desses 

princípios e estes não têm levado necessariamente a uina inaior distribuição dos 

resultados da produção. 

Diferentes formatos de capitalisino estão sendo conduzidos por países líderes 

coino Japão, França, Aleinanha, e Estados Unidos, refletindo substancialineiite no 

desenvolviinento das econoinias sob sua influência - países da Ásia, África e América 

Latina respectivamente - e nos modelos de integração regional liderados por essas 

nações. Stalliiigs (1995) sugere que os diferentes forinatos de condução da ideologia 

capitalista explicam o porque do desenvolviineilto desigual das nações ein 



desenvolvi~nento.~ A autora aponta ainda que alterações significativas no contexto 

mundial ocorreram motivadas por cinco causas distintas e interrelacionadas: (1) o Gin da 

guerra fi-ia, (2) o estabelecimento de novas relações entre as potências capitalistas, (3) a 

globalização crescente do coinércio e da produção, (4) o deslocamento dos padi-ões de 

financiamento interiiacional e (5) o surgimento de novas correntes ideológicas. Cada um 

destes itens serão detalhados a seguir. 

O fim da guerra fria (I), que anteriorinente separava o inundo ein duas correntes 

ideológica antagônicas, o "capitalisino" e o "socialismo", lideradas respectivamente pelos 

EUA e a União Soviética, teve como consequêiicias principais: o estabelecimento da 

liegeinoiia dos EUA entre seus aliados capitalistas e o colapso da economia soviética e 

do Estado em si, resultando mina aceleração da tendência a uma reconciliação com o 

ocidente, fazendo com que todos os ex-aliados da ex-Uiião Soviética abraçassem o 

capitalismo de alguma forma, a exceção de Cuba e da Coréia do Norte, que apesa- de 

resistirem a adotar o referido modelo têm feito concessões e mudanças nesse sentido. O 

caso de Cuba é interessante pois há uma política em curso para aumentar o fluxo de 

capitais para a ilha, especialmente através da inteiisificação do turisino (Stallings, 1995). 

A coinpetição eiitre as potêiicias capitalistas (2)coineçou a inudar de forma a 

partir de 1970, quando o Japão e a Europa se recuperaram da guerra e passaram a 

deseiivolvei- uma variação do capitalismo americano, representado por diferenças 

fuiidamentais no formato da poupança iiiterila e do investimento, no horizonte de visão, 

na relação entre o setor público e o privado, na relação entre capital e trabalho, lia visão 

sobre igualdade e segurança nacional. A visão de longo prazo da economia japonesa, o 

papel relevante do Estado e o foco lia acuinulação de elevada poupança interna são bons 

exemplos das diferenças do forinato do capitalismo japonês em relação ao americano 

(Stallings, 1995). 

3 As taxas de cresciiiiento dos países asiáticos têm se inaiitido na faixa de 6% a 10 % ao ano , eiiqiiaiito 
na AL a taxa tem se inaiitido no platô de 3% e lia África observa-se uiiia contração iio crescimento. O 
foriiiato japonês subsidia iiin cresciinento de longo prazo com fiiiaiiciaineiito abiidaiite e 
cleseiivolviiiiento amplo de uma rede de coiiiércio, eiiqumto os EUA tem investido lia AL de forina 
menos con~proinetida e pragmática. E a Europa tem assistido a Á f i h  basicaiiierite atsavés de 
fiiiaiiciaineiitos das Instihuções Fiiiaiiceiras hteriiacioiiais, que apesar de oferecereiil iiin fiiiaiiciaineiito 
que exige ineiiores coiitsapartidas, não se observa nos países africanos a coii~petêiicia para utilizar de 
foforina competitiva tais financiaiiientos (Stalliiigs, 1995). 
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A década de 1980 trouxe iinpostantes mudanças na tecnologia, na organização da 

produção(3) e nas redes de comércio. Inovações rápidas na inicroeletrônica, na ciência 

dos materiais e na biotecnologia, juntas levasain ao que denominou-se uma nova 

revolução tecnológica. A inicroeletrônica tornou possível a transição de uin modelo de 

produção em inassa para uma especialização flexível, tornando ainda mais vantajoso para 

as corporações inultinacionais espalhar sua produção e coinercialização inundialinente 

(Stallings, 1995). 

O volume dos fluxos de capitais (4) dobram durante os anos 1980 graças ao 

aumento no comércio internacional, e ' a  uma nova reordenação das finanças 

internacionais que resultou num escasseainento da disponibilidade de capital para o 

terceiro inundo, principalmente depois da crise da dívida externa. Desta forma os países 

em desenvolvimento buscarain ajustar suas econoinias de modo a atrair novos 

investimentos (Stallings, 1995). 

Uma nova corrente ideológica ( 5 )  surgiu tanto coino causa, quanto coino efeito 

das transforinações políticas e econôinicas apresentadas acima. Utilizando nomes coino 

neoliberalisino, neoconservadorisino ou neooi-todoxia, formou-se um consenso a respeito 

de três elementos principais: estabilidade ~nacroeconôinica, redução do papel do governo 

na economia e uma maior abei-tura para o exterior (Stallings, 1995). 

A crescente abei-tura das econoinias capitalistas tem colocado em evidência as 

vantagens e desvantagens do livre mercado, muitas vezes levando a sitnplificações 

exageradas das facilidades e comodidades desta prática. Na verdade, o estreitainento das 

relações econôinicas globais, entretanto, encontra limitações significativas. Ingrain e 

Dum (1 993) consideram as regras de comércio nacional e internacional bastante distintas 

e condicionadas a variáveis importantes cujo coinpostainento difere nos dois casos. A 

inoviinentação do trabalho e do capital dentro das fronteiras está sujeito a condições 

equivalentes de competição no mercado eilquanto no ambiente interilacional essas 

variáveis estão fora de controle. A inicroeconoinia doméstica trabalha com fluxo livre de 

mercadorias enquanto a nível internacional trabalha-se com vários tipos de restrições 

coino tarifas, cotas e barreiras comerciais. No escopo da ilação, negócios similares estão 

sujeitos as mesinas regras e políticas fiscais. A nível internacional os países encontram-se 

em ciclos econô~nicos diferentes; enquanto um país atravessa uma fase de prosperidade, 
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um outro pode passar por uina secessão, o que exigirá políticas internas diferenciadas." 

Diferenças nas condições inacroeconôinicas e políticas entre os países gerain 

conseqüências importantes para o fluxo comercial e outras transações internacionais. 

Deste inodo, como nenhum país habita num "vacuuin" econôinico, apesar das 

restrições e diferenças entre as trocas internas e externas, com o passar dos anos as 

trocas internacionais têm sido intensificadas de modo a atender as necessidades de cada 

país. Segundo Root (1984), cada estado procura inanter relações coin outros de inodo a 

sustentar e promover seus próprios interesses nacionais como entendidos pelos líderes 

governainentais. Entre esses interesses está a continua sobrevivência do Estado, o 

crescimento econôinico e o desenvolvimento. Pai-a o autor, as relações internacionais 

entre os Estados são essencialmente relações de poder que são expressas numa mistura 

ein transforinação de cooperação, competição e antagonisino, refletidas em três atitudes 

possíveis: (1) evitação, que leva a uina definição precisa das regras do coinércio entre as 

nações; (2) conflito, onde as nações se colocain numa posição de forinulação de 

estratégias industriais visando um alto grau de independência frente ao exterior sendo, 

esta atitude representada por políticas de instalação e proteção de setores industriais 

específicos e (3) colaboração, sob a forina de uina busca de coinpleinentaridade 

econôinica, livre coinércio e mesmo forinação de blocos econôinicos regionais. 5 

As discussões sobre os formatos de cooperação internacional têin sido 

fortemente inarcadas por duas escolas de pensainento que vêem de inaneira bastante 

diferente as relações internacionais. Baldwin (1993) discute em profundidade os 

contrastes entre as duas correntes. A teoria realista considera que o ambiente 

internacional constitui-se numa anarquia, onde não 1iá uina lei e uina estrutura de 

regulação que funcione de forina eficiente para lidar coin os corditos de interesse entre 

os países, onde se coloca a possibilidade de um conflito inilitar coino uina situação 

possível e sob a qual as naqões devem ter uina perinanente atenção e entende 

4 Na recente reforiniilação das regras de prazo de importação por paite c10 governo brasileiro, ocorreu 
iuna reclainação dos parceiros do Mercosid seiitiiiclo-se lesados por tal medida. 011 seja, uma ação de 
política ecoiiôinica em iiiii país gerou efeitos e protestos ein outro. O episódio da edição da medida 
provisória qiie iiiceiitiva a instalação de inoiitadoras lias regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do 
Brasil coino parte da política de deseiivolviineiito regioiial, refletiu iiegativaineiite ein i-epercursões e 
protestos no âmbito do Mercosiil. (Fiolha cle São Pa~ilo, 28/12/96) 

Tradiições do inglês: (1) avoidaiice, (2) coiiflict e (3) collaboratiori. 
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basicamente o Estado como o principal ator no cenário internacional. Nesse caso as 

trocas comerciais levain em conta não só os ganhos absolutos resultantes de uina 

transação comercial, como tainbéin os ganhos relativos da referida transação. Em liiihas 

gerais o raciocínio é simples: no coinércio entre duas nações há que se observar a 

manutenção do equilíbrio relativo entre as pastes sob pena da referida vantagem ser 

utilizada para foitalecer uina nação ameaçando no füturo a posição da outra. Essa visão 

representa claramente um modelo pessimista das relações entre os países, visto que há 

sempre uma desconfiança sobre as reais intenções dos parceiros comerciais. Nota-se uma 

associação intrínseca entre as questões econôinicas e políticas. 

Portanto o comércio internacional dentro do paradigina realista tende a ser mais 

coifflituoso e inenos cooperativo. Ein oposição aos realistas se coloca-se a teoria 

institucionalista, onde 1iá uma menor preocupação quanto a possibilidade de conflito 

militar, enxerga-se a estmtura econômica global de forina menos anárquica e credita-se 

às instituições internacionais uina força reguladora no cenário econô~nico mundial. Além 

disso, eiixesgain-se outros atores além do governo - empresas inultinacionais, 

organizações não-governamentais, etc. - como participantes importantes no mino das 

ações internacionais; desta forina 1iá uina ênfase nos ganhos absolutos em relação às 

trocas comerciais. Poitanto, dentro do paradigina institucionalista as ilações tendem a se 

relacionar de forina mais amistosa e cooperativa em busca de ganhos absolutos que 

perinitain o estreitamente do coinércio entre as nações e a geração de mais riqueza 

(Baldwiil, 1993). Esse sisteina de pensamento é portanto constmtivista em relação a um 

cenário de cooperação potencial a ser constmído a partir de parâtnetros institucionais a 

serem desenvolvidos. A teoria institucionalista apresenta uma visão mais otimista do 

inundo, permitindo que se pense a longo prazo no estabelecimento de organisinos 

internacionais com força de governo. A forinação da União Européia (UE) e o possível 

estabelecimento da união monetária são modelos inspirados claramente nos princípios 

iilstit~~cioilalistas, urna vez que através de fóiuns supraiiacionais importantes questões 

internas passam a ser resolvidas. 

As visões políticas apresentadas aciina necessitam da contrapartida da teoria 

econô~nica para fechar o ciclo de entendiinento das questões relativas ao coinércio entre 

as nações. Desta forina, teorias econôinicas foram formuladas na tentativa de entender 



em que forinato se dá a cooperação e a competição entre os países. A lógica da 

vantagem comparativa que explora a diferença e a complementaridade das mercadorias 

trocadas entre as nações, explicou durante algum tempo a dinâmica das trocas 

coinerciais entre os países. A teoria da vantagein comparativa foi uma contribuição 

importante de David Ricardo sobre o trabalho de Adain Sinith. Este foi o percursor da 

denominada teoria clássica que tem ressurgido no século XX através da escola 

neoclássica, que baseia-se na coinpetição livre e abeita entres as nações procurando 

explorar e especializar as habilidades produtivas de cada nação. Entretanto, segundo 

Ethier (1995), nas recentes décadas dúvidas têm crescido dramaticamente sobre qual a 

real relevância da teoria da vantagein comparativa no coinércio contemporâneo, 

principalmente porque as trocas comerciais mais dinâmicas ocorrem entre produtos 

siinilares em econoinias similares, em particular o coinércio intraindústria de 

tnanufaturados nos países deseilvolvidos. 

Alterilativas a lógica para a vantagein comparativa têm surgido de modo a 

explicar o fenômeno das trocas comerciais idênticas. A teoria da economia de escala e da 

competição imperfeita são dois exeinplos nessa direção. A economia de escala pode ser 

um conceito interno a fii-ina se a média de custo de produção depende apenas do 

tatnailho desta. Pode ser externo a firma se o custo médio de produção depende do 

tainailho da indústria. Desta forma, o aumento da escala é a base para a cotnercialização, 

independente da vantagem comparativa (Etlier, 1995). Ingrain e Daim(1993), acreditam 

que a econoinia local tem que ser ampla o suficiente para suportar empresas que sejain 

grandes o suficiente para ganhar economias de escala, desta forma tornando possível que 

as suas exportações sejain competitivas, e por outro lado permitindo que sua posição no 

mercado interno seja tnantida. 

Ktxgtnan (1990) apresenta teorias que reforçam a necessidade de lógicas 

alternativas conforme apresentado anteriormente. Neste caso, o autor assinala a 

necessidade de uma nova teoria para o coinércio internacional, ampliando as motivações 

para o coinércio além das vantagens coinparativas e galhos de escala, no sentido de 

incorporar a crescente especialização da produção. Ou seja, uma teoria que incorporasse 

as motivações para o coinércio como resultante desta especialização, geradora de t~utn 

aumento crescente das taxas de retorno sobre as transações comerciais. As referidas 



taxas, entretanto, são incompatíveis com os modelos de competição perfeita, nos quais a 

taxa de retorno tende a ser decsescente com a acirramento da concorsência. Logo, a 

economia mundial estaria seguindo o caminho do estabelecitnento de mega-empresas 

altamente competitivas que disputam o mercado global com um conjunto i-esti-ito de 

competidores. 

Duquette (1996) obsetva, que a nível dos países em desenvolviinento, 

notadamente os integrantes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, formado por 

Brasil, tli-gentina, Pai-aguai e Uruguai, as trocas se dão dentro do conceito de 

complementaridade. 

1.3 O Ajuste Estrutural como Resposfa a Abertura de Mercado 

O ajuste estrutural pode ser entendido como uma aplicação prática da teoria 

neoclássica no âmbito da economia. Ou seja, tem funcionado como um mecanismo 

preparatório utilizado pelos países de modo a viabilizar o retorno às práticas liberais 

baseadas na abertura de mercado. 

Como resultado do referido ajuste, as empresas têm procurado novos mercados 

como um caminho inexorável em busca de crescimento. A ação dessas empresas 

inultinacionais apoiam-se na teoria institucionalista por deseinpenlias um papel 

preponderante nas trocas econômicas mundiais e na influência na formulação das 

políticas públicas. 

A expansão das companhias inultinacioilais dos países desenvolvidos em dir-eção 

aos países em desenvolvimento ocorre dentro de um contexto econômico político 

bastante peculiar. Por um lado observa-se uma necessidade de expansão das empresas 

dos países desenvolvidos, por outro as economias em desenvolvimento encontram-se 

carentes de recursos para alavancas seu crescimento e melhorar as condições de vida de 

sua sociedade. O capital e o know-how advindo das empi-esas inultinacionais para 

investimento local têm sido bastante disputados pelos países em desenvo~viinento.~ Após 

a reversão da restrição ao crédito derivado da crise da dívida externa nos anos 1980 e 

priilcipalinente a adoção da "ideologia de mercado" pelas econotnias em 

6 As recentes disputas entre Brasil e Argentina para instalação de inoiitadoras exeinpl~carn a disputas 
das nações em deseiivolviinento pelos investimentos das conipaiiliias in~iltiliacionais. 
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desenvolviinento tratada anteriorinente, os capitais tornasain-se ainda mais viajantes e 

disputados pela nações ein desei~volviinento de todo o inundo. 

A forina em que cada país tein se estniturado para receber esses investimentos 

passa necessariainente por inodificações na legislação para aumentar a proteção sobre o 

capital investido - nos países ein desenvolviinento essa desregulainentação tein sido uina 

das bases do ajuste estsutural. As restrições nacionalistas estão cedendo espaço para uina 

abeitura de fr-onteiras. Neste contexto alguns autores acreditam que está havendo uma 

erosão do conceito de nação-estado, dando lugar a uin novo modelo de nação-região, 

com mais autoiiotnia para atrair o capital estrangeiro e participas mais ativamente do que 

o autor chama de econoinia global (Ohinae, 1995). Na definição abaixo Root (1984) 

relaciona os conceitos de nação-estado e nacionalisino: 

"No inundo coilteinporâneo estados são tainbéin nações. 
Enquanto o estado é uina entidade política, a nação é uma 
entidade étnica ou social. Quando estas duas entidades estão 
combinadas forinain a ilação-estado. 

Os cidadãos de uina mesma nação cotnpartilhain um senso de 
inesina identidade, história, língua, religião, raça ou ideologia. 
O nacionalismo é a semente einocional que inantéin as pessoas 
juntas para construir uina nacionalidade. Pelo menos desde a 
revolução francesa, fins do século XVIII, o nacionalisino tein 
sido a força que dirige a criação de novos estados." 

Conceitos emergentes como nação-região têm 'sido iinpletnentados em casos 

bastantes restritos como Hong Kong e Singapura, enquanto novas nações-estado têin 

surgido nas bases do senso de identidade apresentado por R O O ~ . ~  

Observa-se uina convergência no entendiinento das causas das tsansforinações no 

contexto econôinico internacional na abordagem de Dorbursh(1996) e Stallings (1 995). 

Ambos destacam, entre outras causas, uina reforinulação das práticas de coinércio e 

produção subsidiadas pela tecnologia inicroeletrônica'e uma intensificação das relações 

internacionais entre os países, baseadas em práticas liberais. Apesar das restrições ao 

coinércio internacional apresentadas por Root (1984), e as variações nos modelos 

teóricos utilizados para explicar a lógica das trocas comerciais e os seus diferentes 

7 Forinação de novos estados lios países do leste europeu, novos estado nascidos ou renascidos coiil o fuil 
da União Soviética eseinplificam a aplicação dos princípios de formação das nações-estados. 
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aspectos, é evidente que uina mudança definitiva i10 contexto das relações ii1ternacioimis 

está em curso fundamentada sigiiificativainente sobre as inovações tecnológicas, 

principalinente as relacionadas coin as tecnologias de inforinação e coinunicação. 

1.3.1 Do Ajuste Estrutural a Integração Econômica Regional 

As negociações entre os países, notadainente aqueles coin proximidade 

geográfica elou cultural e coin fluxo de coinéi-cio significativo, estão no cerne da 

forinação dos blocos ecoiiôinicos. A abrangência das negociações tratam de aparar as 

diferenças entre as variáveis apresentadas por Iiigrain e Dum (1993), de equacionar as 

relações de cooperação, coinpetição e antagonismo apresentadas por Root (1984) e 

principalmente aumentar a riqueza gerada a partir das trocas coinerciais 

A Europa foi pioneira na adoção de um inodelo de integração econômica . Ein 

1957 seis países europeus, assiilarain ein Roma o tratado da Coinunidade Européia. 

Segundo Kinkel (1997) o que começou coin uma visão de esperança produziu um dos 

grandes achados deste filial de século: paz, liberdade e estabilidade, inicialmente para os 

países da Europa Ocidental, mas coin poteilcial para abranger todo o continente, outrora 

dividido. Os desafios que se apresentam ao modelo implantado em 1957 são: um novo 

inodelo para as relações internacioilais, ati-avés do estabelecimento de fór-uns 

suprailacioilais permitindo aos países ajustarem suas diferenças racionalineilte através de 

procedimentos ordenados, e traiisforinar conflitos em interesses coinuiis; trazer a 

estabilidade e a prosperidade para toda a Europa. Essas inetas de longo prazo ainda 

estão longe de serein atingidas. Observa-se uin certo número de países, como Grécia e 

Portugal, por exeinplo, que apesar de esforços para se enquadrarem dentro do formato 

estabelecido pela Coinunidade Européia ainda estão longe de serem comparados, seja em 

termos de deseilvolviinento econôinico ou social, coin os países mais deseiivolvidos da 

Comunidade. 

A integração européia tein sido um processo dinâmico de resposta a mudanças 

políticas e desafios econôinicos. Partiu-se do priilcípio que existem tarefas que não 

poderiain ser conduzidas por países individualmente, como por exeinplo: garantir a 

segurança dentro das fronteiras livres da União; o movimento livre de mercadorias no 

mercado único e a proteção ainbieiital. O inesino se aplica as relações da UE coin o resto 



do inundo. Para Kinkel (1997), está claro desde 1950 que neid~uin país europeu sozinho 

pode efetivamente promover o seu interesse a nível inundial. A Europa será ouvida só se 

falar com uma única voz. Deste modo, a UE deve ter os poderes necessários para 

representar o conjunto de países integrantes. 

A integi-ação econôinica e inonetária é tainbéin a resposta da Europa a crescente 

integração da econôinica global e um ainadureciinento do seu próprio inodelo de 

integração. O grande desafio presente é a gestão inacroeconôinica coordenada dos países 

membros, condição para a iinplantação da moeda única - Euro - a pai-tir de 1 de Janeiro 

de 1999. Desta forma, o mercado único, a união monetária e econôinica serão os pilares 

da coinpetitividade da econoinia européia no século XXI. Para Kiiikel (1997) a União 

Monetária Européia só é viável com base na estabilidade econômica, ou seja, iifflação 

sob controle em todas as econoinias participantes do pacto, um banco central 

independente e uina aderência estrita e de longo terino ao critério de estabilidade, coino 

acordado no tratado. O inodelo da União Européia (IJE) tem sido adaptado de forinas 

diferenciadas ao redor do inundo. A integração dos países da América do Norte através 

do NAFTA (North America Free Trade Agreeinent), dos países do Cone Sul através do 

MERCOSUL e dos países do Leste Asiático através do ASEAN são exemplos de 

formação de blocos econômicos regionais. Cada um dos casos de integração acima 

encontrain-se ein estágios diferentes de desenvolvimento, porém evidenciam uina 

tendência inundial em relação a integração regional. Logo, os princípios da teoria 

iiistitucionalista triunfam com o estabelecimento dos blocos regionais e de suas entidades 

de regulação supranacionais, não sem que haja conflitos entre as nações coino nos casos 

dos EUA e México e Argentina e Brasil. 

O estreitainento das relações entre os EUA e Canadá seguiu a tendência da 

forinação de blocos regionais entre nações possuidoras de limites geográficos extensos e 
S intensas trocas comerciais. As discussões em torno do estreitainento das relações 

comercias entre os dois países geraram debates intensos principalmente no Canadá. Por 

um lado credita-se ao estreitainento das relações via integração regional os crescentes 

- 

S O Caiiadá é o principal parceiro coinercial dos Estados Unidos e vice-versa: os dois países possiiein o 
inaior volnine de troca coinercial estesiia. No eiitaiito os voli~iiies de troca são ex-treinarnente desiguais: 
ei~q~~aiito ein 1993 oitenta porcento das exportações caiiadenses foram para os EUA, trinta por cento das 
exportações americaiias foram para o Caiiadá. 
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superávites da balança coinercial canadense, mas poi- outro obseiva-se uina influência 

maior dos ainericanos na gestão dos recursos energéticos do seu parceiro coinei-cial 

(Drache, 1993). Lnicialinente este modelo de integração foi definido em bases menos 

ambiciosas que o europeu pois não se coloca como meta a união monetária. O México 

aderiu ao NAFTA ein 1993. No inoinento estão ein curso entendimentos entre os países 

das Américas do Norte, Central e do Sul para a formação da ALCA (Ásea de Livre 

Comércio das Ainéricas). 

A América do Sul engendrou também um formato de integração através do 

mercado coinuin do Cone-Sul - MERCOSUL - , formado por Brasil, Argentina, Uruguai 

e Paraguai emergido segundo Hirst (1 992) de uina convergência de uina visão de política 

externa favorável a integração, da revisão das políticas bilaterais de coinércio e as 

projeções econôinicas favoráveis, da existência de quadros técnicos treinados, da 

presença de setores interessados favoravelmente no processo e da perda da iinportância 

da lipótese de uin coifflito inilitar entre Brasil e Argentina. O MERCOSUL está 

sediinentado dentro de uina visão institucionalista, ainbicionando a longo prazo uma 

integração monetária supranacional. 

Uin sucesso inicial do MERCOSUL é indicado ein terinos ecoiiôinicos poi- 

números como os das trocas coinerciais entre Brasil e Argentina. '~oréin desafios e 

negociações perinanecein de modo a ajustar os interesses das partes, principalmente 

quando as necessidades do bloco coifflitain coin as políticas inacroeconôinicas dos 

países. A conclusão dos ajustes conjunturais e estruturais nos países ineinbros são 

condições necessárias para o avanço da integração econôinica do MERCOSUL 

(Duquette, 1996). 

É interessante destacar que no trabaho de Stallings (1995) - que identifica as 

inudanças econômicas globais e as respostas regionais - o MERCOSUL é citado de 

maneira bastante superficial. No referido trabalho, a Ainérica Latina é vista como área de 

influência americana e inesino atestando o insucesso da política externa dos EUA para o 

desenvolviinento da América do Sul, não são destacadas as iniciativas regionais de 

9 Desde 1989 o comércio entre os dois países cresceu G vezes, em 1996 cliegoii a USX 12 bi, com 
superfivit argentino. Estima-se que a Argeiitisia tenha vendido ao Brasil USX 6,8 bi, cpe exportou para o 
país vizinho USX 5,3 bdliões. Em 1996 o Brasil coinproii 27,G % das exportações argentinas (i3ertollot0, 
1997). 
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desenvolvimento integrado. No entanto, a posição americana quanto ao MERCOSUL 

passou de uma desatenção ao crescimento e ao estreitainento das relações entre os países 

do Cone-Sul para uina situação de preocupação estratégica coin a possibilidade "de um 

potencial detrimento da prosperidade e liderança dos EUA na região", nas palavras da 

chefe do Escritório de Coinércio da Casa Branca, Carleiie Barshefsky (Passos, 1997). 

Como resultado desta mudança de perspectiva observa-se uina crescente pressão dos 

EUA em priorizar as negociações da ALCA em detrimento do MERCOSUL e as 

dificuldades em curso no Brasil e Argentina para fortalecer este último. O fortaleciineilto 

do MERCOSUL é parte da estratégia dos dois parceiros para melhorar sua posição de 

negociação com os países do Hemisfério Norte. 

Pode-se observar uma visão extremamente centrada nos países desenvolvidos em 

direção aos países ein desenvolvimento sob sua iiffluência, indicando uma certa miopia 

para os processos de desenvolviinento cujo o ponto de partida seja os países em 

desenvolviinento. 

A forinação de blocos regionais é classificada, entretanto, por Ethier (1995) 

coino uma prática de coinércio discriininatória. Na verdade é a contramão da 

multilateralidade, que é a essência da existência de um inercado livre coin condições 

iguais de coinpetição entre as mercadorias dos diversos países. Observa-se o 

estabelecimento de preferências e prioridades entre países com convergências 

geográficas, culturais ou de inercado, em detrimento de práticas de comércio coin bases 

igualitárias. Uin exeinplo interessante são as alíquotas pasa importação de 

industrializados no âmbito do MERCOSUL c~ijas tarifas serão reduzidas a zero no prazo 

de dois anos. Enquanto que para Asgentina, um parceiro regional, um produto brasileiro 

será vendido a um preço x, esse inesino produto será coinercializados para outras nações 

não participantes do inesino pacto comercial por um valor x acrescido do imposto sobre 

as exportações. Portanto, a título de exemplo, pode-se considerar que o MERCOSUL 

criou uina área privilegiada para o coinércio entre os países integrantes por ter coino 

meta isentar de tarifas os produtos coinercializados dentro da fsonteira do bloco. 

Na verdade, pode-se imaginar que no futuro os blocos regionais funcionarão 

coino o primeiro degrau de internacionalização das empresas, uma extensão natural do 

mercado local. O bloco regional deverá se transforinar numa nova plataforma de onde as 
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exportações partirão em direção a outros blocos. No entanto, é importante obsei-var que 

existe um longo caminho a trilhar na direção de um plataforma inultinação coesa. 

Ricúpero (1997a) destaca a necessidade dos pactos regionais terem uma preocupação 

com a integração interna de cada país evitando o agravamento das desigualdades dentro 
10 de uma mesma nação, o que poderá levar a uma desintegração interna do país. 

Desta forina, é com base nessa perspectiva de ainpliação de mercado que as 

einpresas nacionais procurarão se expandir, desenvolvendo as habilidades de atuação em 

mercados externos mais familiares coino forina de preparar-se para no futuro explorar 

outros mercados internacionais. 

1.4 O Impacto da lnfegração Regional sobre as MNC 

A medida que fatores coino a integração econôinica aproxiinain os países e 

intensificam as trocas comerciais entre os parceiros, o papel das einpresas que atuam 

nesse contexto se torna ainda mais relevante. 

Etliier (1995) atribui as empresas inultinacionais (MNC) um papel essencial ao 

processo de crescente internacionalização da economia inundial. Aproxiinadainente um 

quai-to do coinércio inundial se dá entre subsidiárias de uma mesma einpresa (Ethier, 

1995). Root (1984) define empresa inultinacional coino aquelas que produzem em mais 

de uin país e possuem uina estratégia de negócio global transcendendo as jurisdições 

nacionais. As inultinacionais são respoiisáveis por grande parte do comércio 

internacional e pela maioria dos investiinentos estrangeiros diretos (FDI) na economia 

inundial contemporânea. A maior parte dos FDI são feitos entre os países desenvolvidos 

e de forina mais intensiva entre aqueles que possuem uina troca coinercial intensa. Entre 

1976 e 1992 os quatro principais países investidores, Estados Unidos, Inglaterra, Japão e 

Aleinanha, reduziram sua participação nos FDI mundiais de 73% para 60%. A alocação 

dos investiinentos diretos em 1991 contabilizou 80% para os países desenvolvidos e 20% 

para os países em desenvolviinento (United Nations Coiiference on Trade and 

10 O autor cita o eseinplo do Mésico onde as cidades prósiinas 5s froiiteiras dos EUA prospera111 
eiiquaiito as cidades do sul passam por cILíiciildacIes. Há diCereiiças de rendas aceiihiacías entre o norte e o 
sul. O autor obseiva também que iio âmbito do NAFTA os EUA iião perinitirm qualquer inec,uiisino ele 
siiavização das desigualdades interiias do país, geraiido uni agravaineiito das desigualdades e perigos a 
htegração iiacioiial, c01110 por eseiiiplo lia região de Cliiapas. 
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Developinent, extraído de Ethiei-, 1995). O Canadá investiu em 1995, na forma de FDI, 

142,3 bi de CnD$ e recebeu 168,O bi de CnD$ na forma de FDI. 

Por possuir vastos recursos, as MNC gozam de um poder no mercado que as 

torna atores independentes no sistema econôinico internacioiial, cuja ação força 

mudanças nas economias nacioiiais e provocam formulações de políticas pelos governos. 

O autor sugere que para compreender a economia mundial contemporânea é preciso 

combinar a visão tradicional macroscópica centrada na agão pública, com a perspectiva 

inicroscópica das empresas multii~acionais. Ou seja, além de entender o relacionamento 

entre os países e suas perspectivas, se faz necessário analisar as ações dos países 

embutidas nas estratégias das suas multinacionais. 

Para Nunez (1993) o envolvimento eficiente destas companhias na atividade 

iriternacioiial terá um impacto direto nos níveis de coinpetitividade e bem estar da 

sociedade do seu país de origem. E destaca que em indústrias tradicionalmente 

internacionalizadas, as empresas localizadas em países que recém abriram suas 

economias correm o risco de perder seu próprio mercado doméstico a menos que 

também pensem em bases e estratégias globais. 

Dentre os setores com alto grau de internacionalização pode-se destacar as 

indústrias de alimentos e bebidas. Coca-Cola, Nestlé, Parinalat, Cargill, Bunge, Heineken 

são exernplos de companhias do setor presentes em boa parte dos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Boa parte das empresas citadas e outras pertencentes ao segmento 

de processamento de alimentos e bebidas plantaram as bases para o seu processo de 

expansão e internacionalização no início do século, constituindo-se portanto num dos 

primeiros segmentos a atuar sobre um sistema inultinacional. Esse referido processo foi 

conseqüência do ritmo rápido de urbanização do século XIX, que transforinou o 

mercado dos produtos alimentares, influenciado basicamente por três tendências 

principais: o aumento da escala de produção e incorporação de novos maquinários e 

utilização de novas formas de energia; a solução dada em escala industrial aos problemas 

de conservação dos alimentos e a aplicação do progresso tecnológico de modo a 

permitir novos forinatos de conservação para a produção em escala industrial (Sorj e 

Wilkison, 1985). 



Desta forma, a coinpetitividade de um país pode ser medida, entre outros 

indicadores, pela quantidade e qualidade das suas expoitações, e num segundo estágio 

pela capacidade das suas firmas de se estabelecerem e produzirem fora do território 

nacional. A expansão da empresa nacional em direção ao exterior indica, na maioria dos 

casos, uma competência e coinpetitividade estabelecida e reflete no aumento da riqueza 

do país através do retorno dos lucros ao país de origem. 

Considerando o contexto de integração regional é de se esperar que em pouco 

tempo as empresas tornem-se virtualmente inultinacionais e sejam iinpelidas a gerir seus 

negócios dentro de uma visão transnacional. Preparar-se para o desafio de utilizar a 

plataforma regional de maneira competitiva, utilizando da melhor forina os recursos de 

tecnologia disponíveis será imperativo para as einpresas manterem-se competitivas nesse 

contexto global ein transforinação e eventualmente acelerar o próprio inoviinento de 

internacionalização das suas atividades comerciais. 

1.5 O papel das TI no contexto globalízado 

O computador é o principal representante do paradigina da inicroeletrônica. 

Inicialmente projetado para fuls militares, notadamente para o cálculo de balística de 

inísseis, sua chegada ao ambiente de negócio não tardou. A sua utilização dentro das 

empresas teve início ein fins dos anos 50 quando as primeiras aplicações forain 

desenvolvidas para processar os dados do censo americano. A indústria de coinputadores 

surgiu oferecendo máquinas com capacidade de processainento para tratar grandes 

voluines de dados. As primeiras aplicações comercias forain desenvolvidas, ein larga 

escala, com o objetivo de agilizar processos estniturados que manipulavam essas massas 

de dados. 

Apesar do contínuo desenvolviinento de aplicações baseadas em sistemas para 

fins militares e da importância que esses investiinentos representam para o 

desenvolviinento das TI", com o tempo os coinputadores passaram a ser utilizados pai-a 

uin sem número de aplicações corporativas. Segundo Fried (1995), a indústria de 

coinputadores se desenvolveu de forina acelerada, sendo inarcada fortemente pelos 

seguintes eventos: (a) separação do conceito de hardware e software, onde o primeiro 

I I Vale a pena ressaltar que a própria Internet deriva de iiin projeto militar. 
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engloba todos os equipamentos de coinputação ii~cluindo memórias, processadores, 

periféricos, e o segundo representado pelos programas que dirigem a lógica de 

fuiicionainento dos equipamentos co~nputacionais; essa separação deu início ao que se 

tornou hoje uma das principais indústrias de alta tecnologia- o software -; (b) o 

deseiwolviinento dos coinputadores pessoais, iniciado em fins da década de 70 primeiro 

através dos inicroco~nputadores Apple seguido pelo desenvolvimento dos Persoilal 

Coinputers(PC) pela IBM e outras empresas; (c) a ampliação do seu uso doméstico e 

dentro das corporações, devido ao aumento enorme da capacidade de processainento e 

queda de preço; (d) o desenvolvimento das redes de computadores fazendo com que 

cada inicro deixasse de ser uma ilha isolada e pudesse coinpartilhar inforinações entre si; 

e mais recentemente o (e) uso comercial intensivo da rede mundial - 1nternet12 - , que é 

um campo novo para aplicações comerciais, onde ainda não se definiu a abordagem que 

irá melhor explorar a capacidade desta tecnologia em termos corporativos (Fried, 1995). 

Além da utilização nos escritórios, os computadores têm sido incorporados a um 

grande número de outros produtos e processos. Obsesva-se uma aplicação maciça dos 

computadores na autoinação fabril, nas atividades científicas e militares, o que 

caracteriza o uso pervasivo da referida tecnologia na economia (Dutton, 1996). 

Dutton (1996) reconhece a profundidade e o significado da revolução que as 

tecnologias de iiiforinação e teleco~nunicação representam e identifica debates vigorosos 

sobre as forças diretoras e as iinplicações sociais da utilização das referidas teciiologias. 

Uma das principais discussões diz respeito a relação entre a tecnologia e a sociedade. 

Pasa alguns, uina nova tecnologia se impõe à sociedade, sem que essa possa fazer 

escolhas, neste caso a tecnologia é deterininante, ou seja, ela será introduzida em novos 

processos por se mostrar eficiente desconsiderando escolhas sociais ou econôinicas. Para 

outros (Williains, 1996), as escolhas sociais, ou seja, aquelas que levam em coilsideração 

fatores outros como por exemplo iinpactos ambientais, efeitos sobre o emprego, além da 

tecnologia em si, são de extrema iinportância e levam a uina deteriniilada forma de 

12 A Iriteriiet foi luna evoliição da Aiyaliet deselivolvida para fim militares, dentro do conceito de rede 
sem iiíicleo central, cuja inteligêricia reside ein cada coinputaclor integrante. Nos anos 90 com o 
deseiivolviinento do WWW(wor1d wide web) e de liiigigens siinples para coiistnição de páguias na rede 
observou-se uma espaiisão coiiiercial sem precedeiites. Um iiúmero considerável de empresas criaram 
páginas de apresentação lia rede e estão deseiivolverido projetos para utilizar esse veículo das mais 
variadas forliias. 
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adoção de uina nova tecnologia. Ou seja, há uina coinbinação tanto do processo de 

inovação social como tecnológico influenciando o curso das transforinações. Deste 

modo, a dinâinica e as escolhas sociais iinpulsionain o desenvolviinento de novas 

tecnologias e novas tecnologias levam a mudanças de cunho social e organizacional. 

A revolução da TI e as suas iinplicações sociais e econôinicas são, segundo 

Dutton (1996), produtos de uin sein núinero de decisões estratégicas e cotidianas feitas 

por uina multidão de empreendedores, gerentes, trabalhadores, professores, donas de 

casa e políticos ao redor do inundo. Portanto, o conjunto dos atores que coinpõein o 

"mercado" participam da decisão tecnológica. Pesquisadores ingleses, como por 

exemplo os do SPRU (Science Policy Reseai-ch Unit) ligados a Universidade de Sussex, 

preferem fazer uina distinção inais precisa entre a tecnologia da inforinação 

(computadores e sistemas) e as telecoinunicações (Dutton, 1996) (Fredinan, 1996) 

enquanto os ainericanos tratam o conjunto por tecnologia da inforinação (TI), 

principalmente os das principais escolas de gerenciainento de TI como Hal-vard e o MIT 

(Bradley, Hausina~l e Nolan, 1993) (Allen e Morton, 1994). A diferenciação se faz 

pi-incipalinente devido ao foco de análise dos referidos grupos de pesquisa. 

No primeiro caso, uina das preocupações principais é analisar os processos de 

inovação nas indústrias de TI, portanto para efeito das análises internas as indústrias, a 

separação dos termos torna-se inais prática. No segundo caso há uma preocupação 

principal ein avaliar a utilização do conjunto dessas tecnologias nas empresas. Coino o 

foco desta tese é concentrado na análise de alguns aspectos da utilização das TI nuin 

setor de negócio específico, dentro de uin contexto deterininado, utilizareinos o terino 

TI para designar o conjunto das tecnologias de inforinática e telecoinunicação a exeinplo 

do grupo de pesquisa americano. 

Em Bradley, Hausinan e Nolan (1993) é apresentada a Teoria dos Estágio de 

Nolan que identifica uina série no formato de S que descreve o aprendizado e o 

ainad~ireciinento da organização na utilização das principais tecnologias baseadas nas TI 

ao longo do tempo. Dentro desta teoria a uina era tecnológica segue-se outra motivada, 

entre outros fatores, pela deinanda por novos serviços de inforinação. As eras se 

desenvolvein nuin período de 15-20 anos correspondendo a evolução das deinandas por 

tecnologias baseadas em TI no nível da einpresa. Os estágios apresentados são os 



seguintes: (1) era do centro de processainento de dados(CPD), de 1960 até fins da 

década de 1980, (2) era do inicro inicrocoinputador, de fins da década de 1980 até 

ineados da década de 1990 e (3) era das redes, de ineados da década de 1990 até 2.010 

Podein-se resumir as características principais da três eras apresentadas na tabela abaixo: 

Tabela 1.1: Características das eras tecnológicas 

Característica Era CPD Era Micro Era Rede 
Paradigina substihiição do traballio iiicorporação de iiiais integração do tsaballio 

repetitivo através da iiiforiiiação ao traballio, entre regiões e 
aiitoinação, foco na foco lia eficácia atividades dispersas 

- eficiência 
Tec~iologia iiiaiii-fraiiie com inicrocoinputador, redes arnplas (WAN), 

processamento prograinação de usuário EDI 
centralizado, fiiial(plaiiillias,processa- 

dores de testo, CAD e 
iiitesfaces gr,%cas 

Foco de ntilização autoiiiação de semiços aiuiieiito da iiitensificação da 
operacioiiais de produtividade do nível autoinação fabril e de 
escritório e fabris iiiteriiiecliário e escritórios e 

iiicosporação de proces- desemrolvinieiito de 
sadores a iiovos prodii- produtos inteligeiites 
tos e seiviços 

Esti~ihira divisioiializada, foco lia divisioiidizada, foco lia rede, foco iio processo 
organizacional Tiuição função 
Efeito sobre o trabalho redução da força de redução de profissioiiais cooperação mais eficaz 

trabalho operacioiial de de iiível iiiterinediário, e eficiente do trabalho, 
escritório e clião de foste relação coiil os integração vertical e 
fábrica entre 20 e 30%, processos de dowiisiziiig liorizoiital 
gerarido iiina redução 
geral no custo da 
estnihira da iiidíisti-ia 

Ponte: Desenvolvido pela autora a pwtir das informações de Bradley, Hausinaii e Nolari (1993) 

Wang (1993) define as categorias de produtos e serviços da tecnologia da 

iilforinação (TI) como: (1) software e processainento de dados; (2) coinputadores de 

grande porte; (3) computadores de pequeno e médio porte; (4) seiviços de rede e 

telecoinunicações; (5) periféricos e subsisteinas e outros produtos e serviços 

relacionados a autoinação. Fried (1995) classifica de forma semelhante as TI e sugere 

que a análise seja feita a partir da divisão do escopo de estudo entre os fornecedores de 

produtos e serviços, forinado pelas einpresas que coinpõein o setor high-tech - 

coinputadores, software e telecoinunicações - e os usuários das TI, ou seja, as demais 

indústrias que utilizam a referida tecnologia nos seus produtos e processos. Esse enfoque 

é interessante pois separa de forina bastante clara a indústria que fornece os produtos de 



TI que serão utilizados como ferramenta para a implemeiitação de sistemas em outros 

ramos de indústrias por exemplo: automobilísticas, processainento de alimentos e 

bebidas, varejo, etc. As TI mais amplamente em uso nas empresas compõem-se da 

integração de mais de uma categoria de produtos definidos por Wang (1993) e têm sido 

operacioiializadas por um trabalho conjuiito entre produtores e usuários das referidas 

tecnologias. Exemplos clássicos são: CADICAM, sistema de produção flexível, sistemas 

de integração de manufatura, EDI, entre outros. 

1.5.1 Discussão teórica sobre a utilização da TI nas empresas 

No sentido de fornecer um entendimento mais amplo sobre a quebra de 

paradigma resultante da introdução das TI no contexto da economia Perez (1985) 

apresenta três características principais indicadoras das transformações, e que serão 

utilizadas de forma relevante no escopo desta tese, a saber: (1) a mudança dos padrões 

de produção privilegiando produtos e processos que fazem uso intensivo de informação 

ao invés de energia e material; (2) a mudança de um sistema de produção em massa 

inflexível e dedicado para um sistema mais flexível capaz de produzir um número diverso 

de produtos de forma tão eficiente como se estivesse produzindo um só; e por fim a 

sistematização, ou seja, (3) a criação de novos modelos de organização através da 

integração do escritório e da fábrica, das áreas de projeto, produção e inarketing, 

proinoveiido a integração das atividades que compõem as partes da organização. 

A terceira característica apresentada por Perez será utilizada mais inteilsainente 

ao longo desta tese, por representar um importante efeito estmtural potencial da 

utilização das TI nas empresas. 

Dentro deste escopo, Malone e Rockart (1993) teorizain sobre a evolução das 

estmturas organizacioilais ao longo dos últimos 30 anos. Nos anos 60 a empresa se 

organizava ein torno das suas funções de negócio, baseada em liierarquia de comando e 

divisão de tarefas. Seu organograma lembrava uma pirâmide; cuja base estava a 

operação, a camada intermediária era ocupada por vários níveis de supervisão e no ápice 

estava a direção da compaiihia. Nos anos 1980, com a diminuição no número de 

empregados na base operacional, possível devido a automação industrial, a empresa 

passou a tomar a forma de um diamante, onde observou-se uma ampliação das 



atribuições dos níveis intermediários e o relaxamento das hierarquias formais. O 

relacionamento entre as partes tornou-se mais cooperativo, baseado na comunicação 

informal e não linear entre os diversos atores dentro da companhia, caracterizando o que 

o autor chamou de organização em redes informais. Nos 1990, observa-se uma tendência 

a intensificação dos relacionamentos informais através da introdução das estruturas em 

rede. A transformação do modo de operação da empresa refletido no seu formato de 

organização do trabalho é um importante indicador da intensificação do uso da 

tecnologia da informação tanto a nível de chão de fábrica como a nível de coordenação. 

Os elementos de ligação e coordenação entre as diversas entidades organizacionais têm 

sido, de forma crescente, os sistemas baseados na tecnologia da informação e de 

comunicação. Zuboff (1994), inclusive, traça o perfil do novo trabalhador como aquele 

capaz de manipular símbolos, tendo uma capacidade de agir e entender a companhia a 

partir da manipulação da sua base de dados. Neste artigo a autora separa a utilização das 

TI entre a etapa de automatizar, em busca de redução de custo e informatizar, onde o 

foco é a transformação do trabalho a partir da informação. Ou seja, diferencia o uso das 

tecnologias da informação entre uma estratégia de autoinação, que leva a substituição 

pura e simples de esforço humano por máquinas, gerando um aumento de eficiência; 

enquanto a informatização, que imprime um diferencial através da possibilidade de 

manipulações de informação que permite a reorganização de processos, criação de novas 

possibilidades de negócio, entre outros. 

Malone e Rockart (1993) sustentam que a introdução das TI como elemento de 

coordenação interna e externa a empresa está por trás dos crescentes movimentos de 

terceirização, onde a empresa opta por externalizar atividades da sua cadeia produtiva a 

medida em que instrumentos de controle são desenvolvidos permitindo a coordenação de 

atividades externas a firma. O poder transformador dessa tecnologia dentro das 

organizações é atenuado por Danziger et alli (1982). Para ele a TI tende a ser 

implementada de maneira que segue e reforça as estruturas de poder existentes dentro 

da organização, suportando configurações centralizadas ou descentralizada. 

Peter Drucker chama a atenção para a crescente importância dada as TI pelas 

organizações. Em recente entrevista (Lenzner e Johnson, 1997) o pesquisador aborda o 



superdirnensionamento que as organizações têm dado as informações armazenadas nos 

seus bancos de dados : 

"os executivos estão tão encantados com os dados internos 
gerados pelos computadores - e eles os têm gerado em grande 
quantidade- que eles não têm tido nem cabeça nem tempo para 
olhar o mundo em volta. E os resultados estão somente do lado 
de fora. Eu vejo executivos cada dia menos informados sobre o 
que se passa no mundo a sua volta, só porque eles acreditam 
que os dados impressos pelos computadores retratam todas as 
informações de fato". 

Henderson e Venkatrainan (1994) consideram que embora vários fatores 

influenciem o processo de transformação organizacional, um dos principais são os 

desenvolvimentos e capacidades oferecidas pela TI, através de computadores, software 

e tecnologias de comunicação. Esses elementos são considerados chave tanto no sentido 

de permitir a empresa buscar soluções inovadoras quando compelidas pelas novas 

demandas do mercado, quanto em utilizar as inovações tecnológicas para criar novas 

oportunidades de negócio e mesmo induzir a uma mudança na estrutura do mercado. 

Nesse cenário quanto mais rápido muda o mercado ou a tecnologia, maior é a pressão 

para as empresas serem inovadoras. Os autores apontam para uma concordância nos 

meios empresariais e acadêmicos para a percepção, nos anos 1990, de uma aceleração 

tanto nas transformações do mercado quanto da tecnologia. As TI possuem ainda 

características que as torna ubíquas, dada a sua capacidade de permear a organização em 

grande parte dos seus pontos alterando os efeitos do tempo e da distância e da natureza 

do trabalho (Henderson e Venkatraman, 1994). 

Bradley, Hausinan, e Nolan (1993), por sua vez, creditam a aceleração na 

dinâmica do mercado e na utilização das TI ao processo de internacionalização das 

empresas dentro de um contexto de expansão de mercados nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento e a busca de melhores modelos para a gestão geocentrada das 

companhias inultinacionais. Neste caso o elemento chave é o coinpartilhamento de 

informação e know-how entre as diversas partes da organização. Com relação a 

tecnologia, a taxa de mudança nas TI tem sido estimada entre 20 ou 30 porcento a cada 

ano. 



Outros autores (Porter e Millar, 1984) reconhecem que nos últimos anos vários 

argumentos têm sido oferecidos para enaltecer o potencial da TI como influenciadora das 

características competitivas das empresas. É reconhecida também a habilidade desta em 

transformar o formato do negócio. Observa-se, entretanto, a falta de um esquema que 

conceitualize a lógica, o escopo e o padrão de transformação organizacional com vistas a 

utilização da TI como estratégia competitiva. Nesse sentido, Henderson e Venkatraman 

(1994) apresentam um modelo conceitual com um conjunto de proposições e 

implicações gerenciais, cuja premissa pivotal é um deslocamento da função das TI nas 

organizações para além da sua função tradicional de "suporte a retaguarda", no sentido 

de tornar-se uma parte da estratégia da organização. 

Desta forma, são definidas as três principais funções da TI no ambiente 

organizacional: (a) apoio a administração - essa função requer a utilização eficiente de 

plataforma de TI para administração e controle e é independente do gerenciainento 

estratégico da organização (b) apoio a operação - é uma extensão do item (a) e é 

distinguida pela criação e utilização de uma plataforma tecnológica que crie a 

capacidade de automatizar um conjunto completo de um processo de negócio, em 

oposição apenas a atividade administrativa. Essa função requer a utilização de uma infra- 

estrutura de TI que responda e suporte uma estratégia de negócio escolhida. Nos casos a 

e b a estratégia de TI se dá a nível funcional, ou seja, na alocação eficiente de seus 

recursos de modo a suportar uma estratégia de negócio escolhida; e (c) instsumento de 

competição - estendendo além de um atributo interno, focado na eficiência, as 

organizações podem utilizar novas aplicações baseadas em TI que usam a informação e 

os atributos tecnológicos de modo a obter vantagens competitivas diferenciadas no 

mercado. 

O modelo proposto pelos autores visa oferecer um elo entre as transformações 

organizacionais e a exploração da capacidades da TI na sua função competitiva, baseado 

em quatro domínios de escolha estratégica: (1) estratégia de negócio, (2) infra-estrutura 

organizacional e processos, (3) estratégia de TI e (4) infra-estrutura e processos de TI 

interrelacionados. 

O estudo do MIT (Allen e Morton, 1994) sobre utilização das TI nas empresas 

numa das suas principais conclusões indica que organizações de sucesso podem ser 
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distinguidas pela sua habilidade em utilizar as capacidades das TI para transformar seu 

negócio (estrutura, processos e funções) de modo a obter novas e mais poderosas fontes 

de vantagem competitiva no mercado. Desta forma as empresas que se limitam a utilizar 

a TI como instrumento de apoio administrativo ou gerencial poderão comprometer a sua 

vantagein competitiva de longo prazo. 

Bradley (1993) afirma, entretanto, que o investimento em TI não sustenta 

necessariamente a vantagein coinpetitiva, mas apenas uma breve melhoria competitiva 

rapidamente dissipada pelos competidores. Os investimentos em TI devem ser vistos 

como parte de uma estratégia global e muitas vezes são uma necessidade estratégica, e 

não necessariamente um diferencial estratégico. 

A exemplo da análise oferecida por Henderson e Venkatrainan (1994), Bradley 

(1993) identifica impactos importantes da adoção da TI nas empresas alterando 

significativamente: a estrutura das indústrias, a vantagem competitiva das empresas 

dentro das indústrias e a maneira que as empresas cooperam entre si e através das 

indústrias. O autor, entretanto, diferencia quando os investimentos em TI irão promover 

ou aumentar a vantagem competitiva ou meramente lidar com uma necessidade 

estratégica que permita a firma sobreviver para coinpetir no futuro. Além disso esse 

investimento é colocado num patamar cuja avaliação é mais ampla que uma aferição de 

custo e benefício imediata, pois grande parte dos investimentos em TI tem agregado 

valor ao acionista por manter a empresa em posição de coinpetir, oferecendo os serviços 

e produtos nos níveis da concorrência. 

A questão mais delicada quando se trata de vantagein coinpetitiva gerada a partir 

do uso das TI é que o objetivo de diferenciar-se dos seus competidores frente aos 

consumidores é uma tarefa que exige que a empresa se coloque permanentemente numa 

postura pró-ativa com relação a inovação. Muitas não têm essa cultura, outras não 

possuem o capital necessário e grande parte não tem como inonitorar de perto as 

iniciativas da concorrência. Alguns terão sucesso, mas a maioria ficará desapontada, por 

não ter encontrado uma vantagein coinpetitiva sustentável e sim um breve ápice, 

rapidamente dissipado pelas forças da indústria ou tornado-se obsoleto após as respostas 

dos competidores. Logo, a manutenção da vantagein coinpetitiva é um processo 

contínuo e dinâmico onde é preciso inovar sempre. 
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No ambiente de rápida transformação, quase todas as empresas estão 

experimentando uma necessidade estratégica que as compelem a investir na TI. Os 

clientes estão procurando e esperando melhores serviços em termos de encurtamento dos 

tempos, produtos de melhor qualidade e menores preços. Algumas tecnologias têm 

emergido como uma necessidade dada as transformações no relacionamento entre cliente 

e fornecedor. O EDI ilustra este caso, por ter se transformado quase em um requisito 

para a comunicação entre empresas, principalmente nos países desenvolvidos. Para 

Bradley (1993), só terão capacidade de suportar as novas demandas de mercado, as 

empresas que cultivarem organizações ágeis, enxutas e com capacidade de respostas 

rápidas e localizadas as demandas do mercado. 

Nakano(1997) ao analisar as estratégias tecnológicas adotadas por algumas 

empresas brasileiras, fornece uma revisão teórica sobre as tipologias de estratégias 

tecnológicas apresentadas na literatura destacando três modelos: o de Ansoff e Stewart 

(1967), baseado no tempo de entrada do produto no mercado; o de Freeman (1974) 

baseado na política de inovação da empresa; e o de Miles e Snow (1978), baseado na 

postura estratégica da empresa em relação ao ambiente. As tipologias não se baseiam em 

estudos quantitativos e sim na análise experimental dos autores. Apesar desta liinitação 

observa-se a extensa utilização dos conceitos propostos. Abaixo são apresentadas as 

principais características de cada estratégia. 

Tabela 1.2: Tipologias de Estratégias Tecnológicas 

Ausoff e Stewart (1967) Freeman (1974) Miles e Snom (1978) 
Primeira no mercado - Ofensiva - a empresa busca a Prospector - buscam 
programa forte de P&D, Liderança teciiológica e de mercado constantemente novas 
liderança técnica e alta taxa de oportunidades de mercado. São 
risco criadores de mudança e incerteza 
Seguir o líder - capacidade de Defensiva - acoinp,uilia as Analítico - operam em duas 
desenvolvimento forte e ~nudmças tecnológicas, mas rião frentes: urna estclvel e outra em 
habilidade para reagir tem o objetivo de ser líder mudança. Na área estável operam 
prontamente de forma rotineira e na área 

turbulenta biiscxn constCmteinente 
novas idéias. 

Ewenharia de Aplicação - Iinitativa - tem interesse nas Reativo - percebem mudanças em 
modificação no produto para mudanças tecnológicas, mas não seu ambiente mas são incapazes de 
atender a necessidades de tem possibilidade de diminuir o responder adequadamente, por não 
consumidores específicos em hiato tecnológico em relação as possuírem uma relação consistente 
um mercado maduro empresas líderes estratégia-estruh~ra. Este tipo é 

considerado iiiviável devido as suas 
deficiências adaptativas, e 
empresas com essa postura tendem 
a desaparecer. 



'B Tambémn- capacidade de Dependente - postura reativa, Defensor - não buscam 
produção e controle de custos promove~ido inudaiiças em seus oporhinidades fora de seus 

produtos ou processos mediante doinhios de ahiação 
solicitação dos cliente ou da matriz 

Fonte: Compilação feita pela autora sobre o tcabalho de Nakano (1997) 

A análise prossegue com o questionamento sobre o grau de liberdade das 

empresas para desenvolverem suas estratégias. Na análise de Pavitt (1990), a postura das 

empresas frente a tecnologia é dependente do seu tamanho e atividade de negócio. Desta 

forma, Pavitt propõe que empresas cuja atividade fim é de alto teor tecnológico ou 

difbsora do progresso técnico optem por uma estratégia prospectora. Ou seja, 

identificada com as práticas de primeira de mercado, ofensiva ou inovadora, conforme a 

tipologia utilizada. Empresas intensivas em escala tendem a adotar um postura defensora. 

E as empresas especializadas devem adotar preferencialmente uma postura analítica. 

Portanto, observa-se que a estratégia tecilológica implementada pelas companhias se 

relacionam fortemente com as características do seu próprio negócio. 

Os investimentos em TI como geradores de melhorias competitivas para as 

empresas em geral, são fortemente questionados por Strassmann (1997). O autor 

pesquisou cerca de 500 empresas, desde 1980, não encontrando nenhuma relação direta 

entre os investimentos em tecnologia da informação e o sucesso econômico destas, seja 

este medido por lucro, crescimento ou produtividade. Na pesquisa conduzida pelo autor 

uma das variáveis apontadas como responsável pelo mau uso dos recursos destinados 

aos investimentos em TI é a baixa qualidade dos sistemas utilizados pelas empresas. 

Estes têm sido desenvolvidos com preocupação de curto prazo que em última instância 

significa baixa qualidade. Os sistemas têm sido, de uma maneira geral, incapazes de 

sofrer alterações necessárias para adaptá-los as novas necessidades da empresa. A 

solução para este problema seria a construção de sistemas de informação utilizando 

melhores métodos de engenharia de software e garantindo deste modo uma vida útil 

maior. Esta estratégia preserva o investimento e evita o desperdício. Fatores como o 

despreparo da direção da área de tecnologia na escolha dos melhores investimentos 

equilibrando os riscos da escolha de tecnologias emergentes, mais caras e com potencial 

inovador maior e tecnologias já consagradas, mais baratas, porém com poder 



transformador limitado estão no cerne dos gastos exorbitantes da área de tecnologia da 

informação entre as empresas pesquisadas. 

Portanto, na primeira parte da discussão sobre o diferencial competitivo obtido 

através da TI Henderson e Venkatraman (1994) propõem um esquema aderente entre 

estratégias e infra-estrutura de TI e estratégias e infra-estrutura de negócio de modo a 

capacitar a organização a propor sistemas que a diferenciem estrategicamente dos seus 

concorrentes. Nessa visão são contempladas apenas as empresas que desejem ou 

possuam capacidade de liderar o processo de inovação nas suas indústrias. Considera-se 

que o contexto atual impulsiona as empresas a desenvolverem determinados tipos de 

sistemas para atender as novas demandas do mercado e poder manter-se na 

concorrência. Ou seja, é uma mudança da exigência para a proposição de novos 

formatos para a necessidade de desenvolver formatos semelhantes para não perder a 

posição de mercado. O exemplo clássico da rede varejista Wal-Mart é considerado como 

uma iniciativa que agregou um diferencial competitivo significativo através do conceito 

de ausência de estoque e ligação direta entre as lojas e os fornecedores, diminuindo 

consideravelmente o preço do produto para o consumidor e obrigando as redes que 

operavam de maneira similar a implantar um sistema baseado nas mesmas premissas. 

Portanto, a Wal-Mart desenvolveu efetivamente um diferencial estratégico baseado nas 

TI e os seus concorrentes K-Mart e Target, motivados por uma necessidade estratégica, 

foram obrigados a desenvolver aplicações semelhantes. 

Na segunda abordagem, o trabalho de Strassinann (1997) apresenta uma contra- 

argumentação numérica evidenciada pela baixa correlação entre investimentos em TI e 

produtividade. Nessa análise, por abordar cada empresa isoladamente perde-se a noção 

do contexto e portanto das transformações no conjunto do mercado que impulsionam as 

empresas a investirem em TI apesar dos resultados não necessariamente refletirem em 

maior produtividade. O autor não avaliou o custo que a empresa teria ao não incorporar- 

se a um novo paradigma tecnológico. Os avanços nas soluções tecnológicas são 

cumulativas e exigem que a empresa desenvolva know-how e capacitação para melhor 

aproveitar os avanços técnicos na proposição de melhorias que agregam valor ao 

negócio. 



As empresas optam por estratégia mais ou menos agressivas no desenvolviinento 

de aplicações baseadas nas TI, de acordo com: (1) sua posição no mercado, (2) o perfil 

da administração, e principalmente (3) com a sua capacidade de inovar. A agilidade com 

que cada empresa aproveita-se de um novo paradigma tecnológico a seu favor esta no 

centro da discussão sobre o uso competitivo das TI. 

De fato, segundo Porter e Millar (1985), a tecnologia da informação foi 

ganhando peso para as organizações conforme a intensidade de inforinação do produto 

em questão ou a intensidade de informação do processo de produção. Pode-se 

exemplificar essa proposição através dos variados graus de importância que cada 

segmento de negócio confere as TI. O setor bancário, por exemplo, bastante intensivo 

em informação tem desenvolvido no Brasil vários produtos e serviços baseados na TI e é 

o maior cliente de TI no Brasil. 130bserva-se, entretanto, que neste momento não há 

nenhum segmento econôiico que de alguma forina não faça uso, direta ou 

indiretamente, da tecnologia da informação (Mandel, 1997) e que não tenha a questão da 

utilização das TI coino um dos itens estratégicos que consomem esforços gerenciais. 

Portanto, apesar das controvérsias apresentadas sobre o papel das TI nas 

organizações, o seu potencial transformador sobre a estrutura e o formato do 

relacionamento interno e externo à empresa é uma realidade. A intensidade e o escopo 

das transformações podem ser relativizadas, no entanto seu efeito transformador é 

inquestionável. Desta forina, apesar das variações da intensidade das transformações em 

cada indústria haverá aquelas empresas que serão pró-ativas e definirão o caminho dos 

novos desenvolvimentos baseados em TI. Estas empresas usufhirão por um certo 

período do diferencial conquistado. A partir do momento que as inovações baseadas em 

TI tornarem-se um sucesso, as inesinas se transformaram em necessidade estratégica 

para seus competidores. Portanto, há três estratégias possíveis quanto a utilização das 

TI: lideranças, acoinpanhainento das tendências, e paralisia frente ao mercado. 

É importante destacar que para alguns setores empresariais os recursos 

necessários a implementação de sistema inovadores está amplamente disponível no 

13 O Bradesco disponibilizou na Internet o primeiro serviço de banco via rede. Pode-se analisar essa 
iniciativa coino um diferencial estratégico que tornar-se-á uma necessidade estratégica para os demais 
bancos. Além disso essa iniciativa ocorreu num segmento intensivo em informação. 



inercado como: ha rha re ,  softwnre e mão-de-obra qualificada. O diferencial será a 

organização destes elementos para implementar uma das três estratégias apresentada 

acima. Esse fato se verifica tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento, vide a reconhecida capacidade na área de software da Índia, do Brasil 

e de Singapura, só para citar exemplos mais conhecidos. Entretanto, os fatores 

estruturais, notadamente aqueles ligados a infra-estrutura de telecoinunicações, que 

podem existir no inercado em maior ou menor quantidade e qualidade, poderão inibir ou 

impulsionar o desenvolvimento das referidas aplicações. 

1.5.2 Alternativas explicativas para a adoção das TI 

Kesseler (1997) acredita que a importância da introdução das TI não só é 

significativa, como possui um impacto transformador na economia. O autor classifica os 

anos 90 como a "economia dos bancos de dados", pois o crescimento econôinico 

contínuo e sem picos de inflação experimentado pelos Esta.dos Unidos nos últimos seis 

anos seria consequência do controle pontual de estoques agora viável a partir da 

utilização da tecnologia de banco de dados e redes. Para o autor, a inflação e o 

superaquecimento da economia levava a um aumento de estoques. Esse processo 

acarretava em um aumento da taxa de juros, que tornava mais dificil o financiamento dos 

estoques, obrigando os empresários a cortar pedidos. Como consequência da diminuição 

dos pedidos, as fábricas teriam sua produção reduzida por falta de demanda e até que os 

estoques baixassem, já se poderia vislumbrar um quadro de recessão. Esse cenário não 

ocorreria se a indústria pudesse monitorar a exata quantidade de produtos que há na 

praça evitando ser surpreendida pelo inercado. Os sistemas para controle de estoques, 

portanto, tornaram-se as vedetes da indústria, reduzindo de forma considerável o capital 

investido no estoque, de modo que para algumas redes varejistas o estoque passou a se 

restringir as mercadorias na prateleira. Com esse mecanismo, a medida que ocorre a 

venda de um produto o sistema é informado da sua saída. Quando o estoque em 

prateleira atinge o liinite mínimo pré-deterininado são gerados pedidos diretamente para 

as fábricas, que irão produzir a partir de uma demanda já definida. 14 

14 As aplicações de EDI (Eletroiiic Data Interclia~ige) têm permitido a implantação do rnecaiiisino de 
pedidos entre as redes de varejo e as indústrias. O caso da cadeia de varejo Wal-Mart é um dos exemplos 
mais citados do estoque zero, viabilizado graças aos sistemas interorganizacional de controle de estoque. 
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Mande1 (1997) identifica evidências crescentes do efeito inultiplicador do setor 

high-tech no mercado de trabalho americano superando as indústrias de manufatura 

tradicionais (ex. indústria automobilística). Cada emprego criado no setor gera uma 

cadeia de novos postos de trabalho na economia, essa capacidade de gerar empregos em 

cadeia é um dos principais indicadores do ciclo de negócio. Desta forma, o autor conclui 

que há indicadores que demonstram que a economia americana passa por um novo ciclo 

de negócio relacionado a saúde das empresas do setor high-tech: coinputadores, 

software e telecomunicação. É citado o exemplo de um estudo da Microsoft Corp. que 

indica que para cada posto de trabalho na Microsoft são criados 6,7 novas posições no 

governo, enquanto em empresas como a Boeing a relação é de 1 : 3,s. 

Por um lado o setor high-tech deinostra uma capacidade geradora de empregos, 

por outro as indústrias que utilizam a TI nos seus processos têm passado ciclicamente 

por processos de restruturação de atividade resultantes em diminuição de mão-de-obra e 

aumento de produtividade. Desta forma, observa-se a criação de empregos por um lado 

e a diminuição e restruturação dos mesmos por outro. 

O setor high-tech havia acompanhado o crescimento da economia americana 

entre os anos de 1983 a 1993, a partir de então esta indústria cresceu numa velocidade 

superior ao PIB, atingindo um montante de 420 bi US$, ou 15% do PIB americano. O 

crescimento apresentado teve forte impacto positivo no nível e na qualidade do emprego 

gerado no setor, no valor das ações das empresas e nos investimentos dos demais setores 

da economia em aplicações baseadas na ~ 1 . l ~  Para o autor, a economia como um todo 

tornou-se vulnerável a um desaquecimento do setor high-tech, entre outros fatores 

porque passaria a não mais absorver um amplo contigente de mão-de-obra que ora está 

sendo utilizada para suprir a demanda por autoinação nos diversos setores usuários da 

TI. 

Um desaquecimento na demanda por sistemas baseados na tecnologia da 

informação, entretanto, é pouco provável no momento, uma vez que novas aplicações 

estão sendo desenvolvidas em grande número para atender uma área tão central quanto a 

relacionada ao controle de estoque - a logística de distribuição. 

15 Detalhes sobre aumento do emprego,do preço das ações e investimentos, disponíveis em (Mandel, 
1997). 
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Para Woolley (1997) o novo boom de aplicação da TI será mesmo a indústria de 

logística de distribuição, que se encontra numa fase inicial de desenvolvimento. A rede 

mundial - Internet - e as redes internas das empresas - intranets - oferecem grandes 

vantagens sobre tecnologias de informação mais antigas tais como: velocidade, precisão 

e a habilidade de passar dados entre fornecedores e distribuidores a um custo 
16 consideravelmente mais baixo. A Internet funciona como um facilitador da 

comunicação entre pessoas envolvidas nas diversas atividades de negócio, desde o 

fornecimento de matéria-prima até os serviços de atendimento ao consumidor. Para o 

autor, quanto mais informação entra no sistema, mais eficiente torna-se a performance 

do conjunto. A promessa de poupar US$ 700 bi ao ano que as empresas americanas 

gastam em estoques e na sua movimentação parece ser um apelo de custo importante 

para alavancar investimentos nesta área. É apresentado o exemplo da cervejaria 

Heineken, que tem investido fortemente no software de logística produzido pela Logility 

Inc, subsidiária da American Software sediada em Atlanta. Com esse software a 

Heineken usa a Internet para prover continuamente dados atualizados aos distribuidores 

- e também ao escritório central em Amsterdã. Os distribuidores entram com suas vendas 

e pedidos na página Web da companhia. Os distribuidores podem aumentar ou diminuir 

seus pedidos, de forma que permite a empresa rapidamente reordenar suas entregas ou 

até mesmo ajustar sua produção. Entretanto, o uso de novas tecnologias da informação 

como a Internet, é discutido por outros autores que acreditam que os desafios de 

segurança das informações ainda não foram vencidos (Kraemer e Dedrick, 1996). l7 

A adoção de novas tecnologias é um processo que envolve um custo inicial 

considerável, um tempo para a aprendizagem e em muitos casos um convívio simultâneo 

com tecnologias antigas. Em muitos casos observa-se a necessidade de mudanças 

culturais e mesmo organizacionais. Para Greenbaum e Kyng (1 99 l), a reorganização das 

atividades antes do processo de autoinação também configura-se num requisito 

importante para o sucesso na adoção de novos sistemas baseados nas TI. Drucker 

16 Há um avanço considerável na velocidade dos canais de transmissão de dados e uma facilidade liá 
integração via Internet, a baixo custos, u n a  vez que a rede pública prescinde dos investimentos na 
criação de uma estrutura própria de comwicação de dados através de canais privados. 
17 Bancos e empresa de cartão de crédito ainda estão iniciando o oferecimento de serviços através da 
Internet e uma das principais restrições é a preocupação com a segurança e fraude nas operações. 
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destaca a relação custo versus beneficio para a adoção de uma nova tecnologia, na sua 

visão: 

"a menos que a mudança de tecnologia acarrete um ganho da 
ordem de 10 : 1 não se banca o custo de mudança para a 
adoção de uma nova tecnologia". 

Um outro ângulo pelo qual se costuma olhar a introdução de novas tecnologias é 

o lado do aumento da produtividade. Freeinan (1996) discorre sobre o paradoxo da 

produtividade, ao questionar os ganhos obtidos pela introdução da TI - altos 

investimentos em TI resultarem em ganho de produtividade abaixo das expectativas - e 

sugere que muitas firmas falham na adoção de TI por não efetuarem mudanças nos seus 

processos e no desenho da organização de modo a maxirnizar os beneficios da 

introdução da TI. Outros autores, entretanto, observam que a tecnologia da informação 

pode ser explorada de uma forma mais pró-ativa do que a busca de redução de custo ou 

aumento de produtividade, para estes a TI pode ser a base para a geração de novos 

produtos e serviços, ou inesino para suportar uma nova concepção na forma de conduzir 

determinada atividade (Daveport,l993). Neste caso, as aplicações estariam utilizando a 

TI de forma estratégica. 

1.6 Infra-esfrufura de Telecomunicações como elemenfo cenfral das TI 

A medida que a integração da organização tem sido feita através do uso de 

sistemas, a infra-estrutura de telecomunicações está se tornando cada dia mais 

importante no sentido de permitir a integração entre áreas geográficas dispersas e entre 

as várias entidades do escopo do negócio. 

A infra-estrutura de telecoinunicações atualmente funciona como fator de 

localização de empresas, principalmente dos escritórios sede. Evidências sugerem que o 

investimento em infra-estrutura de telecomunicações tem um efeito positivo no 

crescimento econômico e nos níveis de desenv~lvitnento.'~ Foi identificada também uma 

18 Sisodia (1992) sugere que o modelo de desenvolviinento de Singapura foi baseado na disponibihzação 
de m a  ampla infraestrutura de telecomunicações de alta qualidade e baixo custo e essa facilidade 
estsutural permitiu que sistemas fossem desenvolvidos para facilitar várias atividades de negócio. O caso 
dos sistemas portuários são exemplos contudentes da facilidade gerada pela referida infraestruhira. 
Singapura passou a ser um entreposto marítimo principalmente pela facilidade e rapidez no trâmite 
burocrático dos carregamentos, possível graças aos sistemas de infor~nação centrados sobre urna 
infraestrutura de telecomuiiicações de baixo ciisto e alta qualidade. 
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causalidade bidirecional entre o crescimento econômico e os investimentos em 

telecomunicações (Gillespie e Cornford, 1996). 

A estrutura do fornecimento de serviços de telecomunicações está sendo 

transformada rapidamente devido a desregulamentação e privatização do setor tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. A desregulamentação em 

curso nos EUA, por exemplo, tem permitido a entrada de empresas do setor de 

hn rha re  e software no oferecimento de serviços de telecomunicações e a entrada de 

empresas desse setor no domínio da computação. Tang e Mansell(1993) sugerem que o 

desenvolvimento de um consenso entre os atores na formulação da nova estrutura e 

organização do mercado apresenta desafios no que diz respeito a formulação de padrões 

de comunicação e integração das redes de comunicação entre os países. 

Segundo os mesmos autores, o processo de desenvolvimento das 

telecomunicações pode ser visto de duas maneiras: dirigido pelas necessidades dos 

usuários ou pela disponibilidade da tecnologia. Evidências apontam que o processo de 

desenvolvimento das telecomunicações e de padrões de utilização é cada vez mais 

guiado pelo usuário, como resultado de um conhecimento acumulado através do 

aprendizado pelo uso (learning úy doing). Outros autores entretanto, sustentam que o 

oferecimento de infra-estrutura de telecomunicações de baixo custo e alta qualidade, por 

si só, atraem novos desenvolvimentos de aplicações informatizadas gerando diferenças 

importantes no uso da tecnologia da informação entre as empresas. 

As empresas inultinacionais têm uma necessidade ainda mais proeminente dos 

serviços de telecomunicações. Tang e Mansell(1993) apresentam as necessidades que as 

empresas multinacionais precisam preencher de modo a atingir seus objetivos e relaciona 

esses objetivos com a infra-estrutura de telecomunicações disponível. O primeiro 

objetivo seria desenvolver múltiplas fontes de vantagens competitivas que possam ser 

gerenciadas de forma complementar e flexível, ao invés de desenvolver uma capacidade 

estratégica que se enquadre na demanda. Em segundo lugar é necessário diminuir as 

barreiras tradicionais entre pesquisa, desenvolvimento, projeto, engenharia, compras, 

mnrketing, vendas e serviços ao consumidor e aumentar a zona de congruência entre 

essas áreas de modo a tornar a tomada de decisão e o lançamento de novos produtos, 

processos mais rápidos; e por fim reconfigurar o modo de operação da organização de 
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modo a facilitar a integração da cadeia de valor. O autor sustenta que para atingir as 

necessidades estratégicas descritas é preciso usar eficientemente a infra-estrutura de 

telecomunicações. 

No cerne dos objetivos apresentados está a organização em "rede", mencionada 

anteriormente por Malone e Rockait (1993), subsidiada por serviços baseados em 

telecomunicações que perinitein uma rápida recuperação, transmissão e 

compartilhamento de informações e conhecimento. 

Observa-se uma forte relação entre os modelos e estruturas organizacionais e a 

disponibilidade da infra-estrutura de telecomunicações. Por um lado a empresa pode 

organizar-se de modo a melhor aproveitar as disponibilidades da infra-estrutura, e por 

outro a empresa se organiza motivada por uma reforinulação na sua prática de negócio e 

como conseqüência demanda serviços de telecomunicação para suportar a 

reconfiguração de suas atividades. No contexto da expansão das empresas para o 

mercado global é de se esperar que a infra-estrutura de telecomunicações tanto 

impulsione novas aplicações baseadas na tecnologia da informação quanto acompanhe a 

nova demanda por esses serviços. 

Ao comparar duas realidades de infra-estrutura distintas, com uma superioridade 

óbvia de um país desenvolvido, será interessante observar a relação entre a oferta dos 

serviços que viabilizam novas estratégias organizacionais contrastando com uma 

realidade onde a infra-estrutura inibe transformações do m o d z ~ ~  operandi, mas que 

apesar destas restrições as empresas têm modificado seu formato de atuação e 

impulsionado melhorias na infra-estrutura para suportar tais transformações. 

O exemplo das inontadoras de automóveis é clássico para exemplificar o 

funcionamento em rede através da interligação de vários pontos, geograficamente 

dispersos, e do compartilhainento das informação de projeto através de sistemas CAD. 

Exemplos significativos já foram apresentados anteriormente como o caso da cervejaria 

Heineken. 



1.7 O processo de modernização fecnológica do processamenfo de 
alimentos e bebidas 

A indústria de processamento de alimentos e bebidas é responsável por converter 

alimentos em estado natural em uma forma final pronta para o consumo. A contribuição 

econômica do setor se estende a várias atividades que interligam a indústria ao 

consumidor final. Alimentos são distribuídos através de inúltiplos canais, cada um deles 

com práticas de negócio diferenciadas. Entender as operações de venda dos fabricantes 

de alimentos e bebidas envolve coinplicadores como marketing regional, esforços 

intensivos de diferenciação de produtos, e uma variedade de práticas de prego e formatos 

de distribuição. (Connor, 1988) 

Algumas indústrias do setor, como a de cerveja por exemplo, são das mais 

antigas e estabelecem com seus consumidores uma identificação cultural e histórica. Nos 

EUA as cervejarias foram as primeiras indústrias constituídas pelos colonizadores; foram 

também objetos das primeiras leis reguladoras e os lucros advindos deste setor 

financiaram a criação de empresas em outros setores da economia (Sinith, 1995). 

Apesar das raízes históricas e da magnitude do setor de alimentos e bebidas, 

observa-se pouco interesse de estudos econômicos sobre o setor. Este fato é explicado 

por Connor (1988) através da identificação da indústria com métodos de produção 

antigos, por sua organização em torno de pequenas empresas autônomas por um lado e 

grandes conglomerados oligopolizados por outro e pela proximidade com a agricultura - 

a primeira e mais antiga "indústria" da civilização. O interesse dos economistas têm sido 

prioritariamente voltados para o estudo de segmentos aparentemente mais dinâmicos e 

tecnologicainente mais difusores do progresso técnico. 

No Brasil, entretanto, importantes estudos sobre a competitividade da indústria 

brasileira contemplaram parte do setor de processamento de alimentos e bebidas, como 

por exeinplo o setor de laticínios e processamento de frango (Coutinho e Ferraz, 1994) 

(Ferraz et alli, 1996). Outros segmentos importantes não foram objeto das referidas 

pesquisas, entre eles pode-se citar o exeinplo da indústria de cerveja cuja atividade 

possui receita na ordem de 10 bi de US$ em 1996 e é apontada como um dos setores 

que mais rapidamente têm se adaptado aos novos desafios impostos pela abertura de 

mercado (Folha de São de Paulo, 1997). No entanto, nos estudos setoriais desenvolvidos 
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no âmbito do BNDES (Oliveira, 1996) o setor cervejeiro é objeto de análise aprofundada 

uma vez que é receptor de financiamentos públicos de aproximadamente 1 bi US$ nos 

últimos 5 anos. Os financiamentos para a indústria cervejeira nacional têm sido utilizados 

na modernização da plantas já existentes e principalmente na construção de novas com 

grau de automação e geração tecnológica mais avançadas. 

Connor (1988) ressalva, que a maioria das tecnologias utilizadas nesta indústria 

são resultados de modernas descobertas científicas e décadas de refinamento 

tecnológico. O setor tem incorporado não só os avanços da microeletrônica como 

também importantes descobertas na área de biotecnologia. É preciso considerar que as 

tecnologias empregadas no processo de produção e na gestão da rede de fornecedores e 

clientes fazem uso intensivo da tecnologia da informação principalmente no sentido de 

aumentar a produtividade fabril e gerir a complexidade e grandeza das variáveis a serem 

administradas pelas empresas dentro desta indústria. 

Segundo Malone e Rockart (1993) as indústrias que possuem uma cadeia de 

atividades extensa e portanto que necessitam de alto grau de coordenação são as 

principais clientes das tecnologias da informação. Nestes setores a inovação na utilização 

da referida tecnologia levará a mudanças importantes na sua própria estrutura de 

funcionamento. 

Os esforços de coordenação de atividades são um requisito importante para a 

operação de um setor cada vez mais internacionalizado e oligopolizado (Connor, 1988). 

Heuslein (1997) aponta os países em desenvolviinento, onde o crescimento da classe 

média tem gerado uma expansão significativa do mercado, como o cammho natural para 

o crescimento dos negócios no setor de alimentos e bebidas. Desta forma, os lucros 

auferidos nos mercados emergentes serão consideravelmente maiores que nos países 

desenvolvidos, onde o mercado encontra-se estagnado. 

Essa estratégia de expansão é comprovada pelo movimento das empresas do 

setor em direção aos mercados emergentes em processo de abertura da economia. No 

Brasil, observa-se a participação ativa de empresas multinacionais na aquisição de 

empresas locais, como por exemplo a compra da indústria de chocolates Lacta pela 

Phillip Morris e na formação de joint-ventures com cervejarias nacionais. Das 20 maiores 



operações de fusão e aquisição ocorridas no Brasil em 1996, quatro foram no setor de 

alimentos e bebidas, das quais três tiveram compradores internacionais (Netz, 1997). 

No cenário econômico mundial marcado por uma internacionalização 

crescente, seja dentro de um escopo regional ou global, as firmas desempenham papel 

de destaque. São as empresas competitivas, possuidoras de know-how tecnológico e 

gerencial, que irão aproveitar-se do cenário favorável e expandir-se ampliando seu 

mercado e sua rentabilidade. Desta forma, o estudo dos setores onde há uma 

competência comprovada para a internacionalização, dentro das economias recém 

abertas, é imperativo para o entendimento da capacidade de inserção competitiva de 

países como o Brasil no cenário globalizado. 

As discussões sobre a competitividade, entretanto, passam necessariamente pela 

capacidade de incorporar, implantar e gerar tecnologias inovadoras. No ciclo de negócio 

high-tech, boa parte das inovações e melhorias competitivas nas indústrias acontecerão 

através de implementações que fazem uso da tecnologia da informação. Desta forma, 

entender como a TI está sendo adotada por esses setores de modo a defender uma 

posição e alcançar um diferencial competitivo é de extrema importância para avaliar a 

capacidade destas indústrias no ambiente globalizado. 

1.8 Objetivo desta tese 

Este trabalho iniciou-se com uma análise dos aspectos sociais, políticos e 

econômicos do processo e do ambiente no qual se dão as inovação tecnológicas. A 

discussão prossegue com as teorias sobre gestão das tecnologias da informação no 

ambiente da empresa e dos seus impactos sobre o formato de organização desta. Ao 

atingir o cerne principal da análise, qual seja: a relação entre as tecnologias da 

informação e as estratégias globais da empresa, a pesquisa vai centrando o seu foco 

sobre um ambiente específico de análise. O domínio escolhido foi o setor cervejeiro 

conforme justificado anteriormente. Portanto, ao relacionar aspectos sociais, políticos e 

econômicos as teorias sobre as tecnologias da informação dentro das empresas este 

trabalho contribui com a visão não-determinística na qual a tecnologia desempenha um 

papel fundamental, mas extremamente relacionado a outras variáveis de contexto. No 

caso desta tese, as principais variáveis de contexto em análise são o processo de 



internacionalização da economia e a sua crescente desregulamentação, bem como a 

disponibilidade dos recursos de infra-estrutura de telecoinunicações. 

A proposição das questões construídas a partir das discussões teóricas serão 

verificadas através de duas análises qualitativas e comparadas entre empresas sediadas 

uma no Canadá e outra no Brasil. A estratégia utilizada foi buscar na literatura 

disponível as informações que permitissein confirmar ou não as hipóteses que serão 

lançadas a seguir. Além da análise do material teórico esta tese apresenta um amplo 

estudo de campo nas duas empresas. O conjunto das informações colhidas permitirá 

concluir ou contribuir para o entendimento das questões propostas. A seguir serão 

apresentadas as principais questões a serem estudadas pela tese no domínio das empresas 

escolhidas. 

1.8.1 A Primeira Questão 

A primeira questão analisará em que termos a utilização da TI se configura numa 

necessidade estratégica e em quais circunstâncias a mesma pode ser entendida como um 

diferencial competitivo. Serão analisadas as atividades fabris, de administração e no 

âmbito da integração com a rede de fornecedores e clientes. A análise se estenderá a 

nível do estudo dos formatos que as companhias optaram para desenvolver seus 

sistemas de informação, quais os tipos de implementação de estratégias de automação 

fabril, entre outros. A questão será desdobrada em duas hipóteses a serem verificadas: 

hl :  as tecnologias da informação adotadas pela companhia contribuem para uma 

mudança na estrutura, nos processos ou funções dentro da empresa que geram 

transformações significativas para o seu setor 

h2: a área responsável pelas estratégias de sistemas de informação quando 

posicionada no nível estratégico de decisão global da empresa favorece o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas que imprimem um diferencial competitivo 

1.8.2 A Segunda Questão 

A segunda questão a ser analisada pela pesquisa diz respeito a importância da 

infra-estrutura de telecomunicações e o peso dos aspectos conjunturais como a 

globalização e a integração regional para a adoção da referida tecnologia. Serão 



observadas quais as variáveis dos contextos técnico (infra-estrutura) e econômico 

(globalização e integração regional) que inibem elou induzem a construção de sistemas 

de informações com abrangência globais . 

h3 : o processo de internacionalização e a desregulamentação da economia 

geraram uma demanda para desenvolvimento de novos sistemas de informação 

h4: a infra-estrutura de telecomunicações disponível impulsiona ou inibe o 

desenvolvimento de novos sistemas de informação 

1.8.3 A Terceira Questão 

A terceira questão a ser analisada trata da utilização da tecnologia da informação 

como instrumento de apoio a restruturação administrativa apoiando a adoção de 

estruturas organizacionais integradas, dentro do escopo definido por Malone e 

Rockart(l993). 

h5: a TI facilita a adoção de estruturas organizacionais flexíveis e integradas 

á. 9 Justificativa para o Estudo Comparativo 

Para favorecer o entendimento das questões apresentadas serão estudas duas 

empresas líderes, uma situada num país desenvolvido e outra num país em 

desenvolvimento que experimenta uma abertura de mercado recente, respectivamente 

Canadá e Brasil. A escolha desse países deve-se basicamente a quatro variáveis 

principais: os traços comuns no que diz respeito ao PIB e localização geográfica 

influenciada fortemente pelo mercado americano, o contexto de globalização no qual os 

dois países estão inseridos, os desafios da integração regional que ambos enfrentam no 

mesmo momento, e por fim as similaridades na importância e peso econômico da 

indústria cervejeira nos dois contextos. O Canadá é a sétima economia mundial com PIE3 

de aproximadamente US$ 621,7 bi em 1996 segundo dados da OCDE apresentando um 

crescimento de 4,O % em 1995 em relação a 1996. O Brasil por sua vez possui um PIE3 

da ordem de US$ 749 bi sendo apontado pela revista The Economist como a oitava 

economia mundial, com crescimento em 1996 de 2,9 % em relação a 1995. 



As principais diferenças entre os dois países são: o número de habitantes, a 

estrutura do mercado e padrões de consumo, e os níveis de qualidade de vida. O Canadá 

possui aproximadamente 29 milhões de habitantes, enquanto no Brasil vivem 160 

milhões. Observa-se uma diferença substancial no tamanho dos mercados, na 

segmentação deste e na renda per capta da população. O Brasil possui 5,5 mais pessoas 

que o Canadá, cada brasileiro, no entanto, tem a rendaper capita girando em torno de 

3.850 US$ enquanto a renda per capta canadense gira em torno de 20.000 US$. O 

Canadá tem sido continuamente apontado pelo relatório das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Humano como o país de melhor qualidade de vida medida por 

variáveis que incluem renda, escolaridade, expectativa de vida entre outras, enquanto o 

Brasil tem girado em torno da 50" posição, apesar da relativa inelhoria no item de 

distribuição de renda após a implantação do plano de estabilização econômica em 1994. 

Canadá e Brasil, estão guiando fortemente as suas políticas internas sob uma 

orientação liberal no sentido de uma crescente desregulamentação das atividades na 

economia, da abertura de mercados, da integração econômica e de esforços para 

diminuição do tamanho do Estado. Portanto, grande parte dos desafios 

inacroeconôinicos enfrentados pelos dois países se assemelham. O processo de ajuste a 

que as empresas estão sendo obrigadas a enfrentar nesse contexto também convergem 

nos dois países. 

As empresas brasileiras enfrentam um novo desafio colocado pela crescente 

integração do país ao seus vizinhos do MERCOSUL. O crescente interesse do 

empresariado nacional na expansão da suas atividades para esses novos mercados 

assemelha-se aos desafios canadenses no sentido de uma melhor participação no seu 

processo de integração ao NAFTA. 

Nesse aspecto em especial as indústrias de cerveja têm sido alvo de guerras 

comerciais e têm experimentado alterações substanciais no novo contexto. No Canadá 

com a desregulamentação interna, a integração externa e a estagnação do mercado 

nacional, as indústrias de cerveja têm sido colocadas numa dificil posição de rever sua 

estratégia de negócio e seu próprio formato de organização de modo a sobreviver de 

forma competitiva a essas mudanças estruturais. Os ajustes no lado canadense têm sido 

feitos num ambiente de contraçiio de mercado, enquanto no Brasil o mercado encontra- 
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se em expansão. Desta forma, no Brasil o desafio tem sido ocupar os espaços abertos 

através da desregulainentação interna e abertura externa, principalmente, mas não 

restrito, ao âmbito do MERCOSUL. Nesse sentido também se faz necessário 

transformações importantes no formato da organização para lidar com esses novos 

desafios. 

Ao longo desse trabalho procurar-se-á analisar em que medida as TI terão 

infiuencia na posição competitiva de duas empresas do setor cervejeiro no contexto das 

transformações apresentadas. Como pretende-se apresentar um estudo comparativo 

procurou-se escolher empresas que tivessem o mesmo peso e abrangência no setor no 

seu país de origem, e que ao mesmo tempo mantivessem a gerência controlada 

nacionalmente. Desta forma, foram escolhidas as duas maiores companhias de cerveja 

tanto em termos de volume de vendas quanto em produção, a Molson, como o estudo de 

caso canadense, e a Brahma, como o estudo de caso brasileiro. 



Capítulo 2 - Metodologia da Pesquisa 

2. I Introdução 

As transformações econômicas mundiais, o estabelecimento de novos paradigmas 

tecnológicos que regem a competição entre empresas e países e a necessidade crescente 

de fortalecimento e ampliação do domínio de atuação das firmas competitivas é o cenário 

sob o qual se desenvolve esta tese. 

A indústria cervejeira nacional está inserida nesse contexto de acirramento da 

competição e já demonstra ações significativas no sentido de defender sua posição 

dentro deste novo cenário e ampliar sua participação além das fronteiras nacionais. 

Considerando que esse é um setor onde o país tem chances reais de manter sua 

competência e diante dos desafios que se coloca a nível da gestão das tecnologias da 

informação dentro do paradigma da microeletrônica, esta tese irá analisar de uma forma 

comparada alguns aspectos da utilização da tecnologia da informagão em indústrias 

lideres do setor cervejeiro, sendo uma no Canadá e outra no Brasil. 

As três principais questões a serem discutidas dizem respeito as análises das 

iniciativas de utilização da TI nestas empresas. A primeira questão aborda o conceito de 

necessidade estratégica ou diferencial competitivo como estratégias de gestão de TI. A 

segunda questão analisa o papel da infra-estrutura de telecomunicações e do contexto de 

globalização e integração regional como inibidores ou estimuladores para a adoção da 

referida tecnologia. Por fim é analisada a função da tecnologia de informação como 

ferramenta de transformação da estrutura organizacional visando a coordenação dos 

processos dentro da empresa e na integração com sua rede de fornecedores e clientes. 

A discussão teórica que einbasa a formulação das três questões apresentadas foi 

discutida no capítulo precedente e através dos estudos de caso procurar-se-á analisar o 

comportamento de duas empresas líderes do setor cervejeiro, frente as questões 

propostas neste capítulo. Desta forma, a contribuição principal desse trabalho será o 

entendimento das questões apresentadas no domínio da indústria cervejeira, através da 

análise comparada da experiência de um país desenvolvido contrastando com a realidade 

de um país em desenvolvimento. 



A literatura especializada relacionada ao setor cervejeiro foi amplamente 

pesquisada com o objetivo de analisar as questões apresentadas no domínio específico 

daquele setor, especialmente referenciados as empresas objeto dos estudos de caso. 

Nesse sentido, este capítulo irá avaliar a abrangência e a qualidade do material colhido, 

bem como identificar em que medida essas informações são suficientes para subsidiar as 

análises propostas. A lacuna de dados na literatura, porém importante e relevante para a 

condução desta tese, foi preenchida através de uma pesquisa de campo empírica guiada 

através de um questionário construído especialmente para esse fim. 

Neste capítulo, então, serão apresentados um inventário do material bibliográfico 

colhido e um questionário diretor para a execução da pesquisa de campo. O primeiro 

conterá apreciações acerca da abrangência e profundidade das informações. O segundo 

definirá e comentará as perguntas que guiaram a coleta das informações. Estas serão 

organizadas em grupos relacionados a cada questão proposta. Cada pergunta será 

justificada, bem como discutir-se-á as possíveis respostas e os prováveis entrevistados. 

2.2 Revisão da literatura especializada relacionada aos estudos de caso 

Esta seção divide-se em duas partes. A primeira trata da proposição de uma 

categorização dos documentos encontradas na literatura de modo a orientar o leitor 

sobre os diferentes tipos de materiais colhidos. Na segunda parte será apresentado o 

inventário das informações encontradas procurando classificá-las quanto a sua qualidade 

e utilidade para o estudo. 

2.2.1 Categorização dos Documentos 

O material colhido no processo de pesquisa bibliográfica foi dividido em cinco 

grandes grupos, a saber: artigos e monografias, publicações da imprensa, documentos 

oficiais das companhias, relatórios de discussão interna, oficiais ou não, documentos 

governamentais gerais e específicos. 

A categoria de artigos e monografias abrangem estudos técnicos independentes 

conduzidos por entidades não vinculadas as empresas, publicados na forma de 

inonografias ou relatórios técnicos ou ainda em revistas de circulação acadêmica. 



As publicações da imprensa abrangem notas, notícias, análises e comentários 

divulgados por jornais e revistas de circulação geral ou direcionada a algum segmento de 

mercado específico; fazem parte dessa categoria, por exemplo, jornais de grande 

circulação como Le Devoir e Folha de São Paulo, revistas de negócios como Forbes, 

Exame e revistas direcionadas para um assunto específico como a Beverage World, 

Computer World, ou mesmo revistas publicadas por associações representativas de 

indústrias coino a Revista da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Os 

docuinentos oficiais das companhias, podem ter a forma de relatório anual, carta para os 

acionistas, normas e políticas internas, atas de reunião, jornais internos, documentos 

elaborados por empresas de consultoria externa e inesino a página da companhia na 

Internet, todos expressando o caráter oficial das informações. Os documentos utilizados 

para discussão interna contêm informações sobre os debates, controvérsias e resolução 

de conflitos internos a companhia como parte do processo de formulação de políticas, 

mas que se encontram num estágio ainda não filtrado e definitivo. Esses docuinentos 

permitem que se faça um acompanhamento das discussões internas a partir das primeiras 

idéias até uma tomada de decisão. E por fim, os documentos governainentais apresentam 

análises e dados das empresas que serão estudadas, do setor de atuação e das políticas 

governainentais que de alguma forma se relacionam com os casos abordados nesta tese. 

2.2.2 Inventário dos documentos encontrados 

De inodo a melhor esquematizar a apresentação desse inventário, os documentos 

serão divididos de acordo com sua relevância e contribuição para resolução das três 

questões específicas da tese. Porém, um mesmo documento poderá apoiar mais de uma 

questão. As informações serão apresentadas na seguinte ordem: priineirainente as 

relacionadas a empresa canadense, seguida pelas relacionadas a companhia brasileira. 

2.2.2.1 Documentos relacionados a primeira questão 

A primeira questão da pesquisa busca um entendimento maior sobre o formato de 

utilização das tecnologias da informação no sentido de identificar a qualidade do uso que 

se faz da TI nas companhias. Nesse caso procura-se analisar o papel da TI coino uma 

necessidade estratégica ou coino um diferencial competitivo. 



Nesse sentido buscou-se na literatura informações relacionadas com as TI e as 

empresas em estudo. Foram encontradas na imprensa geral e específica informações 

pontuais sobre os processos de mudança de padrões tecnológicos tanto na Molson 

quanto na Brahma. Publicações acadêmicas sobre a TI no setor cervejeiro e relacionado 

a algumas das empresas em estudo foram encontrados apenas para o caso da Brahma, 

não sendo encontrada nenhuma pesquisa acadêmica tendo a Molson como estudo de 

caso. 

2.2.2.2.1 Documentos relacionados a primeira questão no caso da Molson 

Em Dooley (1991) é apresentada a estratégia de TI utilizada pela Molson no 

sentido de integrar o conjunto dos sistemas e dados numa plataforma única de modo a 

compatibilizar dois ambientes coinputacionais diferentes gerados a partir da fusão da 

companhia em 1989 com um antigo concorrente. O processo de adequação do parque 

computacional após a fusão é objeto de análise da revista IT-Magazine (1993). 

Eastwood (1992) e MacAskill (1992) apresentam o processo de migração de uma 

plataforma centralizada para uma arquitetura cliente-servidor e discutem a motivação e o 

impacto que essa ação terá sobre a competitividade da Molson. 

Alguns trabalhos internos e externos a empresa têm sido desenvolvidos no 

sentido de preparar a área de informática para os novos desafios do mercado e da 

própria evolução da tecnologia na virada do século. Nesse sentido foi possível ter acesso 

a parte de um documento interno desenvolvido pela administração corporativa de TI que 

apresenta a principal missão da TI e a estrutura de acesso às informação do sistema 

estratégico de inarketing (Molson Breweries, 1997). A pesquisa é subsidiada por um 

outro trabalho executado pela consultoria CGI (CGI, 1996) desenvolvido especialmente 

para a unidade regional de Quebec. Neste documento são analisadas a arquitetura de 

sistema de informação da companhia no momento e os desafios para os próximos anos e 

são propostas ações da área de TI na regional Quebec. 

Um exemplo de mudança de padrão tecnológico a nível de autoinação industrial é 

apresentado por Ferlan (1994) e Clarke (1994) através de relatórios oficiais internos. 

Esse trabalho avalia a implantação de novos sistemas de controle de fabricação na 

unidade de produção de Ontário. A revista Plant Engineering and Maintenance (1995) 



informa sobre a formação de um consórcio composto por sete empresas canadenses, 

inclusive a Molson, para desenvolver um software de manutenção fabril com o objetivo 

de reduzir o respectivo custo e otirnizar o processo de tomada de decisão. 

Os dados obtidos pelas fontes acima são bastante confiáveis. As informações 

apresentadas pela imprensa são em geral parciais e fazem poucas referências e 

vinculações das ações conduzidas na área de sistemas com as políticas gerais da 

companhia. Essa lacuna é preenchida em parte pelos docuinentos oficiais. Entretanto, os 

documentos oficiais são insuficientes para evidenciar um quadro completo das ações da 

área de TI no escopo de todo a companhia e entre as diversas áreas da mesma. Desta 

forma, reforçou a necessidade de uma pesquisa de campo apoiada por um questionário. 

2.2.2.2.2 Documentos relacionados a primeira questão no caso da Brahma 

A documentação sobre as políticas de inforinática Brahrna são mais detalhadas e 

abrangentes uma vez que suas fontes principais são documentos oficiais internos 

desenvolvidos pela Gerência de Informática (Companhia Cervejaria Brahrna, 1993, 

1995b, 1996b) e uma análise do processo de restruturação da referida área ocorrido há 

pouco mais de três anos (Mariano e Dias, 1996). Essa análise oferece uma série de 

informações sobre o funcionamento da área de informática, detalhes sobre a plataforma 

de hardware e as motivações para sua escolha, entre outras. A ênfase dada a implantação 

de TI de forma aparentemente mais vinculada as estratégias de negócio é percebida 

através das informações disponíveis no site da companhia na Internet 

(http://www.brahma.coin.br), onde é mencionada a introdução de sistemas de 

informação em áreas críticas do negócio e realçada a importância desses sistemas como 

um diferencial de serviços oferecido pela companhia. 

Esses documentos fornecein um quadro amplo da evolução da utilização das TI, 

no entanto a abordagem é bastante específica, carecendo de considerações mais amplas 

sobre a relação entre as referidas políticas e a estratégia da companhia. A política de 

informática oficial é bastante geral e preocupa-se principalmente com os direcionamentos 

futuros em termos de arquitetura de sistemas de informação e modelo de funcionamento 

da estrutura de informática. Portanto, também no caso da Brahma foi necessária a 

proposição de um questionário no intuito de preencher as lacunas da literatura. 



2.2.2.2 Documentos relacionados a segunda questão 

A segunda questão proposta procura relacionar o efeito de duas variáveis de 

contexto externas, a saber: ambiente internacional e infra-estrutura de telecomunicações, 

e o seus respectivos impactos sobre o uso das TI. 

2.2.2.2.1 Documentos relacionados ao ambiente internacional no caso da Molson 

No âmbito das influências do ambiente internacional sobre as práticas da indústria 

cervejeira há bastante material disponível. No entanto, os seus desdobramentos através 

da implantação de políticas de informática são pouquíssimo explorados nos dois países. 

No Canadá encontra-se uma grande quantidade de textos discorrendo sobre o processo 

de abertura comercial e seu impacto para o setor cervejeiro. Entretanto, apenas 

MacAskill (1992) relaciona os referidos processos a novos direcionamentos na área de 

TI e aponta uma relação direta entre o uso das referidas tecnologias e o novo contexto 

de negócio. 

O processo de abertura comercial no Canadá, especialmente no setor cervejeiro, 

tem sido objeto de várias publicações em diversos níveis de profiindidade. Carter, 

Karrenbrock e Wilson (1989) analisam os diferentes efeitos que o FTA (Free Trade 

Agreement, estabelecido entre Canadá e USA) teria sobre o segmento cervejeiro. Vários 

artigos publicados em jornais canadenses, de alguma forma relacionados a queda das 

barreiras comerciais interprovincial e internacional , (Globo and Mail, 1992, 1993, 1994, 

matérias selecionadas) permitem fazer um acompanhamento dos principais movimentos 

do mercado de cerveja nos últimos anos. 

Importantes análises têm sido feitas também por entidades governamentais no 

sentido de fornecer um melhor entendimento dos desafios colocados para o setor no que 

diz respeito as reformulações do mercado. Vallée(1997) detalha a indústria cervejeira na 

província de Quebec. Laurent e Servant (1993) estudam em detalhes o caso de uma 

microcervejaria da mesma província permitindo construir um quadro preciso dos fatores 

que têm levado a mudança de comportamento do consumidor quebequense e canadense. 

A extensão das transformações dos padrões de consumo nos países desenvolvidos é 

demonstrada através de estudos científicos sobre os efeitos do álcool no organismo e 

demostram como o padrão de consumo dessa substância está evoluindo nos Estados 



Unidos (Gordis, 1990). A preocupação da cervejaria A com esses efeitos é apresentada 

em um documento interno e na sua página na Internet que tratam sobre o programa de 

Uso Responsável do Álcool (Molson Breweries, 1997, http://www.inolson.com.ca). As 

informações do órgão de estatística canadense também demostram com números e 

análises superficiais o comportamento do consumidor e a evolução do mercado (Statitics 

Canada, 1996a). 

Os efeitos das alterações nas regras de funcionamento de mercado e a resposta da 

Molson, ao longo dos últimos 5 anos, e as alterações do ambiente de competição são 

amplamente discutidos pela imprensa em geral. Os objetivos da fusão da companhia com 

seu concorrente em 1989 e os seus principais efeitos sobre o mercado são apresentados 

por Banks (1991). A reformulação de seus negócios internacionais é apresentada por 

Jabbonsky (1993), Prince et alli (1993), Quinn (1994) e Mullin (1996). Nesses artigos 

são analisadas as motivações, vantagens e desvantagens sobre a venda da distribuidora 

de cerveja para o mercado americano, pertencente a Molson, para um concorrente 

americano e da venda de parte das suas ações para o mesmo. Mudanças mais recentes na 

estratégia da companhia são discutidas por Berubé (1997). Suas próprias reformulações 

internas são discutidas nos relatórios oficiais (Molson Coinpanies, 1996), e os efeitos 

dessas estratégias sobre a organização do trabalho e relacionamento sindical são 

explorados por McKenna (1 995). 

Deste modo, as informações levantadas na literatura permitem a construção de 

um quadro geral com um grau razoável de precisão. Será necessário um maior 

detalhamento sobre as políticas adotadas para as áreas críticas do negócio e a medida 

que essas ações utilizam-se de um arsenal tecnológico baseados nas TI. 

2.2.2.2.2 Documentos relacionados ao ambiente internacional no caso da Brahma 

No estudo da empresa no Brasil as informações de contexto estão disponíveis em 

menor quantidade, porém são em geral de boa qualidade. Um bom quadro sobre a 

evolução da indústria de cerveja na América Latina é demonstrado através da análise do 

desempenho e estratégias das principais empresas que atuam neste mercado apresentadas 

pelo banco de investimentos Salomon Brothers (1996). Seus congêneres nacionais 

também têm produzido quadros, menos abrangentes, sobre o setor no sentido de 



orientar os clientes sobre as posições de compras de ações (Fator, 1996). O jornal de 

negócios Gazeta Mercantil (1996) apresenta algumas considerações sobre o setor de 

bebidas em geral e sobre o mercado nacional de cerveja em particular. Nesta publicação 

são destacadas as principais iniciativas gerenciais das companhias de cerveja no Brasil, 

em especial a companhia em estudo. A literatura oficial mais atualizada e precisa sobre o 

desenvolvimento do setor foi produzida pelo BNDES dentro do seu grupo de estudos 

setoriais (Oliveira, 1996). O documento informa sobre a política governamental de 

financiamento, além de traçar projeções de demanda e de investimentos para a indústria 

cervejeira nacional até o ano 2.000. O mais rico quadro do setor cervejeiro nacional é 

descrito nos Atos de Concentração proferido pelo CAIE (Conselho Administrativo de 

Defesa da Concorrência) sobre a associação entre as duas maiores companhia nacionais e 

as duas maiores internacionais (Freitas Castro, 1997) (Salgado e Silva, 1997) (Oliveira, 

1997) (Barrionuevo, 1997). O estudo contido nos votos proferidos pelo CADE utiliza-se 

bastante das fontes originais já mencionadas, principalmente dos dados do BNDES. 

As estratégias internacionais da Brahma têm merecido destaques na imprensa de 

negócios do Brasil (Molica, 1995) (Netz, 1996). O processo de internacionalização 

regional, no âmbito da America Latina e especialmente no MERCOSUL, é apresentado 

por Blecher (1995) e pela revista Veja (1996). São comentadas as posições das 

empresas brasileiras no processo de internacionalização crescente da economia. Os 

relatórios anuais da empresa B disponibilizados para os acionistas (Companhia Cervejaria 

Brahma, 1994, 1995, 1996) oferecem um quadro mais preciso sobre o seu processo de 

internacionalização. Os novos formatos de atuação através do estabelecimento de 

parcerias com competidores internacionais são explorados superficialmente por Murphy 

(1995) e Blecher (1995). 

2.2.2.2.3 Documentos gerais relacionados a evolução do setor cervejeiro no ambiente 
internacional 

Outras fontes interessantes que relacionam a influência do contexto internacional 

sobre o setor de bebidas em especial, são Laboy(1994), Cruz(1997) e Carlsberg (1996). 

O primeiro traça um panorama da indústria no México e o segundo, se propõe a avaliar 

as capacitações tecnológicas da indústria cervejeira no mesmo país como pesquisa de 

tese de doutorado. No documento de apresentação da companhia dinamarquesa 



Carlsberg (1996), é possível acompanhar o desempenho dessa companhia européia nas 

últimas décadas e suas perspectivas e definições de cenários para o futuro da indústria de 

cerveja mundial. 

A partir desses documentos é possível obter um quadro geral das forças e das 

transforinações no mercado de atuação da empresa, e as respostas a nível de alta 

gerência aos desafios apresentados. Os documentos são bastante precisos em termos de 

dados quantitativos e analisa a atuação da empresa em grandes planos. Um detalhamento 

do desdobramento das ações da companhia é absolutamente necessário de modo a 

identificar os reflexos das transformações no contexto internacional no seu formato de 

operação e no apoio obtido através da implantação de sistemas baseados em TI para 

lidar com o referido contexto. 

2.2.2.2.4 Documentos relacionados a infra-estrutura de telecomunicações no caso da 
Molson 

No caso do Canadá a evolução da legislação para as telecomunicações e a nova 

dinâmica do mercado são detalhados em artigos da imprensa (Shaw, 1995) (Naqi, 1992) 

(Schmdt, 1994). As informações estatísticas sobre o tamanho da rede, tipo de usuários e 

serviços oferecidos são bastante precisas (Statitics Canada, 1996). 

Foi pesquisado também o setor de prestação de serviços em informática, dada 

sua relevância para o desenvolviinento de soluções baseadas nas TI, uma vez que o 

referido setor atua de maneira muito próxima e interligada ao fornecimento dos serviços 

de comunicação, notadamente de dados. Nesse sentido foram obtidas, no Canada, 

informações interessantes sobre a utilização da referida tecnologia no âmbito do governo 

e das estratégias governamentais para a TI (Minister of Supply and Services Canada, 

1992 e 1995). 

2.2.2.2.5 Documentos relacionados a infra-estrutura de telecomunicações no caso da 
Brahma 

No Brasil um estudo recente sobre o setor de telecomunicações e as mudanças 

estruturais em curso é oferecido por Maculan e Legey (1996) e também por Pastoriza 

(1996). As principais informações oficiais constam nas publicações do Mkistério da 

Comunicações (1996), na Lei Geral das Telecomunicações, aprovada em 1997, e em 



alguns artigos publicados em grandes jornais brasileiros pelo redator da referida lei 

(Goldinan, 1997a, 1997b). Alguns formatos de utilização de serviços de comunicação de 

dados são especialmente interessantes como a utilização de serviços de redes através do 

"aluguel" da estrutura de outra empresa. 

No caso brasileiro, uma boa análise histórica e abrangente da atuação do governo 

no âmbito das tecnologias da informação é construída por Schmitz e Cassiolato (1992) e 

por Schmitz e Hewitt (1992). No documento produzido pela SEI (1996) tem-se um 

quadro mais preciso e atualizado sobre o mercado nacional de TI, especialmente o setor 

de sofiware. 

Como se pode observar, não se obteve informações precisas sobre como esta 

infra-estrutura está sendo explorada pelas companhias e de que forma elas estimulam ou 

inibem o desenvolvimento de aplicações baseadas nas TI. 

2.2.2.3 Documentos relacionados a terceira questão 

A última questão procura analisar o quanto a TI influencia o formato de 

organização do trabalho na companhia e é, sem nenhuma dúvida, o assunto menos 

coberto pela literatura. Os relatórios anuais da companhias dão indícios de profundas 

alterações organizacionais, mais não fornecem qualquer detalhe sobre o formato dessas 

transformações, as dificuldades e os elementos utilizados para sua implementação. 

2.2.2.3.1 Documentos relacionados a terceira questão no caso da Molson 

MacAskill (1992) relaciona en passant os investimentos em TI com as alterações 

na estrutura administrativa, baseando-se apenas nos depoimentos dos funcionários da 

área de sistemas da Molson. No relatório anual de 1996 (Molson Companies, 1996) são 

apresentadas as motivações, os custos e uma visão geral do novo formato administrativo 

irnplementado pela companhia em 1996. O documento não fornece detalhes do 

funcionamento da nova estrutura nem a sua relação com as ferramentas de TI 

disponibilizadas. Pode-se acompanhar também as mudanças no formato administrativo 

da companhia através das publicações no jornal interno da coinpanhia. Nesse veículo é 

possível encontrar opiniões de diversos gerentes lotados em unidades regionais distintas 

(Molson Breweries, 1996, 1997). 



2.2.2.3.2 Documentos relacionados a terceira questão no caso da Brahma 

As mudanças no formato organizacional da Brahma foram bastante significativas 

a partir de 1990. A agressividade dos primeiros resultados das transformações ocorridas 

no início da década estão refletidas nas informação da Revista Exame (1992) ao 

conceder a companhia o prêmio de melhor empresa brasileira no ano de 1991. O artigo 

da revista Forbes (1996) e Exame (1996), que analisam o perfil do principal acionista da 

Brahma e presidente do seu conselho administrativo, introduz, em linhas gerais, as 

inspirações desse einpresário na condução de seus negócios e o reflexo desse 

direcionamento sobre o formato de gestão implementado nas firmas onde o mesmo é 

acionista. O perfil da geração deste einpresário é analisado por Nassif (1995a e b), sendo 

que alguns pontos de vista rebatidos pelo próprio empresário estão na matéria 

subsequente massif, 1995a e b). As informações disponíveis centradas no estilo 

administrativo do principal acionista, são bastante relevantes para o entendimento do 

funcionainento da organização e os seus princípios e valores administrativos. Neste caso 

os documentos disponíveis oferecem alguns dados sobre as inspirações para as inudanças 

organizacionais cuja motivação se relaciona com um estilo de administração. Não foi 

encontrada nenhuma publicação que trate desta mudanças organizacionais e sua relação 

com as tecnologias da informação. 

Obteve-se acesso a alguns organogramas da Brahma, onde pode-se observar a 

evolução da estrutura administrativa. Foram disponibilizados também os três últimos 

planos de cargos e salários onde é possível acompanhar as transformações e 

restruturações no conteúdo do trabalho dentro da Brahma. 

2.2.3 Conclusão do Inventário 

Como pode-se observar ao longo do inventário apresentado há uma série de 

lacunas de informações essenciais para a análise das empresas dentro do escopo a que se 

propõe esta tese. Entre as principais, pode-se citar a identificação e detalhamento do 

funcionamento dos principais sistemas de informação em uso da companhia e sua relação 

com as estratégias estabelecidas. Não foi possível também identificar a posição dos 

competidores no uso da tecnologia. Nesse sentido foi utilizado um questionário aplicado 



nas duas empresas com o objetivo de suprir a ausência de informações não disponíveis na 

literatura. 

2.3 Proposição de um Questionário 

A formulação do questionário foi antecedida por uma busca na literatura por 

outros trabalhos com enfoque semelhante e que já houvesse utilizado um questionário 

com instrumento de pesquisa. A idéia seria analisar os questionários encontrados, 

verificar a sua aplicação para o caso em estudo e eventualmente alterá-lo de modo a 

adequá-lo as necessidades desta pesquisa. As principais pesquisas encontradas para o 

setor cervejeiro foram o de Laboy (1994), Cruz(1997) e Pusilier (1996). O primeiro e o 

segundo estudam o setor cervejeiro no México. Laboy (1994) analisa o crescimento e a 

dinâmica no referido país. Cruz (1997) reporta sobre a acumulação de tecnologia no 

processo de fabricação, este trabalho no entanto, encontra-se na etapa de proposição e 

definição do escopo da pesquisa uma vez que trata-se de uma proposta de tese de 

doutorado. O primeiro, apesar de ser um trabalho acabado fornece uma conclusão final, 

sem detalhar o caininho percorrido para encontrar os resultados. No terceiro trabalho 

(Fusilier, 1996), foram disponibilizadas informações sobre as relações de trabalho no 

ambiente da maior indústria cervejeira belga, sem entretanto apresentar a metodologia da 

pesquisa e consequenteinente o questionário de apoio utilizado. 

Portanto, na ausência de um questionário inicial com propósito semelhante 

disponível na literatura este trabalho propôs uma lista de perguntas que levanta os 

assuntos de interesse da tese e ausentes na literatura. De modo a facilitar o entendimento 

e encadeamento lógico do roteiro do questionário as perguntas serão dividas em três 

blocos, cada um tratará de uma das questões específicas colocadas pela tese. Cada bloco 

será comentado no sentido de melhor explicitar seus objetivos e, quando for relevante, 

serão apresentados os respectivos espectros de respostas esperadas. 

O mesmo questionário foi aplicado as duas empresas. Optou-se por um 

questionário único porque apesar das diferenças nos desafios enfrentados pelas empresas 

objeto de estudo, os aspectos analisados serão os mesmos. Existem algumas situações de 

contexto semelhantes, como a exposição a competição, e outras bastante diferentes 



coino as perspectivas de crescimento de mercado que em um caso observa-se uma 

compressão e no outro uma expansão. 

As perguntas foram formuladas de modo a encontrar as respostas de maneira 

indireta. Ou seja, algumas perguntas se sobrepõem e se complementam no sentido de 

elucidar um único item. É importante notar também que o questionário foi aplicado 

pessoalmente pela pesquisadora em idiomas e contextos culturais dserentes. Portanto, 

no momento do questionamento algumas customizações foram necessárias de modo a 

tornar mais claras as questões e mais aderentes ao contexto. 

As respostas obtidas foram analisadas, comparadas e contrastadas, de modo que 

cada entrevista forneceu subsídios que foram utilizados nas entrevistas subsequentes. 

Como trata-se de um trabalho de caráter qualitativo as informações colhidas foram 

organizadas na forma de textos. A compilação do resultado das entrevistas permitiram a 

elaboração das descrições do funcionamento das áreas, das atividades, e estratégias da 

companhia que serão analisadas nos capítulos seguintes. 

2.3.1 Estratégias para investimento em TI 

A primeira questão procura analisar a estratégia da companhia quanto aos 

investimentos em TI. As iniciativas tecnológicas da companhia ocorrem por uma 

necessidade estratégica imposta ou por um diferencial competitivo obtido a partir do uso 

da tecnologia da informação coino um aliado na defesa ou conquista de ganhos 

competitivos frente a concorrência? Nessa discussão será utilizado o esquema de 

Henderson e Venkatraman (1994) apresentado no capítulo precedente, onde é possível 

relaciona a atitude das empresas em relação as TI e a posição da área de tecnologia na 

estrutura organizacional. 

A primeira questão está relacionada também ao formato de utilização da 

tecnologia da informação. Perez(1985) sinaliza a entrada de uma empresa no paradigina 

da rnicroeletrônica quando observa-se: o uso intensivo da informação nos produtos e 

processo de produção, a flexibilização da produção e a criação de novos modelos 

organizacionais. Essas seriam características essenciais e básicas para posicionar as 

empresas dentro do paradigma tecnológico, mas insuficientes para definir o quão 

intensivos são os usos das TI nas companhias. Deste modo, no estudo comparado, 
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variáveis como nível de automação, flexibilidade da produção e integração com 

fornecedores e clientes serão utilizadas como indicadores do estágio de utilização das TI 

na indústria. Deste modo, a hipótese diz que os sofiwares adotados pela companhia 

contribuem para uma mudança na estrutura, nos processos ou funções de forma 

significativa para a sua indústria, indicará um uso estratégico das TI. Bem como, caso a 

estrutura organizacional da área responsável pelas estratégias de sistemas de informação 

esteja posicionada no nível estratégico de decisão global na empresa também tem-se um 

forte indicador da opção pró-ativa da companhia em relação as TI. 

A companhia e os concorrentes 

1. Quem é o benchmark da coinpanhia em geral? Porque? 

2. Cite os principais pontos onde o melhor concorrente é superior à companhia? 

3 .  Cite os principais pontos onde a companhia acredita ser superior a 

concorrência? 

4. Quem é o benchmark da companhia na área de tecnologia da informação ? 

Essas perguntas procuram identificar qual é o posicionamento da companhia 

frente a seus concorrentes. Procura-se obter indícios de como a companhia se vê em 

relação ao mercado, quais os seus pontos positivos e negativos frente a concorrência, 

tanto a nível de negócio quanto sobre sua capacidade e iniciativa de desenvolviinento de 

sistemas. Esse conjunto de perguntas elucidará o grau de conhecimento que a companhia 

tem das ações dos seus competidores. Neste ponto procura-se fazer um contraste entre a 

visão que a companhia tem dos seus concorrentes em relação as estratégias gerais do 

negócio e a forma com que os concorrentes são vistos em relação a adoção das TI. 

Pode-se obter como resposta um alinhamento entre as qualidades gerais da coinpanhia e 

as qualidades da área de sistemas, ou pode-se observar uma separação mais nítida entre a 

competência nos processos cervejeiros e nas aplicações das TI. O benchmark, na 

verdade, funciona como uma referência comparativa entre as práticas de empresas do 

mesmo setor. As comparações variam desde métodos de trabalho aplicados a produção 

até o custo final do produto para empresa. 



Comparação entre os sistemas internos e o da concorrência 

5. Cite os sistemas de informação de apoio a atividade fim do negócio em uso 

pela concorrência e que ainda não foram adotados pela companhia? 

6. Especifique os objetivos de cada sistema, sua plataforma e os usuários 

7. Cite três sistemas relevantes para o negócio adotados pela companhia que não 

encontram um paralelo na concorrência? 

8. Especifique os objetivos de cada sistema, sua plataforma e os usuários 

Essas perguntas visam posicionar a estratégia de TI da companhia em relação a 

concorrência. Na verdade, busca-se identificar como a empresa se vê diante da 

concorrência na sua capacidade e iniciativa de desenvolver aplicações ainda não 

experimentadas. 

Definição dos tipos de sistemas adotados recentemente 

9. Quais os principais sistemas de informação em uso companhia? 

10. Especifique os objetivos de cada sisteina citado, a plataforma no qual está 

implantado e o tipo de usuário para o qual o mesmo está dirigido. 

As perguntas apresentadas acima preocupam-se ein identificar quais as áreas 

privilegiadas pelos investimentos em TI. A resposta fornece indícios para a identificação 

do estágio de utilização das TI. Procura-se identificar se os investimentos em TI estão 

sendo dirigidos a atividades relacionadas diretamente ao negócio, abrangendo a sua 

cadeia de valor, ou em atividades de apoio. Quanto ao objetivo dos sistemas 

desenvolvidos procura-se identificar aqueles que visam uma maior eficiência e diferencial 

no apoio a atividades de nível estratégico ou tático e aqueles de caráter mais operacional. 

Caso a ênfase seja dada a aplicações de marketing e distribuição, por exemplo, no 

sentido de fornecer dados e trabalhar esses dados de modo a aperfeiçoar a estratégia 

global da companhia, percebe-se um uso que privilegia a camada estratégica e tática. 

Caso as aplicações sejam desenvolvidas prioritariainente para autoinação e ganhos de 



eficiência na operacionalização das atividades do negócio, observa-se um uso de caráter 

operacional. 

Estrutura e organização da área de sistemas 

11. Qual é a estrutura da área de sistemas e qual a função de cada órgão nessa 

estrutura? 

12. Qual é a arquitetura de sistemas de informação da companhia? 

13. Como é feita a gestão da inão-de-obra na área de tecnologia? 

Esse bloco de perguntas visa buscar detalhes sobre o formato de gestão da área 

de sistemas. A literatura discute os diversos formatos organizacionais que podem ser 

assuinidos por esta área, de acordo com o tipo e formato de operação do negócio. Em 

particular em Cheung e Burn(1994) são discutidos modelos mais abrangentes de 

organização em empresas inultinacionais, ou com características de gestão de unidades 

geograficamente dispersas. Procura-se também observar qual é o grau de integração e 

interdependência das informações em toda a companhia. Caso sejam encontradas 

estruturas regionalizadas com autonomia para o desenvolviinento de sistemas há, por um 

lado, uma maior possibilidade para a geração de soluções de sistemas inovadores. Por 

outro lado corre-se o sério risco dessa estrutura significar uma certa incompatibilidade 

das arquiteturas de sistemas e principalmente uma dificuldade de coinpartilhamento de 

uma base de dados comum, comprometendo sobremaneira a gestão corporativa. O 

formato de gestão da mão-de-obra tainbéin pode oferecer indícios quanto a utilização da 

estrutura oferecida pelo mercado de sistemas. Caso utilize-se mão-de-obra terceirizada a 

velocidade com que desenvolve-se aplicações simultaneamente será maior, em 

contraposição a prática de desenvolvimento de sistemas in-house que implica numa 

necessidade de maior tempo para a construção de soluções sob-inedida. 

2.3.2 Impactos de variáveis contextuais sobre a utilização de TI 

Na segunda questão, procurar-se-á analisar qual a importância do contexto de 

competição globalizada e da infra-estrutura de telecomunicações, para a adoção de 

sistemas baseados em TI. Foram propostas algumas hipóteses sobre o papel da infra- 

estrutura de telecomunicações sobre a capacidade de adoção elou geração de aplicações 
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baseadas em TI no setor cervejeiro. A primeira diz que o processo de internacionalização 

e desregulamentação da economia gerou uma demanda para desenvolvimento de novos 

sistemas de informação, neste caso observa-se a influência determinante destas variáveis 

sobre os investimentos em TI. A segunda hipótese entende a infra-estrutura de 

telecomunicações disponível como uma força propulsora ou inibidora do 

desenvolvimento de novos sistemas de informação. Desta forma, num estudo 

comparativo poderia-se indicar que diferenças nas estruturas de telecomunicações entre 

os dois países resultam numa superioridade no desenvolvimento de aplicações nos países 

com melhor infra-estrutura. O estudo comparativo da realidade entre países com infra- 

estrutura diferenciada poderá atestar em que nível a infra-estrutura determina o 

desenvolvimento de aplicações baseadas na TI. O subsídio teórico para essas questões 

está baseado principalmente no trabalho de Tang e Mansell (1993) que apresentam uma 

fundamentação para as perspectivas de desenvolvimento das redes de computadores no 

sentido de atender a expansão das necessidades das empresas multinacionais no contexto 

da economia globalizada. Mesmo considerando o caso canadense, onde a empresa 

pesquisada não é uma inultinacional, a teoria dos autores acima pode ser estendida uma 

vez que a companhia opera num país de dimensões continentais, com forte gerêiicia 

pública provincial e dentro de uma sociedade com características bastante distintas. 

Impacto do Contexto Internacional sobre as aplicações baseadas em TI 

14. Houve alguma alteração no funcionamento da área de sistemas após as 

mudanças na legislação que resultaram numa maior abertura comercial? 

15. Cite e detake os projetos de tecnologia de informação em curso na 

companhia para atender as novas demandas resultantes do novo contexto de 

competição no qual a empresa está iriserida. 

As perguntas acima objetivain obter fatos que demonstrem as ações da 

companhia no sentido de desenvolver aplicações baseadas em sistemas de informação de 

modo a lidar com o novo contexto de competição apresentado no capítulo anterior. O 

referido contexto que foi caracterizado anteriormente enfatiza tanto o processo crescente 

de internacionalização dos mercados e empresas, quanto o processo de 

desregulainentação por parte do governo dentro do processo de ajuste estrutural. 



Procura-se obter indícios dos efeitos desse contexto sobre os projetos e escolhas técnicas 

tomadas pela área de sistemas. 

Disponibilidade das Telecomunicações num determinado mercado 

16. A infra-estrutura de telecomunicações disponível no seu país tem funcionado 

como um facilitador para a adoção de aplicações baseadas na TI? Porque? 

17. A infra-estrutura de telecomunicações disponível tem funcionado como um 

inibidor para a adoção de aplicações baseadas na TI? Porque? 

18. Como você classifica o preço dos serviços de telecomunicação utilizados pela 

sua empresas (altos, médio ou baixos) em relação a composição dos custos 

de desenvolvimento, utilização e manutenção de um sistema? 

2.3.3 TI e modelo organizacional 

Na terceira questão procura-se entender qual o itnpacto da TI sobre o formato de 

gestão da companhia. Seria a TI de fato um aliado fundamental na coordenação e 

integração das atividades das coinpaiihias dentro e fora do país? É proposta a seguinte 

hipótese: a TI levaria a mudanças na estrutura organizacional, facilitando a coordenação 

de atividades permitindo a intensificação das terceirizações de serviços dentro da 

einpresa; e reforinulando as hierarquias internas da organização. Essas hipótese é 

inspirada i10 quadro teórico proposto por Malone e Rockart (1993) que relaciona a 

utilização das tecnologias para facilitar a gestão com as práticas crescentes de 

terceirização de atividades, diminuição de níveis hierárquicos e a formalização de 

estruturas organizacionais em rede. 

Estrutura Organizacional e TI 

19. Apresente a estrutura organizacional da empresa e identifique as principais 

transformações na sua dinâmica de funcionamento a partir da década de 

1990? 

20. A einpresa utiliza correio-eletrônico? Em caso positivo, qual a intensidade do 

uso e quais o níveis de funcionários que faz uso da ferramenta? 



21. Quais as aplicações em uso dentro da companhia que integram a mesma a sua 

rede de fornecedores e clientes? 

22. Como se dá a integração das informações dos níveis operacional (automação 

fabril), do núcleo central da cadeia de valor (marketing, vendas, logística, 

serviço ao consumidor) e as inforinações administrativas ? 

As perguntas acima visam uma melhor coinpreensão do funcionamento da 

companhia, além de fornecer um quadro da evolução dos formatos de administraqão 

adotados. Pode-se identificar as estruturas organizacionais dentro do quadro proposto 

por Mintzberg (1979). Além de identificar o formato de gestão da companhia a partir da 

definição clássica acima, serão adotadas algumas caracterizações sugeridas por Malone 

(1993) no que diz respeito a intensificação da capacidade de coordenação das empresas 

organizadas em estruturas em rede. Tanto Malone e Rockart(l993) quanto Bradley et 

alli (1993) definem as empresas mais aderentes ao uso da tecnologia como aquelas que 

operam baseadas numa estrutura em rede, sob uma plataforma de TI, ou variações sobre 

esse tipo de estrutura. 

2.4 Processo de aplicação do questionário 

O questionário proposto foi aplicado a três níveis da estrutura organizacional das 

empresas. Procurarou-se obter a visão das gerências, alta, média e operacional sobre os 

formatos de utilização das TI dentro da companhia. Essa escolha se deveu, 

principalmente, a necessidade de observar a coerência das políticas de informática nos 

vários níveis da estrutura, entre os usuários da tecnologia e entre as diversas unidades 

que coinpõein as empresas em estudos. Além dos níveis propostos, as questões foram 

respondidas pelos dois conjuntos de profissionais: os provedores dos sistemas de 

informação e os usuários desses sistemas. A intenção foi contrastar a visão dos níveis de 

modo a identificar como as visões estratégicas são entendidas pela gerência responsável 

pela execução das políticas definidas e como os impleinentadores dessas executaram 

efetivamente as estratégias definidas. A proposição das questões a provedores e 

usuários visa obter um quadro comparativo entre as demandas e a forma de enxergar as 

aplicações baseadas em TI pelos dois segmentos, uma vez que a literatura considera uma 

diferença significativa de visão entre a área provedora de sistemas e a área usuária. 



Como as questões apresentadas possuem públicos distintos e algumas perguntas 

são mais específicas para um conjunto do que para outro, definiu-se abaixo um quadro 

com as perguntas a serem colocadas para cada grupo de entrevistados. 

Tabela 2.1: Distribuição das perguntas entre o público pesquisado 

ÁREA DE ATUAÇÃO POSIÇÃO NA ESTRUTURA NÚMERo DE PERGUNTAS 

Sisteinas@rovedor) Alta gerência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22 

Sisteinas(provedor) Média Gerência 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,  10, 14, 15, 16, 17,18, 19,20,21,22 

Sisteinas(provedor) Gerência Operacioiial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21,22 

Usuário Alta gerência 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21,22 

Usu,ário Média Gerência 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21,22 

Usuário Gerência Operacional 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21,22 

Ponte: Elaborado pela autora. 

As informações obtidas foram processadas e contrastadas entre si e com as 

informações disponibilizadas pela literatura, de modo a se obter um quadro preciso da 

situação estudada nas duas empresas. 

Não foi definida uma ordem para as entrevistas pois acreditava-se que essa 

decisão facilitaria o trabalho de coleta de dados ao permitir uma melhor 

operacionalização da pesquisa de campo, ao não impor uma agenda rígida as pessoas que 

serão entrevistadas. O conteúdo das entrevistas foi anotado pela pesquisadora. 

2.4.2. Pessoas Entrevistadas 

O estudo de caso foi conduzido através de entrevista e visitas técnicas as 

unidades fabris e administrações centrais das duas empresas. As entrevistas tiveram a 

duração variando de 20 minutos a 3 horas dependendo do entrevistado. 

2.4.2.1. As entrevistadas na Molson 

A primeira entrevista na Molson ocorreu em Junho de 1997, na unidade 

industrial de Toronto, junto ao Molson Innovation Centre e se estenderam até início de 

Agosto de 1997. Nesta oportunidade foram efetuadas um conjunto de entrevistas 

envolvendo o nível gerencial responsável pelas áreas de tecnologia e automação 
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industrial, logística e relações internacionais. Nesta ocasião também visitou-se a fábrica 

dos arredores de Toronto, onde assistiu-se a demonstração dos sistemas de automação 

fabril em funcionamento, bem como observou-se a operação da fábrica, seus diversos 

processos e tecnologias utilizadas. 

Na segunda fase da pesquisa de campo na Molson foram entrevistados os 

funcionários da área de TI a nível corporativo, tambéin na cidade de Toronto. Nesta 

oportunidade tambéin foi entrevistado o responsável pela área de inarketing. 

A terceira e última fase de entrevistas, ocorreu na cidade de Montreal, junto a 

diretoria de informática da unidade regional do Leste. Assistiu-se também a apresentação 

do sistema de Televendas e sua operação. Nesta ocasião foi feita uma visita de 

observação a fábrica de Montreal. 

Outras entrevistas relacionadas a pesquisa foram efetuadas nas cidades de 

Toronto e Montreal. Na cidade de Toronto visitou-se as lojas especializadas em venda 

de cerveja, "beer store", acompanhando-se uma apresentação sobre o seu 

funcionamento. Em Montreal, visitou-se a sede do SAQ e assistiu-se uma apresentação 

sobre o seu funcionamento, de modo a auxiliar no entendimento da distribuição de 

produtos alcóolicos. Ainda em Montreal foi entrevistado o responsável pelo 

monitoramento da indústria cervejeira pertencente ao Ministério da Agricultura da 

província de Quebec. 

2.4.2.2. Pessoas entrevistadas na Brahma 

As entrevistas nesta companhia iniciaram-se na administração central, com os 

responsáveis pela área de tecnologia da informação, especificamente a área de inti-a- 

estrutura de equipamentos e comunicação, automação industrial e logística. Em seguida 

foram entrevistadas os responsáveis pelos principais projetos nas área de qualidade, 

compras, industrial e inarketing. O primeiro conjunto de entrevistas aconteceram em 

outubro de 1996 e janeiro de 1997, no Rio de Janeiro e São Paulo. Também em janeiro 

de 1997 foram visitadas duas unidades operacionais, a saber: Jacareí e Rio de Janeiro. 

Nesta ocasião foram entrevistados os gerentes pelas respectivas fábricas e seu 

congêneres de nível operacional. 



Em Novembro de 1997, algumas entrevistas foram coinpleinentadas. 

Notadamente na área de tecnologia da informação, concluindo o conjunto de dados 

empíricos utilizados para o caso da companhia Brahma. 



Capítulo 3 - O Caso Canadense 

3. I. lnfrodução 

A apresentação do estudo de caso canadense constará de quatro seções, sendo a 

primeira esta introdução. A segunda seção apresentará um panorama do país constando 

de informações gerais sobre: as características culturais, demográficas, econômicas e 

políticas, bem como uma visão geral dos setores de telecomunicações, informática e 

cervejeiro. As referidas informações são de caráter descritivo, porém contribuem 

sobremaneira para a formulação de algumas conclusões acerca das hipóteses levantadas. 

A subseção que desenha o quadro político e econômico do país oferece algumas das 

variáveis explicativas para as alterações sofridas no mercado da cerveja, seja como 

consequência da desregulamentação do comércio interprovincial, ou da intensificação da 

concorrência através da iminência da queda de barreiras alfandegárias no mercado norte- 

americano. Observa-se também um certo paralelisino entre o ajuste estrutural conduzido 

pelo Canadá nos últimos 8 a 10 anos e a introdução maciça das tecnologias da 

informação na economia principalmente através da autoinação e racionalização de 

processos industriais, administrativos e gerenciais, buscando uma eficiência maior nas 

atividades do setor público e privado. 

A terceira seção analisa a companhia Molson primeiramente em termos gerais e 

em seguida com relação as questões formuladas pela pesquisa. As hipóteses serão 

verificadas para cada um dos estudos de caso. Na primeira questão, através de suas duas 

hipóteses, analisa-se o caráter do investimento em tecnologia da informação procurando 

identitícar indícios que apontem para um investimento direcionado para a busca de um 

diferencial competitivo em contraste com os investiinentos motivados pela necessidade 

imposta pela concorrência ou pelas transformações de mercado ditadas por esta. A 

segunda questão, e suas duas hipóteses relacionadas, procuram analisar a influência de 

três variáveis de contexto sobre os desenvolvimentos de soluções baseadas em 

tecnologia da informação, a saber: a desregulamentação da economia, a abertura de 

mercado através da assinatura dos tratados de livre comércio e a infi-a-estrutura de 

telecoinunicações. A última questão, verifícada através de sua hipótese única, analisa a 



influência dos sistemas baseados em TI sobre o modelo organizacional utilizado pela 

companhia, procurando-se indícios que apontem para uma modelo de gestão que 

incorpore características flexíveis e informais presentes em empresas que utilizam 

intensivamente as TI no seu processo de gestão. 

A quarta e última seção deste capítulo apresenta um resumo dos principais 

elementos conclusivos encontrados no estudo de caso, partindo-se dos aspectos gerais 

para as verificações específicas. 

3.2. Panorâmica da Situação Canadense 

O conteúdo dessa seção está também dividido em quatro partes. A primeira 

apresenta informações iniciais referentes aos aspectos gerais do país como geografia, 

regime político e deinografia. Na segunda seção são apresentadas as principais 

transformações de caráter político vividas pelo país e que se relacionam de maneira 

relevante com o estudo conduzido por esta tese. A mesma estrutura é seguida pela 

terceira seção, privilegiando os aspectos econômicos. Por fim, os setores de 

telecomunicações, informática e cervejeiro são descritos sobre a luz das transformações 

políticas e econômicas descritas nas seções anteriores. 

3.2.1 Considerações Iniciais 

O país em estudo abriga uma população de quase 29 milhões de habitantes em 

uma vasta extensão territorial. O Canadá está divido em 10 províncias e dois territórios 

federais. Entretanto as províncias de Ontário e Quebec são as mais populosas abrigando 

62% da população, bem como concentram o maior poder político e econômico do país 

(Purvis, 1997). O regime parlamentarista com independência provincial permite que cada 

província fùncione com um alto grau de autonomia e legisle sobre um grande número de 

atividades. A regulação federal abrange basicamente os itens comuns a todas as 

províncias como a segurança sobre o território, os recursos naturais que ultrapassam as 

fronteiras de uma província, a política internacional e a gestão macroeconômica. 

Além da concentração da população em duas províncias, a distribuição etária 

desta também se dá de maneira não uniforme. A estrutura demográfica do país é bastante 

peculiar, pois quase 113 da sua população, aproximadamente 9 milhões de pessoas 



nasceram entre 1947 e 1966. Esta geração foi denominada baby-boomer, e segundo e 

Stoffman (1996) contribuem de forma preponderante para as definições e ações do 

mercado. 

A não uniformidade se estende a nível de identidade cultural. Convivem na 

mesma nação três sociedades distintas: o Canadá anglofônico, o francofônico e o 

aborígene (Foot e Stoffinan, 1996). A primeira sociedade habita principalmente as 

províncias do Oeste e de Ontário. Os francofônicos concentram-se prioritariamente em 

Quebec e nas províncias do Leste. A população aborígene, que não fala nem inglês nem 

francês, concentra-se principalmente no território de Noroeste (Northwest Terriories) 

(Purvis, 1997). Cada um dos grupos enumerados possuem necessidades e anseios 

bastante diferenciados conforme será debatido mais profundamente nas descrições do 

processo político canadense. 

3.2.2 O Canadá Econômico 

O Canadá segundo Watluns (1997) tem sido historicamente um país de 

abundantes recursos naturais e solo fértil utilizado para a produção de um vasto leque de 

produtos agrícolas. A vertente agro-industrial permanece até hoje desempenhando um 

papel preponderante na economia, onde a pauta de exportação dos referidos itens 

representa aproximadamente cinqüenta porcento de todo o valor das exportações 

canadenses (Clement e Williains, 1997). A vocação agrícola-extrativista do país 

contribuiu para o desenvolvimento de uma ampla infra-estrutura de transporte e 

comunicação construída de maneira a viabilizar o escoamento da produção com vistas a 

exportação. A infra-estrutura de telecomunicações - que teria se desenvolvido 

inicialmente dentro do paradigina industrial e se estendido e aperfeiçoado no paradigina 

da inicroeletrônica (Freeman, 1996) - acompanhou o processo de integração do país, que 

foi palco de importantes desenvolvimentos nas primeiras pesquisas na área de 

comunicação por fio. É importante notar que as descobertas de Alexander Graham Bell 

foram feitas na província de Nova Escócia. Atualmente, a infra-estrutura de telefonia do 

país é das mais amplas e desenvolvidas do mundo (Statisics Canada, 1996d). As 

atividades geradas a partir da construção da infra-estrutura pública do país e o excedente 

de capital gerado através das exportações financiaram maciçamente o seu processo de 

industrialização. 



Clement e Williams (1997) examinam o desenvolvimento do Canadá sob a ótica 

de quatro principais elementos deterininantes que defuiem o seu modelo de 

desenvolvimento: (1) os FDI (Foreign Direct Investinent) - investimentos estrangeiros 

diretos - e o controle da produção canadense em mãos estrangeiras a níveis 

incomparáveis no mundo, (2) a pauta de exportações baseada em extrativisino e 

produtos agrícolas, (3) a organização da indústria manufatureira canadense como uma 

extensão da indústria americana, (4) a função ímpar do Canadá na divisão internacional 

do trabalho. 

No primeiro item os autores apresentam o formato e a composição do capital 

utilizado para investimentos no Canadá, essa explanação é particularmente interessante 

quando se analisa o momento atual da economia em relação a participação do capital 

estrangeiro e quando percebe-se uina forte presença desses capitais especificamente no 

setor c e r~e j e i ro .~~  Os demais itens serão tratados na seqüência desta seção. 

3.2.2.1 Da predominância do capital inglês ao capital americano 

Até a segunda guerra mundial, quando o Canadá ainda era colônia britânica, os 

investimentos dirigidos ao país para o desenvolvimento da sua infra-estrutura eram 

financiados basicamente por capital inglês. Era a Inglaterra, não por coincidência, o 

destino das exportações canadenses. Esse capital, entretanto, compunha-se basicamente 

de empréstimos, utilizados por empresários locais no estabelecimento de suas empresas e 

pagos com os lucros gerados pelas exportações. 

Entre 1920 e 1940, segundo Clement e Wiiliams (1997) o Canadá teria iniciado 

uma política industrial estruturada visando o estabelecimento de uma competência 

industrial própria. Os mecanismos escolhidos para a execução dessa política teriam sido 

o mercado protegido e o estabelecimento de industrias visando a substituição de 

importações. As primeiras industrias americanas teriam se instalado em território 

19 Em Junho de 1995 a companhia belga Interbrew, adquiriu por 2 bilhões de US$ o controle acionario 
da companhia canadense Labatt Ltd.. Esta operação transfonnou o inercado cervejeiro no país, que era 
tradicionalmente de propriedade e gestação nacional, em iun dos setores de maior concentração de 
capital estrangeiro. Além dessa operação recente, a própria Molson possui 60% de suas ações em mãos 
estrangeiras sendo da australiana Foster's, 40% do controle e da americana Miller outros 20%. Juntas 
Labatt e Molson produzem e vendem pouco mais de 90% da cerveja do mercado canadense (Syinonds, 
1995). 



canadense nesta -época procurando desenvolver produtos especificamente para esse 

mercado e também desenvolver produtos para exportação, privilegiando-se das 

condições comerciais favoráveis com a Inglaterra. 

Após a segunda guerra mundial (1939-1945), o comércio e os investimentos 

foram intensificados e mudaram de fonte financiadora principal. A presença inglesa foi 

sendo substituída paulatinamente pelos americanos. Filiais de empresas americanas 

passaram a produzir no Canadá para atender primordialmente esse mercado. Desta 

forma, os americanos passaram a ser acionistas de boa parte das empresas canadenses. 

Os investimentos americanos, entretanto, foram direcionados para atividades de maior 

conteúdo tecnológico e de capital, permanecendo em mãos canadenses setores menos 

intensivos nos respectivos itens. Os setores de fabricação de tecidos, alimentos e móveis 

eram controlados por canadenses, enquanto o setor de manufaturados de maior valor 

agregado era doininado pelos americanos. 

3.2.2.2 Do continentalismo ao NAFTA 

O modelo de forte participação do capital americano nas empresas do Canadá foi 

intensificado pelo estabelecimento de um pacto continental regulando a produção 

automotiva em escala norte-americana. MacDonald (1 997) aponta o Auto Pact, assinado 

em 1965, entre Canada e EUA como o primeiro grande tratado visando a integração 

continental entre os dois países através da racionalização da produção. Como resultado 

da assinatura desse tratado, o Canadá deveria especializar-se na produção de algumas 

marcas e modelos tanto para o seu mercado interno quanto para os EUA e este último 

produziria modelos mais elaborados para os dois mercados (Duquette, 1990). Segundo o 

autor, até 1976 o acordo permitiu o aumento de salário e a diminuição dos preços dos 

automóveis, mas não teve nenhum efeito sobre o volume e a qualidade dos investimentos 

realizados nesta indústria. Os americanos continuaram investindo consideravelmente 

mais em pesquisa e desenvolvimento no seu próprio território do que no Canadá. 

Duquette (1990) sugere também que a maioria dos especialistas reconhecem que o pacto 

favoreceu a criação de empregos, sobretudo em Ontário, e tornou possível o surgimento 

de uma indústria local de peças e acessórios bastante rentável. No segmento de 

transporte em geral o Canadá possui um conjunto importante de empresas de 

competência internacional reconhecida, como por exemplo a indústria de aviões, trens e 



barcos Bombardier. Desta forma, entre 1945 e 1970 o crescimento canadense foi 

intensivamente continentalista (3), fortemente dominado pelo capital americano. 

Em fins da década de 1960 e começo da década de 1970, na época da gestão 

Nixon na presidência dos EUA, teria sido impleinentada uma política unilateral por parte 

dos americanos visando intensificar as trocas comerciais e a realocação de sucursais de 

companhias americanas em outros países fora da América do Norte em detrimento das 

relações com o Canadá. A mudança no quadro político americano levou o Canadá a 

rever sua posição com relação ao país vizinho. Esse processo gerou a criação de diversos 

órgãos reguladores que visavam avaliar a qualidade dos investimentos estrangeiros 

diretos, procurando garantir que estes fossem de interesse do país. Ao mesmo tempo, 

procurou-se diversificar as parcerias no comércio internacional de modo a diminuir o 

nível de dependência comercial em relação aos americanos. O governo decidiu, ainda, 

readquirir o controle sobre as empresas do setor energético, visto a partir de então como 

de soberania nacional. 

Entretanto, até 1983, segundo MacDonald (1997), o Canadá não obteve sucesso 

na sua política de diversificação de alvo de exportação e passou a cultivar um dé$cit 

preocupante derivado parcialmente do investimento na aquisição de empresas do setor 

elétrico. O processo de endividainento do governo a nível federal gerou também uma 

transferência de poder para as províncias, o que resultou num grau de independência 

peculiar das províncias em relação ao governo central. 

Em 1985, após as eleições dos conservadores, sob a direção de Brian Mulroney, 

iniciou-se a reaproximação com os americanos, o desmantelamento dos órgãos 

responsáveis pela análise dos FDI, e culminou com a assinatura do primeiro tratado de 

livre comércio com os EUA - Free Trade Agreement (FTA) - em 1988. Daí em diante, o 

país tem estreitado ainda mais as relações comerciais com os americanos através do 

NAFTA. 

Portanto, boa parte das ações e da gestão de empresas no Canadá pertencem a 

estrangeiros (I), a organização industrial é fortemente ligada a atividades agrícola- 

extrativistas e de geração de energia, fazendo com que a participação canadense na 

divisão internacional no trabalho, apesar de avançar de forma crescente nos setores 



secundário e terciários, é mais ligada as atividades do setor primário (4), conforme 

afirmam Clement e Williams (1997). 

O fato do Canadá ter sediinentado seu desenvolviinento sobre os itens primários 

do comércio, representa desafios e debates constantes no país sobre o desenvolviinento 

de inecanisinos que garantam ao país uma mudança paulatina desse perfil. Uma vez que a 

condição de país fortemente baseado nos itens primários de comércio é uma condição 

bastante preocupante na ótica de alguns analistas como Stallings (1995), pois para esta a 

base para o crescimento sustentável reside no desenvolvimento de atividades de maior 

componente tecnológico. Essa preocupação está presente nas políticas canadenses 

quando observa-se o empenho do governo em preparar seus sistemas econômicos, 

educacionais e sociais ao novo paradigina tecnológico baseado nas TI, como será 

mostrado no caso das políticas visando a construção da supervia da informação. 

Ao mesino tempo que a característica agrícola do país poderia aproximá-lo de 

outras nações menos desenvolvidas, o desenvolvimento das instituições e mesmo das 

atividades industriais e de serviços se deu em diregão bastante diferente dos países do 

chamado Terceiro Mundo. O inodelo de capitalismo implementado no Canadá sugere 

uma mesclagem das características apresentadas por Stallings (1995) entre os dois dos 

modelos triunfantes: o americano e o europeu. O Canadá fornece indícios de 

proximidade com o capitalismo americano quando pratica de forma crescente uma 

política baseada na liberdade de mercado e desregulamentação de atividades; e 

aproxima-se do modelo europeu ao fornecer um amplo suporte de assistência social. 

Esse formato pode ser caracterizado em linhas gerais por um inodelo de distribuição de 

renda mais equânime, na assistência social e de saúde e na infra-estrutura educacional. 

Sob o ponto de vista da indústria, o país tem procurado investir em pesquisa e 

desenvolvimento e estiinulado setores de alta tecnologia. 

Nessa sociedade os itens relativos ao bem estar social foram bastante priorizados 

fazendo do Canadá o primeiro colocado no índice de qualidade de vida desenvolvido 

pelas Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano publicado em 1997, referente ao 

ano de 1993. Porém é importante ressaltar que os investimentos na área social têm sido 

reduzidos de forma significativa dentro do processo de ajuste estrutural. 



Observa-se que os canadenses oscilam entre uma política externa de extrema 

proximidade com os americanos, dentro do conceito de cooperação explicitado no item 

anterior e uma posição de evitação, quando passam a ser questionadas a presença e a 

influência maciça dos americanos no cenário nacional. A indústria do país, vem 

seguindo a tendência da política econômica governamental nos últimos anos, ou seja, 

oscila entre movimentos de grande aproximação com sócios estrangeiros e momentos de 

extremo protecionismo interno. No entanto, a partir do primeiro tratado de livre 

comércio com os EUA a indústria tem procurado uma crescente integração e busca de 

uma atuação continental. O pacto de comércio com os EUA representa para a indústria 

uma garantia de acesso ao maior mercado do mundo para os seus produtos, mesmo que 

isso represente uma dependência grande da economia canadense em relação a americana. 

3.2.3 A Conjuntura Política Canadense 

A relação de forte dependência econômica com os EUA e as questões internas 

relativas as diferenças lingüísticas e culturais entre as províncias está no cerne de dois 

importantes debates políticos no país. No primeiro caso a influência crescente do modelo 

de capitalismo americano sobre o Canadá reflete nas discussões relativas a participação 

do Estado nas áreas sociais e mesino em relação ao nível de intervenção do Estado como 

regulador do setor privado. No segundo caso debate-se como contornar as diferenças 

internas entre as províncias. 

A relação entre anglofônicos, habitantes das províncias do oeste, e 

francofônicos, majoritariamente habitantes do leste, é bastante conflituosa. A questão 

motivou dois plebiscitos nacionais que tratam sobre a separação da província de Quebec 

da Federação Canadense. Nos dois plebiscitos citados, a população votou pela 

permanência da Federação nos modelos atuais, porém um novo plebiscito esta agendado 

para daqui a 2 ou 3 anos, dependendo do curso dos debates políticos. A base para as 

discussões sobre a soberania da província de Quebec são as diferenças de língua e as 

próprias diferenças culturais entre esta província e as demais. Grande parte dos 

quebequences não sentem-se parte do Canadá por considerarem que nesta província não 

existem os laços de nacionalidade que os vinculariam as demais conforme as 

considerações de Root(1984) que define o nacionalismo em função do coinpartilhamento 



do mesmo senso de identidade, história, língua, religião, raça ou ideologia. No caso 

canadense as perspectivas históricas, de identidade e principalmente de Iíngua estão no 

cerne das diferenças entre anglofônicos e francofônicos. 

As discussões separatisas são também influenciadas pela alternância de correntes 

centralistas e provincialistas na condução das políticas nacionais. Duquette (1995) 

analisa a quebra do equilíbrio tradicional entre a jurisdição federal e provincial sobre o 

setor energético cujas implicações teriam refletido nos demais setores produtivos. A 

hipótese sugerida pelo autor indica que a exaltação do "nacionalismo, auto-~uficiente"~~, 

conduzido no país entre 1973 e 1982, afetou profundamente o equilíbrio de poder entre 

as duas esferas, a favor do governo central em detrimento das províncias. É importante 

notar que neste período tentou-se praticar uma política de afastamento e independência 

com relação aos EUA. Após 1983, o quadro se reverteu completamente, quando se 

elegeu o governo conservador. Este, influenciado pelos conflitos crescentes entre os 

diversos níveis de governo e o novo ambiente internacional globalizado, optou por uma 

política caracterizada pela descentralização e um ajuste de papéis entre as esferas 

governamentais. 

Portanto, a política de reaproximação com os americanos e a aceitação e prática 

dos preceitos capitalistas adotados pelo país vizinho impulsionou o Canadá a um 

processo de ajuste com vistas a equilibrar suas contas públicas e facilitar ao máximo a 

intensificação do comércio com o vizinho. 

3.2.3.1 O ajuste estrutural no Canadá 

Observa-se na economia canadense contemporânea um forte movimento de 

restruturação inspirada nos modelos liberais discutidos no primeiro capítulo, centrados 

fortemente na abertura de mercado, no controle inacroeconômico através da redução dos 

déficits públicos e na ação das empresas multinacionais no sentido de ampliar 

internacionalmente o seu mercado. 

A política canadense está focada na diminuição do papel do Estado e no controle 

do déficit público. Esse processo tem atravessado sua etapa mais marcante a partir de 

1993 com a eleição do partido liberal e com a confirmação do rumo político liberal a 

20 Entre aspas 110 original. 
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partir da reeleição do mesino em 1997. O país atravessa um período de crescimento 

econômico continuado a partir de 1992, e para alguns analistas esse resultado é 

fortemente influenciado pelo tratado de livre comércio com os EUA e pela decisão de 

desvalorizar a moeda privilegiando as exportações (Clement e Williams, 1997). Na tabela 

3.1 é apresentada uma seleção de indicadores econômicos do Canadá que mostram um 

declínio no déficit no balanço das contas públicas de 7,3 porcento do PIB em 1993 para 

2,4 numa projeção para 1996. 

É interessante notar que os desafios desse país têm sido bastante consideráveis na 

questão do controle do déficit público, impondo restrições severas aos investimentos em 

atividades sociais. A questão do desemprego é outro grande desafio da nação, onde os 

índices giram em torno de 10 porcento, chegando a 18 porcento na cidade de Montreal. 

O ajuste estrutural em curso no Canadá tem levado a uma crescente 

desregulainentação da função do Estado na economia, como será apresentado na 

seqüência deste capítulo nos casos das telecoinunicações e do setor cervejeiro. 

Tabela 3.1: Indicadores Econômicos do Canadá 

ECONOMIA INTERNA 1993 1994 1995 1996 * 
Crescimento do PIB 2,2 4,6 2,2 L9 
Taxa de desemprego (em % da força de trabaílio) 11,2 10,4 9,5 9,6 
VARIÁVEIS PINANCEIKAS 1993 1994 1995 1996 * 
Balanço do go~erno(~%PIB) -7,3 -5,3 -4,2 -2,4 

Fonte: Extraída do Annual Report 1996, International Monetary Fund (1996) 
(* projetado pela iustituiçáo) 

3.2.3.2 Do ajuste estrutural a Integração Regional através do NAFTA 

O estreitamento das relações comerciais dentro da América do Norte através do 

estabelecimento do NAFTA, tem refletido sobremaneira nas questões de política interna 

do país, dada a extrema abrangência dos efeitos do tratado sobre as indústrias 

canadenses e o alto valor envolvidos nas transações de exportação e importação. 

Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (International Monetary Fund, 1996), 

compilados na tabela 3.2, as exportações canadenses para os EUA têm crescido de 

maneira significativa, saltando de 70,4 % do total de exportações num valor de 81,9 

bilhões de US$ em 1988, para 82,5 %, ou 133 bilhões de US$, em 1994, numa 

progressão percentual de aproximadamente 12% em apenas sete anos. Esse comércio 



apresenta um crescimento absoluto de 62,3 porcento nas transações comerciais com o 

país. Números recentes apontam um crescimento de 37% nas exportações canadenses 

dentro do NAFTA entre 1994 e 1996, mostrando por um lado a dinâmica que o tratado 

imprimiu a economia do país, gerando um saldo positivo na balança comercial como se 

observa na tabela 3.2, e por outro uma dependência preocupante em relação ao mercado 

americano. 



Tabela 3.2: Distribuição das exportações e importações do Canadá 

Exportações Total (bilhões US$) 116,4 120,6 126,4 126,l 133,4 140,7 161,2 
ANO 1988 1989 1990 1991 199Z. 1993 1994 
EUA 70,4 7O,7 753 75,s 77,s 81,3 82,5 
Outros países industrializados 9,9 8,6 8,7 9,6 8,7 7,0 6,9 
Países em desenvolvimento 15,s 16,6 15,7 14,4 13,4 11,6 10,5 
Outros 3,9 4,l 0,l 0,2 0,l O,1 O,1 
Impoi-tações Total (bilhões US$) 110,l 117,3 119,ó 120,4 124,8 134,9 151,5 
EUA 64,0 63,s 62,9 62,3 63,5 65,O 65,7 
Outros países industrializados 21,3 2O,4 21,5 21,0 19,6 17,3 16,s 
Países em desenvolvimento 1O,9 11,8 11,6 12,3 12,4 12,6 12,8 
Outros 33 4,3 4,0 4,4 4,5 5,l 4,7 

Ponte: f indo Monetário hternacionai, dados trabalhados para a constimção da tabela 
(Internationa1 Monetary Eùnd, 1995) 

O tratado estabelecido em 1994 seria uma extensão dos primeiros tratados 

estabelecidos anteriormente, como o Auto Pact de 1965 e o FTA de 1988. Ambos 

construídos dentro da visão liberal que privilegia a abertura de mercado e o livre 

comércio baseado nas vantagens competitivas de cada nação no grande mercado global. 

A mercadoria principal dos canadenses é composto de recursos naturais e energéticos. O 

interesse canadense no mercado coinuin residiria na garantia de acesso privilegiado ao 

mercado americano, expressado nas palavras do técnico do governo para assuntos de 

comércio internacional David Adams: 

" O NAFTA é o resultado de mais de um século de esforços 
para garantir regras seguras para o acesso ao nosso mais 
importante mercado de exportação. " 

Nesse sentido, a política interna do país tein sido conduzida com vistas a torná-lo 

mais atraente como base produtiva e para isso têm sido definidas políticas de câmbio e 

de juros que segundo Cleinent e Williams (1997) seriam os principais fatores de 

localização de produção no Canadá. A base das transações comerciais tein sido de 

cooperação e as discussões em torno de ganhos relativos não dominam as discussões 

entre os dois países. Aparentemente o que está em pauta são os ganhos absolutos que 

cada parceiro tem obtido após o estabelecimento do tratado. Segundo Horowitz (1996) 

o novo esquema de cooperação é baseado num mercado orientado a exportação e 

dirigido principalmente pelos interesses do setor privado, pela necessidade de forjar uma 

competitividade global e promover o investimento privado. Desta forma, observa-se a 



participação ativa dos empresários e suas empresas tnultinacionais ou candidatas a 

multinacionalidade, dentro do conceito da linha de pensamento mais amistosa 

representado pela visão institucionalista que credita um peso fundamental as instituições 

de regulação e a participação de agentes outros, além do governo, notadainente a classe 

empresarial, conforme discutido por Baldwin (1993). 

O inercado comum regional, apesar de construído dentro de uma perspectiva 

institucionalista, onde as coinpanhias inultinacionais têin um papel fundamental e até 

inesino estrutural na organização dos mercados, é apontado coino um elemento de 

crescente vulnerabilidade externa do Canadá. Este fato preocupa políticos e cidadãos e é 

visto por ambos coino o principal efeito colateral da integração (Drache, 1993). Uma vez 

que aproximadamente 82 porcento das exportações são direcionadas para os EUA, 

conforme mostrado na tabela 3.2, qualquer movimento recessivo nesse país resultará 

num abalo considerável na economia canadense. 

O modelo do NAFTA não estabelece e não visa uma integração e controle 

supranacional como no caso da União Européia, apesar de ter sido estabelecido uma 

série de acordos visando a desregulamentação de um grande número de setores e a 

abertura a competição externa em outros. Além disso, uma das importantes ambições no 

NAFTA é tornar-se a porta de acesso as deinais nações do hemisfério num inercado 

único das Américas. Na visão de Adams (1996): 

"O governo do Canadá acredita que a integração econôinica via 
acesso ao NAFTA é o melhor e o mais apropriado veículo para 
alcançar incrementos no comércio e nos investimentos. Nós 
entendemos, que os demais países devem juntar-se ao NAFTA 
no seu próprio tempo e ritino, e que circunstâncias especiais 
podem requerer diferentes termos que o NAFTA original não 
oferece, mas nós estainos comproinetidos com esse objetivo." 

A integração pan-americana através da extensão do NAFTA, tem sido tratado 

dentro das discussões da chamada de Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), 

cuja discussão tem gerado debates vigorosos entre as posições dos países da América do 

Norte e do Sul. Os termos do acordo está em discussão, pois há indícios no discurso de 

países líderes na América do Sul, que a integração maior via ALCA, dar-se-á 



considerando os blocos regionais já formados e não constituindo-se a eliminação destes 

em prol de uma adesão ao NAFTA. 

3.2.3.3 O comércio livre de produtos cervejeiros dentro do FTA e do NAFTA 

O setor cervejeiro ficou de fora das negociações do tratado de livre comércio 

entre EUA e Canadá. Entretanto, a própria dinâmica do mercado e o clima em torno do 

livre comércio têm levado a indústria a desenvolver uma competência para um ambiente 

comercial mais livre. 

Carter, Karrenbrock e Wilson (1989) traçam um quadro preciso da indústria 

cervejeira no Canadá e nos EUA no momento das discussões e do estabelecimento do 

primeiro acordo. Uma das razões pelas quais o setor foi excluído do tratado está 

relacionada a esfera onde este foi desenvolvido; no caso a negociação girou em torno da 

eliminação de tarifas federais sobre a importação do produto. Como foi apresentado na 

seção que traçou o panorama do setor cervejeiro no Canadá, os maiores entraves ao livre 

comércio se dão justamente a nível da regulação provincial e dos mecanismos de 

distribuição fortemente relacionados a este nível de poder. Portanto, o tratado teria 

pouca eficácia, caso as regulações provinciais não fossem alteradas. A principal delas 

definia que o produto teria que ser produzido na província onde se daria o consumo. 

Essa legislação, por si só, impunha perdas consideráveis de escala a produção canadense. 

A falta de coinpetitividade gerada por uma deficiência de escala foi a principal alegação 

da indústria para permanecer de fora do tratado. 

A argumentação sustentada para não incluir o setor cervejeiro no NAFTA era 

baseada na desvantagem relativa de custo de produção do produto no Canadá em 

relação aos USA. A indústria cervejeira é bastante sensível a escala de produção, neste 

caso o volume de produção dos EUA é aproximadamente 10 vezes maior que no 

Canadá. Portanto, a eficiência das fábricas americanas é consideravelmente maior que 

nas plantas canadenses, gerando produtos com preços menores. Este argumento é 

completamente coerente com o que propõe Ethier (1995) na tentativa de apresentar uma 

alternativa a teoria da vantagem comparativa, nesse caso trata-se da produção do mesmo 

bem por duas nações diferentes onde o fator determinante para sustentar uma posição 

competitiva é a escala de produção. 



Os principais argumentos levantados contra a inclusão do setor no tratado, 

segundo os autores foram os seguintes: a perda de 19.000 postos de trabalho em todo o 

país, dos quais 13.000 diretamente relacionados a fabricação do produto; perdas diretas 

e indiretas de arrecadação federal e provincial na ordem de 270 milhões de dólares 

canadenses; a redução de 1,l bilhão de dólares canadenses no produto interno bruto do 

país (PIB), que em 1986 girava em torno de 489,9 bilhões, e novos investimentos de 2 

bilhões de dólares canadenses (1984) seriam necessários para modernizar e racionalizar a 

indústria. 

Diante destes argumentos oferecidos pela lado canadense e da falta de empenho 

dos competidores americanos, que já estavam presentes no mercado local através dos 

contratos de licenciamento para produção da sua marca em fábricas canadenses, o setor 

não foi incluído nas negociações do FTA e do NAFTA. 

Porém, observa-se como conseqüência do processo maior de integração, a queda 

das legislações provinciais que impediam a venda de um produto em local diferente da 

província produtora, o ajuste da indústria canadense, através da fusão de dois 

competidores, um dos quais a empresa objeto de estudo de caso que será detalhado a 

seguir, e do investimento na modernização de outro competidor, totalizando gastos na 

ordem de 490 milhões de dólares soma bastante inferior a estimativa inicial de 2 bilhões 

para o ajuste competitivo do setor. Desta forma, a indústria canadense de cerveja dá 

indícios de se preparar para enfrentar a concorrência americana brevemente. 

3.2.4 A dinâmica dos setores Cervejeiro, das Tecnologias de Comunicação e 
Informação no Canadá 

Esta seção visa especializar os debates gerais apresentados nas seções anteriores 

em relação a análise das transformações apresentadas para o domínio das tecnologias em 

análise, bem como do setor industrial onde as referidas tecnologias têm sido implantadas. 

3.2.4.1 O Setor Cervejeiro no Canadá 

O setor cervejeiro canadense também experimentou um momento de 

transformação importante dentro do quadro de ajuste estrutural pelo qual tem passado o 

país. No momento ocorre a transição de um modelo protecionista e super regulado para 

um sistema exposto a concorrência e diminuição dos níveis de regulação. 
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O histórico de regulação da produção de bebidas alcóolicas remonta aos anos 20 

(SAQ, 1996). Na província de Quebec, estabeleceu-se em 1921 o monopólio estatal para 

a distribuição de bebidas alcoólicas. Em Quebec o princípio por trás dessa regulação foi 

a necessidade de controlar a produção e comercialização de bebidas no Canadá depois 

do advento da "Lei Seca" americana, que refletiu num alto índice de corrupção e 

contrabando na fronteira com o país vizinho. Para assegurar um controle sobre a 

produção nacional foi estabelecida uma série de normas e licenças para a produção de 

álcool, ficando a distribuição monopolizada por um órgão governamental: a Sociedade 

Alcóolica do Quebec (SAQ). 

A SAQ passou a ser responsável por todas as compras internas e externas de 

produtos alcóolicos bem como a distribuição dos mesmos através de uma rede de varejo 

própria. A flexibilização da legislação sobre distribuição de produtos alcoólicos se deu 

com a mudança na legislação de modo a permitir que novos distribuidores passassem a 

ser credenciados a importar e distribuir produtos cervejeiros, mantendo-se, porém, a 

necessidade de informar a SAQ todas as operações ocorridas. No caso específico das 

cervejas, as cervejas são vendidas nas lojas da SAQ, mas é permitido a cada cervejaria 

distribuir seus produtos diretamente em bares, restaurantes, supermercados, mercearias, 

etc. 

A província de Ontário opera de maneira diferente. Neste caso, o governo possui 

o monopólio de distribuição das bebidas destiladas e vinhos e as cervejas são distribuídas 

através de lojas próprias denominadas Beer Store (Loja de Cervejas), não sendo 

permitida a sua venda em supermercados, postos de gasolina, mercearias e outros. As 

Beer Store pertencem as duas principais cervejarias Canadenses e possui ainda uma 

pequena participação do governo local. Atualmente existem em torno de 420 beer sfores 

em funcionamento em toda a província de Ontário. O espaço fisico nessas lojas é 

definido pela participação no mercado que cada companhia possui. As beer stores 

funcionam também como uma grande barreira de entrada para as cervejarias estrangeiras 

uma vez que o produto só pode ser vendido através desta cadeia de distribuição. 

As demais províncias adotam modelos mistos, ora com a participação de 

empresas governamentais na função de distribuição, ora com a associação de 

competidores na administração desses pontos de venda. Neste formato as companhias 
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cervejeiras possuem seus canais próprios de distribuição e o governo mantém uma 

estrutura paralela para a distribuição principalmente de destilados e também de cerveja. 

Apesar da atividade de distribuição de bebidas não ser tipicamente de competência do 

Estado, a mesma é geradora de lucros, e possui uma burocracia que deseja a 

permanência desta atividade nas mãos do Estado. Somente a SAQ gerou em 1996 o 

montante de 696,l milhões de dólares canadenses em receitas provenientes de taxas 

distribuídas aos dois níveis de governo da seguinte maneira: arrecadação provincial de 

510,7 milhões de O $ ,  e federal de 177,O milhões CnD$. Neste mesmo ano as vendas 

da SAQ geraram 1,3 12 bilhões de CnD$ e um lucro líquido revertido para a província de 

3 5O,9 milhões de CnD$ (SAQ, 1996). 

O momento atual, entretanto, é de transição onde observa-se a diininuição das 

limitação legais que funcionavam como um mecanismo de proteção das indústrias locais 

e o surgimento de novos formatos indiretos de proteção de mercado. Um exemplo 

importante é a taxa de preservação do meio-ambiente cobrada pela província de Ontário 

para cada cerveja vendida em lata; o valor cobrado é de 10 centavos para cada produto. 

Considerando o custo de produção da cerveja nos EUA, esse valor representa 

aproximadamente 40% do custo do produto. Essa legislação é claramente protecionista 

uma vez que no Canadá 90% das embalagens são garrafas retornáveis, o que implica 

numa infra-estrutura importante para a manutenção do fluxo de abastecimento destes 

retornáveis para as fábricas. Em contrapartida as companhias americanas produzem 

prioritariamente cerveja em lata, sendo portanto, as mais prejudicadas pela legislação 

ambientalista. 

Um outro fator de regulação que impede uma competição mais acirrada com os 

americanos é a legislação que garante o preço mínimo para o produto. Desta forma, 

mesmo que a concorrência possa vender o produto a um preço mais baixo, o mesmo não 

é possível graças a proteção legal. Como os ganhos de escala da indústria americana são 

bastante superiores a canadense2', o preço mínimo protege o mercado local de eventuais 

disputas de preço com os competidores vizinhos. Porém, de acordo com o quadro de 

crescente queda de barreiras tarifárias, é de se esperar que em breve, mecanismos 

21 A produção americana foi de aproximadamente 247 inilhões de hectolitros (lil) em 1994 (Carlsberg, 
1996), contra aproximadamente 19,25 inilliões de hectolitros em 1994 do Canadá (Vallée, 1997). 
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protecionistas como os citados deixem de existir. É para esse contexto que as empresas 

canadenses dão indícios de estarem se preparando conforme será detalhado no estudo de 

caso. 

O setor cervejeiro é também um usuário importante da tecnologia de informação, 

principalmente como instrumento de integração da sua vasta cadeia de valor. A seguir 

será apresentada a dinâmica do setor no país em estudo. 

A primeira indústria de cerveja da América do Norte foi fundada por Jean Talon 

no Canadá, em 1668 e os lucros gerados por essa atividade foram fundamentais para o 

çlanciainento de outras atividades no início da colonização. Como na maioria dos 

países, foram abertas e fechadas dezenas de cervejarias até que em 1786 estabeleceu-se a 

Cervejaria Molson, em 1790 a cervejaria Dow, que passou a chamar-se O'Keefe e em 

1828 a Labatt. Essas companhias tornaram-se as mais importantes cervejarias locais. De 

fins do século XIX até os anos 50, um grande número de pequenas cervejarias foram 

abertas, porém nenhuma delas sobreviveu muito tempo; faliram ou foram compradas 

pelas maiores. Até que em fins dos anos 80 pode-se observar a aparição de novas 

pequenas cervejarias. Esse movimento, mais estruturado, teve como objetivo 

desenvolver e explorar um mercado de produtos diferenciados: os das cervejas especiais. 

Seu crescimento tem sido espetacular, dobrando a participação no mercado no período 

de apenas 3 anos, de 1,l % em 1993 para 2,2 % em 1995, como mostra a tabela 3.3, 

contribuindo para realçar a imagem e o interesse pelos produtos cervejeiros no Canadá. 

O momento do estabelecimento das microcervejarias coincidiu com o 

envelhecimento de um segmento importante da população - os boonzers - que é 

coinposto pelos maiores consumidores dos produtos especiais. Na sua análise sobre a 

dinâmica do mercado canadense, especialmente na explicação para o sucesso das 

microcervejarias, Foot e Stofkan (1996) creditam a segmentação no mercado de cerveja 

e o surgiinento de novos produtos com características diferenciadas e preços maiores, ao 

envelhecimento da geração boomers e portanto menos propensa ao consumo de uma 

grande quantidade de bebidas alcóolicas. Considerando que a faixa de maior consumo de 

produtos cervejeiros é entre adultos entre 18 e 30 anos, o envelhecimento dos boomers 

teria resultado indubitavelmente na diminuição dos volumes de cerveja consumida no 

país. Desta forma, o mercado teria sido comprimido pelo lado do volume e expandido 
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para segmentos de produtos especiais com maior valor agregado, para ser consumido 

por um público de maior poder aquisitivo e carente de diferenciação. 

As atividades de produção e comercialização de cerveja também têm passado por 

profundas transformações nos últimos anos. A direção das mudanças tem sido no sentido 

de abrir o setor a concorrência interprovincial (1 992) e internacional (1 993), dentro do 

escopo de crescente abertura de mercado vivenciado pelo país. 

Nas províncias de Ontário e Quebec, depois de muitos anos, o mercado está 

gradualmente sendo enriquecido de diversos produtos de qualidade, de origem local e 

importadas, de forma que a cerveja tem ascendido na visão do consumidor, concorrendo 

com o vinho na preferência popular. 

O setor de cervejas industriais, representado principalmente pela Molson e 

Labatt, está em plena mutação quanto ao seu fbncionamento e estagnado quanto a seu 

crescimento. É um setor no qual se procura aumentar a lucratividade e as exportagões 

para compensar as baixas nas vendas locais . Na tabela 3.4 pode-se observar um 

histórico de aumento crescente no volume de produtos exportados, e um indício de 

declinio a partir de 1995. Os desafios apresentados foram identificados ao se observar as 

novas tendências de consumo - a expansão do mercado das cervejas especiais - e, as 

modificações introduzidas no lado da oferta - cerveja de baixo preço - como 

conseqüência dos diferentes acordos de abertura ao mercado internacional e provincial. 

No entanto o mercado é dominado fortemente pela grandes companhias locais, que 

juntas detém mais de 90% do mercado, conforme apresentado na tabela 3.1. 

Tabela 3.3: Distribuição do Mercado de Cerveja no Canadá 

1995 47,3 46,5 2 2  4,o 
1994 48,O 45,9 L7 4,4 
1993 50,2 43,7 1,1 %o 
1992 51,7 42,3 não informado 6,o 
1991 51,s 41,9 não informado 6 3  
1990 52,2 42,O não informado 5,s 

Ponte: Extraído da tabela 10 de Valleé (1997)e dados estatísticos da página 22 1997, * fornecido 
pelo relatório anual da Molson de 1996 

Tabela 3.4: Exportações de Cerveja no Canadá 



Fonte: Extraído da tabela 10 de Valleé (1997) 

Tabela 3.5: Volume de Produção de Cerveja no Canadá em '000 hl 

Fonte: Extraído da tabela 13 de Valleé (1997) 

Tabela 3.6: Distribuição da Produção da Molson em '000 h1 

Fonte: Extraído da tabela 13 de Valleé (1997), (") extraído do relatório anual da companhia para 
1996. 

A indústria canadense de cerveja sente os efeitos na última dezena de anos, de 

uma diminuição leve, mas constante do consumo, a exemplo do que ocorre nos EUA e 

na Europa. Essa baixa é atribuída ao envelhecimento da população, ao aumento das 

taxas aplicadas a esses produtos e o surgimento de novos hábitos de consumo de 

bebidas em e alcóolicas em particular23. Apesar de observar-se uma ligeira alta 

22 No Canadá o consumo per capta de cerveja dimiiiiiiu de 80 litros por pessoa em 1985 para 66 litros 
em 1994, enquanto houve um crescimento considerável no consumo de refrigeranetes, bebidas gasosas, 
sucos e outros tipo de bebidas não alcóolicas. Essa mudança de padrão de consumo é derivada 
fortemente por uma nova visão no país em tornode u n a  dieta mais saudável e da relação entre alcóol e 
acidentes de trânsito. 
23 A comunidade quebequense desenvolveu um serviço de motorista para atentes pessoas que 
ultrapassaram o limite de consuino de alcóol estabelecido pela legislação de transito que crirninaliza o 
alcóol ao volante. O serviço de Nez Rouge disponibiliza um motorista para conduzir o carro do 
solicitante até a sua residencia. O limite de ingestão alcóolica permitido é de aproximadamente 500 ml 
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nas vendas, depois de muitos anos em queda, as perspectivas de crescimento de volume 

são baixas. A estratégia para aumentar a lucratividade das grandes empresas 

possivelmente residirá na colocação de produtos diferenciados no mercado, notadamente 

as cervejas especiais. O principal indicador das mudanças em curso é a diminuição da 

concentração do mercado entre as duas grandes cervejarias, em 1990, 99 % do mercado 

pertencia as duas maiores, enquanto em 1995 esse número diminuiu para 94%. 

A reação do setor cervejeiro de grande porte frente aos desafios apresentados 

pode ser refletida em ações macroscópicas das duas principais cervejarias canadenses: 

Labatt e Molson. A Labatt possuidora de 46,5% do mercado em 1995 foi comprada em 

1996 pela companhia belga Interbrew. Neste negócio tanto o capital quanto a gestão da 

companhia passou para o domínio dos compradores europeus. Essa estratégia fez parte 

do movimento das cervejarias européias na busca de uma penetração no mercado norte- 

americano. O negócio envolveu a cifra de 2 bilhões de dólares como mencionado 

anteriormente. 

O processo de internacionalização do capital da Cervejaria Molson iniciou-se em 

1989 quando esta empresa se fundiu com um competidor local, cujo capital pertencia ao 

grupo australiano proprietário da cervejaria Foster's. Esse merge foi motivado pela 

necessidade dos competidores aumentarem os seus ganhos de escala. Ao final do 

processo o Grupo Molson, passou a ser dono de 50% das ações da Cervejaria Molson, 

os outros 50% ficaram nas mãos do grupo australiano Foster's. Em 1991 a Cervejaria 

Molson decidiu abrir uma filial americana com o objetivo de montar uma rede de 

distribuição nos EUA. Foi criada a companhia Molson USA. Dada a dificuldade de 

operar em um mercado novo e complexo como o americano, após menos de dois anos 

de operação, a companhia canadense decidiu vender seu braço americano para a 

concorrente, Cervejaria Miller. Nesta operação, em 1993, foram vendidas também 20% 

das ações da própria Cervejaria Molson no Canadá para a americana Miller. Desta forma 

o capital canadense no negócio da Cervejaria Molson resumiu-se a 40%, pois coube a 

cada um dos sócios na cervejaria vender 10% de suas ações cada um. 

de cerveja, e está em discussão urna proposta para establecer urn limite de zero percentual de aícóol no 
sangue para motoristas. 
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O processo de ajuste na Cervejaria Molson continua através de uma completa 

restruturação organizacional e de modelo de negócio. A restruturação em curso envolve 

o redimensionamento das unidades fabris e o estabelecimento de novos formatos de 

relacionamento com o mercado. Além disso o grupo controlador da cervejaria Molson 

partiu, em 1996, para uma estratégia de focalizar novamente nas atividades cervejeiras 

através da venda de empresas não relacionadas com a cervejaria e na restruturação do 

corpo diretor. Os detalhes das operações da Cervejaria Molson serão abordados a seguir. 

As grandes empresas cervejeiras canadenses enfrentam importantes desafios no 

que diz respeito a aumentar sua lucratividade no cenário de transformação de hábitos de 

consumo e acirramento da concorrência. O ajuste nas companhias canadenses passa por 

uma racionalização da sua estrutura interna e pela expansão das companhias para 

mercados em crescimento, notadamente os da Ásia e América Latina. 

3.2.4.2 Infra-estrutura de Telecomunicações no Canadá 

O tratado de livre comércio com os EUA iinpulsionou sobremaneira os processos 

de desregulainentação de setores bastante protegidos pela legislação local, cujas 

características intrínsecas induziam a monopólios naturais, como no caso das 

telecomunicações. 

Neste sentido, o governo do Canadá tem empreendido um esforço significativo 

para modernizar a legislação sobre telecomunicações no país incorporando uma maior 

competição no setor. Esse processo faz parte do ajuste estrutural liberal na área de 

telecomunicações. A referida reformulação foi motivada também pela necessidade de 

salvaguardar, enriquecer e fortalecer o tecido cultural, social, político e econômico do 

Canadá e fornecer serviços de telecomunicação de alta qualidade nas áreas urbanas e 

rurais, por um lado, e por outro para aumentar a competitividade das telecoinunicações 

no Canadá com a ênfase nas forças de mercado. 

Apesar da sua reconhecida capacidade técnica, a estrutura de fornecimento dos 

serviços de telecomunicações canadense residia, até 1993, num formato pouco 

competitivo, com a proibição de empresas estrangeiras participarem deste segmento. 

Neste modelo, as províncias regulavam e operavam a maior parte dos serviços de 

telefonia. Só em 1992, através do decreto Bill C-62, foi possível revogar a legislação 



vigente que datava de 1907 e era composta de uina miscelânea de legislações incluindo o 

Ato de Ferrovia (Railway Act), o Ato Nacional sobre Procedimentos e Poderes sobre 

Telecomunicação (Nationa1 Telecommunication Powers and Procedures Act) e o Ato do 

Telégrafo (Telegraphs Act). Esse conjunto de normas foi substituído por uma legislação 

única, cujo objetivo principal foi afirmar a jurisdição federal sobre todas as 

telecoinunicações no Canadá, além de uniformizar a regulação em todo o território 

nacional com relação a tarifas, rede de interconexão, e principalmente introdução de 

competição na prestação dos serviços de telecomunicação. Para isso foi criado um órgão 

regulador - o CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunication Comission) - 

que ordena além dos serviços telefõnicos, os de satélite e de televisão. 

A nova legislação resolve uma controvérsia de longo termo sobre as relações das 

províncias com o governo federal nas questões relacionadas as telecomunicações (Naqi, 

1992). Além disso, a mesma visa também preparar as bases para um o desenvolviinento 

da "information highway" canadense. 

Os serviços de coinunicação canadenses têm evoluído de um formato 

monopolista, com regulação provincial para um modelo de maior concorrência com 

regulação federal. Essa mudança de enfoque tem gerado uma substancial diminuição dos 

custos dos serviços prestados (Schrnidt 1994,p.50). Schmidt (1994) acredita que o 

movimento em prol de uma reorganização na legislação sobre telecomunicações e a 

abertura do mercado para competição externa começou em 1984, quando o monopólio 

da AT&T foi quebrado nos EUA e forçou esta empresa a procurar novos mercados para 

seus produtos e serviços. A expansão para o mercado canadense foi uina estratégia 

óbvia, dada a fronteira com os EUA e o então elevado preço dos serviços de 

telecomunicações praticados no Canadá. Desta forma, uma pressão externa, que se 

estendeu a nível do Gatt, está entre as causas da crescente abertura de mercado do setor 

de telecomunicações no Canadá. Uma tarifa de telecomunicação comparativamente mais 

cara as praticadas nos EUA prejudica os usuários domésticos canadenses e ainda mais as 

suas empresas que competem com seus pares americanos cuja estrutura de custos de 

telecoinunicações é bastante inferior. 

A preocupação do governo do Canadá em possuir úma posição competitiva no 

cenário das telecomunicações a nível global está por trás de uma série de iniciativas para 
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o desenvolvimento de uma infra-estrutura multitnedia de informação, cuja função 

principal será criar a rede das redes, e envolve a convergência das tecnologias digitais 

para transmissão de sinais por televisão, cabo, computador, satélite e telefone (Kerr, 

1993). Nesse sentido foi criado, em 1994, um comitê - Infomation Highway Advisory 

Council - para avaliar e propor uma política para o ordenainento da supervia da 

informação envolvendo 15 aspectos, que incluem por exemplo: os formatos de 

coinpetição, o acesso ao conhecimento da rede e a pesquisa e desenvolvimento. 

(Minister of Supply and Services Canada, 1995) 

O projeto da supervia da informação deinostra a preocupação do governo com a 

transição do país para a economia da informação. No escopo da proposta gerada pelo 

relatório elaborado pelo Advisory Council, o governo terá um papel fundamental como 

regulador da coinpetição no setor e como usuário modelo da supervia da informação. O 

governo federal tratará também de garantir o acesso a supervia da informação aos 

cidadãos a um preço razoável e em todo o território nacional, uma vez que a tecnologia 

da informação é vista como um novo paradigina com potencial transformador na 

sociedade, como explicitado no relatório final do Conselho Consultivo sobre a supervia 

da informação (Minister of Supply and Services Canada, 1995): 

"Nós canadenses, estamos no meio de uma revolução 
tecnológica que irá transformar nossas vidas individuais e nossa 
sociedade como um todo. Se nós desejamos agarrar esta 
oportunidade, nós devemos nos antecipar as mudanças e 
explorar o potencial econômico e cultural das novas tecnologias 
da informação. " 

É interessante notar a preocupação e ação do governo em preparar o país e toda 

a sua estrutura de funcionamento para um novo modelo de relações entre pessoas, 

instituições e empresas dentro da economia da informação. Desta forma, observa-se o 

Estado num função de orientador e regulador do processo e não como financiador e 

gerente dos investimentos na supervia da informação. 

As inovações tecnológicas na área de telecoinunicações tais como: o 

desenvolvimento de cabos de fibra ótica, chaveamento digital e compressão de dados, 

aplicações de software para gerenciamento de redes, transmissão via satélite e sem fio, 

têm levado a fusão das indústrias de serviços de telecomunicações com a indústria de 



computadores de modo a compartilhar um mercado mais amplo. O papel da CRTC 

(Canadian Radio-Telecommunication Company) neste novo contexto continua a ser o de 

regular a atuação dos participantes, garantindo a competição entre eles. 

As empresas de telecomunicações estão no centro nervoso da supervia da 

informação, e seu padrão de funcionamento tem sido ajustado para enfrentar o desafio de 

manter o país de forma competitiva dentro do paradigma da microeletrônica e das redes 

e prepará-lo para uma entrada de sucesso no paradigina técnico-econômico verde, 

baseado em fontes renováveis de energia, cuja fia-estrutura principal é a telemática 

(Freeinan, 1996). A visão estratégica do setor para o crescimento do país encontra eco 

no trabalho de Gillespie e Cornford(l996), que associa o crescimento econômico aos 

investimentos na infra-estrutura de telecomunicações. Neste sentido o governo tem 

procurado atuar na regulação da demanda permitindo e ordenando a entrada de novos 

competidores e para isso iniciou-se um processo de restruturação e quebra de monopólio 

internos como o da Bell Canadá. 

A Bell Telephone Company of Canada ("Bell") e o seu braço industrial Northern 

Telecoin ("Nortel") foram as primeiras companhias telefônicas do Canadá. Várias 

companhias privadas e mantidas pelas províncias a sucederam, cada uma tendo direito de 

monopólio sobre seu território, que se estendia até os limites das províncias. As redes 

interprovinciais são geridas por uma aliança conhecida como Stentor Canadian Network 

Manageinent ("Stentor"), que também inclui a Telesat Canada - o monopólio canadense 

de comunicação via satélite. 

Um dos primeiros impactos da entrada de novos competidores no setor foi a 

queda da tarifa das ligações de longa distância e a ação da CRTC em permitir as 

companhias telefônicas a possibilidade de oferecer descontos seletivos, sem que os 

mesmos levem ao aumento das tarifas locais. Esta política levou as companhias filiadas 

ao Stentor, em 1994, a oferecer um desconto de aproximadamente 15% nas tarifas de 

longa distância (Shaw, 1995). A reformulação da estrutura de competição no setor 

afetou sobremaneira a empresa canadense Bell, que exposta a concorrência passou a 

oferecer serviços mais baratos e diferenciados. Mudanças no formato de cobrança das 

ligações também ocorreram. A partir de 1 de julho de 1997 a Bell passou a cobrar as 



ligações locais por minuto, ao invés do sistema de assinatura com preço fixo 

independente do número de chamadas locais (Schrnidt, 1994). 

Desde 1980 o mercado tem abraçado vários "revendedores" que provêm 

serviços básicos e serviços de telefonia de longa distância. A partir de 1992 o mercado 

incorporou mais duas empresas Unitel Communications Inc.("Unitel") e Sprint Canada 

("Sprint"). Também recentemente foi introduzida a comunicação móvel, pessoa a pessoa 

através de tecnologia celular e sem fio digital. 

A introdução da competição no setor - seguindo a tendência analisada no 

primeiro capítulo que aponta para a crescente desregulainentação e privatização dos 

serviços de telecomunicações nos países desenvolvidos e em desenvolviinento - , 

disponibilizou para o mercado empresarial uma infra-estrutura de comunicação eficiente 

para o oferecimento de uma série de novos serviços de baixo custo de modo a prover 

vantagens ao negócio. Os principais exemplos são: gerência de estoque just-in-time, EDI 

(Eletronic Data Interchange), sistemas bancários eletrônicos, etc. Todas essas aplicações 

contribuem para aumentar a eficiência das corporações, seja através da diminuição de 

estoques, dos custos de distribuição e inarketing, do encurtamento do ciclo de 

desenvolvimento de produto, do aumento do escopo gerencial, ou da descentralização 

das operações do negócio permitindo uma resposta melhor e mais rápida as demandas do 

consumidor. (Schmidt, 1994) 

Os números do setor de telefonia no Canadá são expressivos e deinostrain a 

pujança desta indústria. Segundo a Statisics Canada (1996), os serviços de telefonia 

faturaram CnD$ 14.2 bilhões, com crescimento constante no oferecimento de linhas e 

outros serviços de comunicação. Em 1994 para cada 100 habitantes havia 59 linhas de 

telefone instaladas. O sistema é basicamente operado por centrais telefônicas digitais que 

contribuem com 95% do valor dos ativos em centrais. O valor total de ativos incluindo 

instalações fisicas, cabeamento, máquinas e equipamentos, equipamentos de estações, e 

plantas em construção, totalizou, em 1994, 47.7 bilhões de dólares canadenses, 

representando um crescimento de 4,6 % em relação a 1993. Foram investidos na 

ampliação do sistema 3,3 bilhões no mesmo ano. 



Desta forma, os números apresentados demostram um crescimento do setor de 

telefonia, tanto no aumento crescente do número de usuários e aplicações desenvolvidas 

sobre essa estrutura, quando na própria ampliação do sistema. A infra-estrutura descrita 

é por si só uma fonte de vantagem competitiva para as einpresa que investem em TI, pois 

além da alta confiabilidade dos serviços, observa-se uma diminuição considerável do 

preço cobrado e um incremento na oferta de novos serviços, como a gestão das 

comunicações das empresas pelo fornecedor desse serviço.24 

3.2.4.3 A Indústria de Serviços de Tecnologia da Informação no Canadá 

Intimamente relacionado ao setor de telecomunicações funciona a indústria de 

serviços de informática, notadamente a área de serviços desenvolvimento, manutenção e 

operação de software. O conjunto da indústria tem apresentado uma performance 

extremamente dinâmica e em crescimento, graças principalmente aos avanços 

tecnológicos na própria estrutura da economia e a restruturação industrial ocorridas em 

grande parte das empresas canadenses ao longo dos anos 90. O setor de serviços de 

informática tem crescido de maneira bastante forte no Canadá, a despeito do aumento da 

concorrência das empresas no setor. Com faturamento de 10 bi CnD$ em 1994 (Statisics 

Canada, 1996) essa indústria é um dos maiores provedores de serviços para as empresas. 

É importante notar que a indústria de software canadense caracteriza-se pela produção 

de software aplicativos para uso geral e específico, não desenvolvendo uma indústria 

forte para a produção de software básico (sistemas operacionais, redes, linguagens, etc.) 

como o seu vizinho americano. 

O Canadá assistiu a um boom na terceirização dos serviços de informática a partir 

da recessão de 1990-91, devido a reformulação nas práticas gerenciais adotadas para a 

área de informática nas empresas no sentido de contratar fora o desenvolvimento de 

sistemas que antes eram executados internamente - desenvolvimento de software in- 

h o ~ s s e ~ ~ .  

24 A Bell Canadá oferece um serviço de gestão dos serviços de telecoinunicações uitlizados pelas 
empresas, garantindo uma recuperação do sistema de comunicação no período de até quatro horas. 
25 Os software in-liouse são aqueles desenvolvidos utilizando equipe, equipainentos e software da própria 
empresa. A opção pelo desenvolvimento de software ocorre normalmente quando não se encontra no 
mercado um produto com as características desejadas pela empresa, então opta-se por desenvolve-lo 
internamente. 
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O setor de serviços de informática, que abrange desenvolvimento de software sob 

medida, desenvolvimento de software aplicativo, serviço de processamento de dados, 

venda de hardware, reparo e manutenção de hardware, leasing e aluguel de hardware e 

outras vendas, é composto por 1.976 empresas em todo Canadá em 1994. (Statisics 

Canada, 1 996) 

O setor é fornecedor de serviços de informática para o conjunto das empresas 

presentes no mercado, porém os governos federal, provincial e municipal são seus 

principais clientes com 22% das compras, seguido pelo setor financeiro com 18%. Os 

gastos do governo em serviços de inforinática está dentro de uma política mais ampla de 

utilizar os recursos de tecnologia da informação de maneira intensiva nas várias esferas 

governamentais no sentido de fornecer um melhor serviço de atendimento ao público 

(Minister of Supply and Services Canada, 1992). A participação do setor público como 

usuário modelo da tecnologia de informação no âmbito das suas atividades também 

consta das diretrizes da supervia da informação discutida anteriormente (Minister of 

Supply and Services Canada, 1995). Os investimentos governamentais para o 

desenvolvimento de software dentro da supervia da informação provavelmente 

sustentará o crescimento desta indústria por mais alguns anos. 

Apesar da tendência de crescimento da indústria de serviços de inforinática 

apresentada pela Statisics Canada(1996), algumas pesquisas demonstram uma diferença 

nos percentuais de investimento em TI entre o Canadá e o vizinho EUA. Uma pesquisa 

da Delloite & Touche Consulting Group (1996) mostra que embora o gasto com 

serviços de TI tenha crescido rapidamente na América do Norte, o orçamento para 

gastos em TI das empresas canadenses têm crescido numa taxa menor que nas empresas 

americanas. Em 1996 o orçamento para TI cresceu 7 % no Canada comparado a um 

crescimento de 18 % nos EUA. O crescimento do orçamento projetado para as empresas 

canadenses para o ano de 1997 é de apenas 2% comparado a uma média de 6% nos 

EUA. Uma das conclusões óbvias do estudo é que as companhias americanas estão 

investindo mais no desenvolvimento de sistemas baseados em tecnologia de informação e 

uma outra conclusão, menos óbvia, indica que tem aumentado o número de aplicações 

em empresas com escopo de atuação global. Esses números estão em sintonia com o 

momento econômico americano relacionado ao novo ciclo de negócio hi-tech, onde as 



empresas têm investido montantes consideráveis em tecnologia de informação, o que 

aumenta as chances desse país em desenvolver soluções que efetivamente visem um 

diferencial estratégico e que levem a transforinações estruturais dentro dos setores 

industriais que têm utilizado esse instrumento de maneira inais agressiva. 

Segundo a mesma pesquisa as empresas canadenses têm terceirizado bastante os 

serviços de manutenção de sistemas, baseadas numa expectativa de grandes beneficias, 

especialmente redução de custos. No entanto, os dados levantados apontam que a 

terceirização falha no atendimento das expectativas anunciadas. Para apenas um de cada 

cinco entrevistados, os objetivos de redução de custo e de melhoria na qualidade dos 

serviços foram alcançados através da terceirização (Delloite Touche Consulting Group, 

1996). 

Como já foi mencionado anteriormente, observa-se um crescimento da 

terceirização de serviços de inforinática no Canadá, refletindo um aumento no 

faturamento das empresas de informática, apesar do nível de satisfação com esses 

serviços ser inferior as expectativas. As causas para a insatisfação nos processos de 

terceirização inais comuns são: diferenças nas expectativas dos fornecedores e dos 

compradores de serviços, o afastamento da einpresa que fornece o serviço da realidade 

da empresa contratante, entre outros. Entretanto a disponibilidade de uma vasta estrutura 

de serviços de informática é um recurso importante a ser utilizado pelas empresas no 

desenvolvimento de aplicações baseadas em tecnologia da informação. Observa-se a 

necessidade de inecanisinos para controlar os contratos e os serviços de modo a obter-se 

uma maior satisfação. 

3.3 O Esfudo de Caso na companhía Molson 

3.3.2. Apresentação da companhia Molson 

A empresa objeto de análise é a companhia Molson Breweries. Inicialmente será 

apresentado um breve histórico das ações da referida einpresa e da sua controladora - 

The Molson Companies Ltde. Nesta seção, apresentar-se-á a estrutura de Íùncionamento 

da einpresa, bem como os seus debates internos que resultaram em ações globais e 

específicas relacionadas diretamente com as TI. No fhal da seção procura-se verificar se 

as hipóteses estabelecidas no capítulo um se aplicam ao caso em estudo. 



3.3.2.1 Um breve histórico da fundação ao redirecionamento para a atividade 
cervejei ra 

A cervejaria Molson nasceu as margens do rio Saint Lawrence, em 1786, na 

cidade de Montreal, fundada por John Molson e permanece até hoje sobre a gestão da 

fainília. A empresa é uma das mais tradicionais do Canadá, intimamente identificada com 

a população principalmente no Canadá fi-ancofônico de onde a mesma originou-se. A 

expansão das suas atividades para o Canadá anglofônico, ocorreu em 1955 quando 

colocou-se em operação uma fábrica na província de Ontário, nas proximidades da 

cidade de Toronto (http://www.molson.coin). A partir de então a companhia tomou 

contornos efetivamente nacionais, vendendo seus produtos hoje em todo o território 

canadense. Atualmente a sede da companhia é em Toronto, cidade que possui maior 

peso econômico do país. 

No início dos anos 70 a empresa iniciou a exportação de seus produtos para o 

mercado americano, seguindo a dinâmica das relações internacionais privilegiadas com 

os vizinhos. Atualmente a Molson é responsável pelo terceiro maior volume de cerveja 

importada neste mercado, apesar das exportações para o mercado americano estar em 

decréscimo, conforme apresentado no Relatório Anual de 1996. A estratégia 

internacional da companhia está fortemente centrada na exportação de produtos. Para 

isso há um órgão responsável especificamente pelos negócios internacionais que trata das 

exportações para outros países, esse volume, entretanto, corresponde a apenas 1% do 

faturamento da companhia, segundo um dos  entrevistado^^^. As operações de exportação 

dentro da América do Norte não são consideradas para efeito das contas internacionais. 

A companhia não possui nenhuma fábrica ou unidade operacional fora do Canadá. 

Nos últimos 10 anos as mais importantes transformações que ocorreram na 

Molson Breweries foram a fusão desta companhia com um antigo competidor, a 

expansão comercial para os EUA e a posterior venda do braço americano para um 

competidor internacional. A fusão com a O'Keefe, de capital australiano foi detalhada 

anteriormente, bem como a expansão da distribuição dos produtos para os EUA. 

26 A Molson exporta para o seguintes mercados, além dos EUA: Inglaterra, Taiwan, Croacia, Riissia, 
Hong Kong, Australia e Caribe. 
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3.3.2.2 A TMCL alternando estratégias de diversificação e especialização 

A Molson Breweries pertencia até 1989 inteiramente ao grupo Molson, que será 

tratado a partir de agora como TMCL (The Molson Companies Limited). O grupo 

TMCL possuía além de negócios na área de cervejaria, outros nos setores de 

entretenimento, varejo de madeiras e material de construção, e empresas no setor de 

produtos químicos de limpeza. Em 1996, seu conselho diretor decidiu voltar o foco para 

o setor cervejeiro. 

O negócio principal do grupo Molson tem sido, desde a sua fundação, a 

fabricação e distribuição de cerveja. A operação desse negócio foi sempre bastante 

rentável, principalmente levando-se em consideração o caráter oligopolista do mercado e 

as restrições legais contra a entrada de produtos estrangeiros. Mesmo diante da 

conjuntura favorável para os negócios no ramo cer~e je i ro~~,  a partir da década de 1960, 

iniciou-se um processo de diversificação de negócios motivados pela busca de melhores 

retornos sobre o investimento. No relatório anual da TMCL de 1996, entretanto, o 

conselho diretor reconhece que ao logo das últimas três décadas têm sido investidos 

montantes consideráveis em outros negócios fora da atividade central, sem a 

contrapartida de resultados satisfatórios (Molson Coinpanies, 1997). Desta forma, o 

grupo decidiu vender sua participação nas empresas de produtos químicos e 

paulatinamente se desfazer das suas atividades na área de varejo. O foco central voltará a 

ser a produção e coinercialização de cerveja e a manutenção de negócios na área de 

entretenimento e esportes, que se relaciona intimamente com o negócio principal. A 

Molson possui uin time de Hockey, patrocina uma equipe de Fórmula Uin e possui um 

Estádio de Hockey em Montreal chamado Molson  entre.^' 

O grupo vem amargando prejuízos consecutivos nos últimos anos em negócios 

fora do ramo cervejeiro. Até 1993 podiam-se observar esforços na tentativa de melhorar 

a situação destas empresas. Possivelmente, as próprias estratégias adotadas dentro do 

ramo cervejeiro, como a venda de parte das ações da Molson Breweries a cervejaria 

27 O valor nominal das exportações de cerveja no Canadá em 1986 foi 32 vezes maior que em 1970, 
segundo Carter, Karrenbrock, e Wilson (1989). 
28 A TMCL possui vários empresas na área de entertenirnento que utilizam o nome Molson e 
indiretamente compõe a estratégia de inarketing na cervejaria. Entretanto, os sócios 110 negócio 
cervejeiro - Miller (20%) e Foster's (40%) - privilegiam-se desses i~ivesti~nentos indiretos lia marca, sem 
participar firianceirainente em ~ieidiuin dos emnpreendiineiitos. 

1 O0 



Miller, são indícios relacionados com a necessidade de capital para o financiamento das 

atividades deficitárias do grupo. A seguir será apresentada uma tabela com a evolução 

dos indicadores financeiros da TMCL. Neste quadro é possível observar o prejuízo 

realizado no último ano, e o lucro modesto de 1995, apesar da atividade cervejeira 

isoladamente ter contribuido com um lucro de 74,5 milhões de dólares para o grupo em 

1996 e 11 l,5 em 1995 (Molson Coinpanies Liinited, 1996). As estratégias globais da 

companhia têm sido marcadas por erros estratégicos consecutivos, principalmente no 

que diz respeito a opção de diversificação e a venda de ações da empresa cervejeira. 

Tabela 3.7: Resultado Consolidado da TMCL (em dólares canadenses) 

1996 1995 
Vendas e outras receitas 1 442 967 1 509 100 
Ganhos (perdas) operacionais (35,3) 59,3 
Gdinlios líquidos (perdas) (305,5) 86,9 
Custos e despesas 
Custos de venda, produção e administrativo 1 069 802 1 118 135 

Fonte: Relatório Anual da Molson 1996 

A estratégia resultante do diagnóstico foi concentrar os investimentos no 

negócio da cerveja, muitos dos quais se relacionaram diretamente com os investimentos 

na inodernização tecnológica especificamente através dos investimentos em tecnologias 

da informação conforme será verificado através das hipóteses da pesquisa. A companhia 

está em processo de negociação para a recoinpra das ações em poder da Cervejaria 

Miller, além de negociar com a australiana Foster's a recoinpra dos 40% das ações em 

seu poder (hpac t  International, 1997). 

3.3.2.3 A entrada no mercado americano através da distribuidora Molson USA 

Também em 1989, ano da fusão com a O'Keefe, a Molson Breweries colocou 

em operação uma subsidiária americana responsável pela distribuição do seu produto nos 

Estados Unidos. Essa companhia foi chamada de Molson USA. A estratégia da Molson 

foi muito simples: ao invés de construir novas fábricas em solo americano, a companhia 

procurou aproveitar seus ganhos de escala após a fusão para exportar seu produto e 

buscar uma conquista mais firme deste mercado. A ambição da companhia era dar a seus 

produtos um status norte-americano, dentro da visão predominante no Canadá no 

sentido de atuar na América do Norte de uma maneira continental, ocupando espaços 



abertos pela assinatura dos primeiros tratados de livre comércio no inercado comum da 

América do Norte, mesmo que esse tratado não incorporasse diretamente o setor 

cervejeiro . 

Os desafios para a Molson passaram a ser: a otirnização dos seus canais de 

distribuição no território ainericano, a formulação de estratégias de inarketing de modo 

a melhor atingir esse novo inercado, entre outros. A percepção na companhia era de um 

mercado completamente novo e distinto, que carecia de uma estratégia própria e 

desvinculada das práticas adotadas no país de origem. 

No entanto, a operação independente da Molson USA não durou muito tempo. 

Em 1993 a Miller Brewing formou uma aliança com a Molson Breweries que envolveu a 

compra de 100% das ações da distribuidora Molson USA e 20% das ações da Cervejaria 

Molson pela Miller Brewing. Desta forma a distribuição das ações da companhia ficou da 

seguinte maneira: 40% com TMCL, 40% com a Foster's e 20% com Miller. Os parceiros 

nesse aliança sentiram-se mutuamente beneficiados segundo Kirk e Cathy(1993). A 

Molson através do seu parceiro ainericano poderia posicionar o seu produto de forma 

mais eficiente em todo os EUA através de uma estrutura americana, garantida pela 

associação com a segunda maior cervejaria do mundo. A Miller conquistava o direito de 

distribuir os produtos Molson, Foster's e O'Keefe em todos os EUA ampliando o seu 

leque de produtos e a sua influência sobre o inercado ainericano. A atuação da Miller 

como parceiro da Molson no processo de distribuição dos seus produtos merece 

atenção, pois no ano de 1996 houve uma queda de aproximadamente 8% nas vendas dos 

produtos Molson nos EUA. 

3.3.2.4 Implicações das parcerias internacionais sobre a expansão da 
companhia 

No caso da Molson, observa-se que a participação acionária de empresas com 

interesses em outros regiões do inundo funciona como um freio para as intenções 

expansionistas da Molson Breweries. Os investimentos nos mercados da América Central 

e do Sul são desestiinulados pela Miller que possui interesse e forte presença na região e 

a expansão para mercados emergentes na Ásia conflta com os interesses da Foster's. 

Portanto, apesar da declaração do Conselho Diretor, no Relatório Anual da companhia 

para o ano de 1996, de dedicar especial atenção a expansão da empresa para novos 



mercados, o mesmo dificilmente se dará através da estrutura da Molson Breweries. Essa 

situação forçará a utilizar o considerável volume de capital disponível como resultado da 

venda dos negócios na área de química, num processo de expansão internacional 

exclusivo da TMCL e fora do domínio da Molson Breweries. 29 

Possivelmente uma nova cervejaria poderá ser construída de forma independente. 

No entanto, fica em aberto a questão no que diz respeito a utilização da marca Molson, 

que por si só representa o maior ganho de escala para a comercialização de produtos a 

nível internacional. O retorno a participação em negócios cervejeiros é observado 

também com a aquisição de agões de outras cervejarias canadenses, e a recompra das 

ações em poder da Foster's e Miller, como citado anteriormente. 

Desta forma, observa-se a influência da internacionalização da economia os 

diversos formatos de associações, joint-ventures e fusões entre empresas concorrentes 

no setor cervejeiro. 

3.3.2.5 A estrutura organizacional da Companhia no contexto atual do mercado 

Ao longo dos últimos quinze anos, segundo os depoimentos colhidos, a empresa 

tem alternado formatos organizacionais descentralizados e centralizados. A partir de 

janeiro de 1996, entretanto, uma nova estrutura de operação descentralizada foi 

impleinentada de modo a melhor atender as especificidades dos mercados locais. A 

análise feita pela administração da TMCL com relação as perdas crescentes de 

participação mercado - marketing shre  - , concluíram que o formato gerencial 

centralizado estava resultando numa perda de foco das reais alterações nos mercados 

regionais impedindo ações rápidas da companhia no atendimento as novas demandas do 

consuinidor. Desta forma, uma estrutura regionalizada seria a solução pois a 

proximidade com o mercado e a autonomia para agir resultariam numa ação rápida e 

eficaz na reconquista do mercado. 

29 Esse processo já se iniciou com a compra de ações de inicrocervejarias no próprio Canada @émbé, 
1997). Funcionários da área internacional estimam que a companhia dispõe de aproximadamente 700 
rnilliões de dólares canadenses para investimentos dentro do setor cervejeiro. Esse valor resulta da venda 
das participações do grupo em várias empresas de outros setores. 



A lógica da nova estrutura de operação reside na autonomia local para a 

satisfação das necessidades de cada área distinta do país. Essa concepção partiu do 

princípio que as diferenças no mercado e as próprias distinções entre as diversas 

sociedades do país seriam melhor entendidas pela companhia, caso a gestão passasse a 

ser regional atendendo aos apelos regionais. As principais áreas afetadas pela estrutura 

regionalizada foram marketing e vendas que passaram a contar com um contigente 

mínimo a nível nacional e fortes grupos regionais que passaram a conduzir e formular 

políticas e ações regionalizadas. 

Outra área que passou a ter uma função bastante especial na nova estrutura foi o 

Molson Center of Innovation. Esse Centro sucedeu o antigo Molson Technical Centre, e 

conta com 80 técnicos nas áreas de marketing, operações industriais, informática e 

logística. A sua missão principal passou a ser focada na inelhoria da perforinance e 

qualidade das atividades da companhia e a funcionar também como um centro integrado 

de geração de inovações. O centro funciona como uma consultoria interna para as 

unidades regionais do grupo e como um centro de inovação autônomo capaz de propor 

novos produtos, novas estratégias de distribuição e inarketing, entre outros. A seguir 

será apresentado um organograma resumido da empresa, onde é apresentado com maior 

detalhe a área de informática. 
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3.3.3 Respostas as questões formuladas pela tese 

Esta sessão está dedicada a encontrar as respostas as questões formuladas pela 

tese com relação ao estudo de caso conduzido. O caráter da pesquisa é qualitativo, ou 

seja, a verificação ou não das hipóteses formuladas indicam uma direção importante 

dentro da indústria uma vez que o objeto de análise é o principal competidor de um setor 

oligopolizado. 

3.3.3.1 Respostas a 1" primeira questão 

Na primeira questão formulada nesta tese procura-se identificar qual a 

característica dos investimentos em TI dentro da cervejaria Molson, buscando-se 

verificar se estes investimentos são direcionados pela busca de um diferencial 

competitivo ou se caracterizam-se por necessidades impostas pelo contexto do mercado 

ou da própria tecnologia. Desta forma, foram estabelecidas duas hipóteses a serem 

verificadas: na primeira procura-se identificar os sistemas utilizados pela companhia que 

representam de alguma maneira mudanças no padrão de funcionamento da indústria, de 

algum processo ou mesmo de funções relacionadas a estes. Desta forma, pretende-se 



analisar as ações da companhia no sentido de observar em que medida ela tem se 

antecipado a concorrência nas suas ações gerais e nas relativas a tecnologia da 

informação em particular. A primeira hipótese (hl) se verifica se forem encontrados 

sistemas utilizados dentro da companhia que de alguma forina representem mudanças 

que alterem positivamente o formato de atuação da indústria, dos processos e funções 

inerentes a indústria dentro do conceito desenvolvido no primeiro capítulo. A segunda 

hipótese formulada visa complementar os subsídios para a forinulação de uma resposta a 

primeira questão e diz respeito ao papel que a tecnologia da informação ocupa na 

formulação de decisões gerais da companhia. A hipótese (h2) se verifica se a área de TI 

participa ativamente das suas estratégias globais. 

Em busca das respostas para as hipóteses formuladas, serão apresentadas as 

principais ações que resultaram na adoção de sistemas. A análise se dará em três áreas 

distintas.. Primeiramente serão apresentados os dois sistemas mais relevantes em uso 

atualmente na empresa, também sobre esses sistemas serão feitas considerações sobre o 

caráter das iniciativas. Os demais sistemas em uso apoiam funções estruturadas de uma 

forma clássica, ou seja, automatizam processos sem gerar transformações significativas 

nas funções de negócio, por esta razão não foram retratados no estudo de caso. Em 

seguida serão tratados dos investimentos na área de autoinação industrial e procura 

mostrar quais os caminhos que levaram a companhia a investir nessa tecnologia e de que 

forma pode ser classificado esse investimento quanto ao seu caráter estratégico 

3.3.3.1.1 Verificação da 1" hipótese através da implementação de um sistema de 
marketing 

O estabelecimento de uma base de dados de inarketing voltada para o 

fornecimento de informações de apoio a forinulação de estratégias da companhia é hoje a 

principal contribuição da área de TI dentro das ações de apoio a estratégia global da 

companhia. 

Essa iniciativa consiste em disponibilizar uma ampla base de dados 

(datwnrehouse) a ser utilizada para projeções e manipulações da área de marketing. O 

objetivo dos acessos a essa base de dados é obter um entendimento mais amplo do 

comportamento do mercado canadense de cerveja, levando-se em consideração as 

diferenças nos estilos de consumos desta sociedade nas regiões centrais, do leste e oeste, 



conforme apresentado no panorama do país. A estratificação demográfica peculiar 

também impõe um estudo mais aprofundado do mercado como condição necessária para 

a manutenção de níveis de competição dentro do setor. O refinamento das decisões de 

marketing é suportado por esta base de dados e contribui para a elaboração das 

estratégias globais da empresa. É com base nessas informações que são lançados novos 

produtos para segmentos específicos, numa linha de atuação que tem privilegiado o 

lançamento de produtos especiais. Os dados do comportamento do mercado também 

direcionain a concessão de descontos para o varejo, o monitoramento das vendas e tipo 

de público dos estabelecimentos, permitindo o acompanhamento e ampliação ponto a 

ponto dos percentuais de mercado dominados pela companhia. 

Entretanto, sistemas com essas características são encontrados na concorrência, 

muitos dos quais oferecem um acompanhamento ainda mais detalhado do mercado e 

encontram-se em uso há maior tempo que o caso em análise. Esta informação foi 

fornecida pelos entrevistados a partir das informações de um benchmark realizado na 
30 área de tecnologia da informação das duas maiores cervejarias canadenses. Desta 

forma, mesmo o sistema de marketing que apoia de forma ampla uma das mais 

importantes áreas de negócio foi desenvolvido de modo a acompanhar uma tendência da 

indústria como um todo, ditada pela necessidade de um aprofundamento do 

conhecimento da dinâmica e evolução do comportamento do consuinidor. Portanto, no 

caso desse sistema, a hipótese 1 não se verifica, pois os indícios apontam para a 

satisfação de uma necessidade de maior conhecimento do mercado, dentro de uma 

prática já desenvolvida pela concorrência. 

3.3.3.1.2 Verificação da lLhipótese através da implementação de um sistema de 
Televendas 

No momento em que a companhia busca um aumento de sua participação no 

mercado, as áreas de vendas e distribuição tornam-se o foco das atenções e também 

fatores críticos para o sucesso da empresa. A partir de 1996, a racionalização e eficácia 

destas operações passaram a ser buscadas com maior afinco. As diferenças na estrutura 

de vendas entre as províncias e a capacidade de iniciativa para a proposição de novos 

sistemas fazem com que projetos distintos surjam nas unidades operacionais da 

30 A realização dessa comparação (benchmark) entre as estratégias de TI realizou-se entre 1994 e 1995 
e tem caráter sigiloso. Uma nova comparação está sendo negociada para realizar-se entre 1997 e 1998. 
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companhia. O sistema de Televendas é uma iniciativa da província de Quebec, e visa 

atender as características específicas do processo de venda nesta província. 

Diferentemente da província de Ontário, onde existem apenas aproximadamente 

420 pontos de venda de cerveja, vender em Quebec significa atender a aproximadamente 

13.000 pontos de venda diferentes através de 6 grandes centros de distribuição e 35 

depósitos espalhados pela província. É preciso coordenar um grande número de 

representantes de vendas, segundo dados fornecidos pelo diretor regional de TI. O 

desafio portanto de vender mais, organizar as vendas e a concessão de descontos, criar 

mecanismo para conhecer a posição de estoque dos clientes e executar a venda de forma 

mais eficaz e a menor custo, passou a ser o desafio da companhia na regional. 

Dentro do contexto da formulação de soluções de melhoria da performance da 

área de vendas, vale a pena, salientar o perfil do diretor de TI da regional. Trata-se de 

um profissional egresso dos quadros de vendas da O'Keefe, com especialização na área 

de TI, mas predominantemente um sujeito com sólidos conhecimentos da operação de 

marketing e vendas de produtos cervejeiros. Desta forma, o atual diretor tem atuado 

como um elemento integrador das necessidades específicas da área de vendas e das 

capacidades das tecnologias. 

Desta forma, os esforços da área de TI na regional Quebec se concentram 

prioritariatnente no desenvolvimento de um sistema integrado de vendas por telefone - 

Televendas. O objetivo do sistema é dispor uma estrutura de vendas operadas por 

vendedores-telefonistas que ligam numa periodicidade determinada para os clientes, se 

informam da sua posição de estoque, recebem pedidos e efetuam a venda. 

Este está integrado com os demais sistemas relacionados com o processo de 

vendas, como o sistema de entregas e o próprio sistema de produção. O sistema alimenta 

também as bases de dados de marketing que subsidiam as informações de mercado que 

são utilizadas na análise e na formulação de novas estratégias e campanhas. Esforços 

crescentes têm sido feitos para integrar o conjunto de sistemas que atendem a área de 

vendas. O objetivo final é encurtar o prazo de entrega do produto para 24 horas a partir 

da data do pedido. No momento a operação se completa no prazo de 72 horas. O 

sistema, apesar de ser uma adaptação dos sistemas de telemarketing amplamente 



utilizados pelas empresas, é inovador na província de Quebec, pois no depoimento dos 

entrevistados e no benchmark realizado em 1994-1995, não foi identificado nenhum 

sistema em uso com características similares entre os concorrentes. 

Este sistema possui algumas características coino redução no tempo de 

processamento de pedidos, gerando maior produtividade no processo de venda que o 

torna aderente ao conceito de apoio ao processo crucial da cadeia de valor. Como o 

mesmo foi desenvolvido na vanguarda da concorrência e segue a tendência crescente de 

prestação de serviços por telefone, o mesmo pode enquadrar-se como uma iniciativa que 

imprime um diferencial estratégico no seu doinínio de concorrência e possui 

características que o credencia a modificar estruturalmente o processo de venda para o 

conjunto da indústria, contribuindo para a verificação da hipótese 1. A seguir procurar- 

se-á demonstrar as evidências encontradas prioritariainente com relação a segunda 

hipótese. 

3.3.3.1.3 Verificação da 2" hipótese pela importância da Área de Informática na 
estrutura organizacional da empresa 

A segunda hipótese (h2) procura analisar de que forma se dá a participação da 

área responsável pela TI na empresa dentro da estrutura organizacional da companhia. 

Formula-se a hipótese que se esta participação estiver no centro das decisões estratégicas 

há um espaço amplo para que deste relacionamento com as esferas decisórias surjam 

iniciativas da área de TI que geram efetivamente diferenciais competitivos (Henderson e 

Venkatraman, 1994). Alijada da participação das estratégias globais, resta a área de TI 

funcionar como uma área de apoio a administração, ou, no melhor dos casos, coino 

apoio a operação de um processo coinpleto de negócio. 

Na empresa, a partir de 1996, a operação da área de sistemas de informação foi 

descentralizada de acordo com o novo arranjo institucional que procurou privilegiar a 

tomada de decisão local. A descentralização também ocorreu a nível dos sistemas em uso 

pela companhia. Os sistemas de abrangência nacional ficaram sob a responsabilidade da 

área de TI corporativa, enquanto os sistemas de apoio as atividades locais passaram a ser 

responsabilidade da gestão regional. Os sistemas nacionais estão basicamente restritos a 

área de finanças e de recursos humanos. Esses sistemas entretanto possuem uma série de 

partes desenvolvidas para atender as necessidades locais. 



Desta forma, a equipe atual é composta de aproximadamente 112 pessoas, entre 

funcionários da companhia e contratados por tempo determinado. No escritório 

corporativo estão lotadas aproximadamente 50 pessoas, das quais, 10 são contratadas 

por tempo determinado. Na regional Quebec trabalham outras cinqüenta pessoas, das 

quais 25 em regime temporário. Nas unidades de Ontário e do Oeste trabalham apenas 6 

pessoas em cada unidade. A descentralização aumentou a demanda por desenvolvimento 

de sistemas de informação, especificamente na regional Quebec, como o sistema de 

Televendas descrito anteriormente. O objetivo da descentralização da área de TI nas 

palavras do seu Vice-presidente foi: 

"criar uma estrutura que permita que cada unidade regional 
crie as suas próprias soluções de TI, dentro dos padrões 
estabelecidos para a companhia ". 

A diferença quantitativa entre o número de funcionários de cada regional é 

explicada pelas características distintas dos mercados e consequenteinente no 

estabelecimento de necessidades diferenciadas. Contam ainda, raízes históricas da 

unidade, como no caso da regional Quebec que funciona ao lado da primeira unidade 

industrial e que durante muitos anos sediou a companhia e a área de TI corporativa. As 

unidades de Ontário e do Oeste, contam com o apoio da equipe de TI a nível nacional, 

tanto por estar fisicamente próxima da mesma, quanto pela característica de fazer uso 

basicamente de sistemas nacionais. 

Deste modo, essa estratégia fez com que a TI a nível corporativo passasse a ser 

responsável apenas pela infra-estrutura tecnológica (computadores, telecomunicações, 

sistema operacional) para toda a companhia, pelo estabelecimento e controle sobre os 

padrões desta mesma infra-estrutura, e pelo suporte e desenvolvimento de sistemas 

corporativos. Nesse novo arranjo organizacional, a área responsável pela TI permaneceu 

não participando da cúpula gerencial, sendo subordinada ao Senior Vice-presidente 

nacional de finanças, enquanto o diretor de TI, a nível regional, subordina-se ao Vice- 

presidente de finanças regional. 

Nota-se portanto, que a TI não ocupa uma posição no board da companhia e os 

diretores de TI a nível regional não respondem hierarquicamente ao Vice-presidente de 



Tecnologia da Inforinação. A coordenação do trabalho entre as diferentes equipes e a 

manutenção de uma coerência inínima entre as soluções dadas pela área de sistemas por 

cada regional são realizadas através de reuniões bimestrais do Conselho chamado "IT 

Leadership Council". Fazem parte desse Conselho os diretores regionais de TI, o grupo 

de TI nacional e os usuários da TI. Outros Conselhos também foram criados dentro do 

novo conceito organizacional. Dos seis Conselhos existentes a área de TI tem assento em 

todos. Os conselhos são os seguintes: operacional (manufatura e logística), recursos 

humanos, desenvolvimento de negócios, relações públicas, finanças e TI. 

Nos conselhos são debatidos os investimentos corporativos, são também o fórum 

onde são trazidas idéias e experiências desenvolvidas pelas unidades regionais e onde 

garantem-se o cumprimento dos padrões estabelecidos e a sincronia e não superposigão 

de esforços dentro da companhia. O orçamento para a área de tecnologia da informação 

de 20 milhões de dólares canadenses, aproximadamente 15 milhões de dólares é 

generalado em parte pela adininistração central e em parte pela unidades regionais. 

Para a companhia, uma equipe técnica capacitada para implementar novas 

soluções tecnológicas está no cerne do sucesso da área de TI. Desta forma, a inissão da 

área é fornecer serviços que "agregam valor ao produto da companhia na visão dos seus 

clientes, provendo uma infra-estrutura íùncional, transparente e flexível, que responda 

rapidamente as mudança nas estratégias da Molson ", conforme definido na missão da 

área de TI dentro da Molson. Entretanto, a totalidade dos entrevistados posicionam a 

companhia como uma empresa que utiliza a TI na busca da eficiência do que 

propriamente em desenvolver sistemas que visem diferenciá-la da concorrência. A 

principal concorrente, Labatt, é reconhecida como uma competidor forte e que faz uso 

intensivo da TI nos seus processos. O concorrente desenvolveu um sistema de vendas 

bastante inovador, com a utilização de tecnologias de palm-top31, além de ter 

desenvolvidos sistemas de análise de mercado bastante sofisticados, que na visão dos 

entrevistados a coloca numa posição de liderança em relação a companhia. 

31 Os pakntops são computadores bastante pequenos que iiesta aplicação são utilizados pelos vendedores 
nas visitas aos clientes. Esses pequenos coinputadores armazenam uin conjunto de informações 
relevantes para o processo de venda como: o histórico de negociação com o cliente, peimite o 
cadastramento automático dos pedidos, fornece a posição de estoque dos clientes, entre outros. 
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A atuação da área de TI na empresa tem sido de assessoramento a nível de 

execução das estratégias, o que a caracterizaria no esquema de Henderson e 

Venkatraman (1994) como uma área de apoio e portanto não candidata a uma posição 

de interferir estrategicamente nos rumos da organização. Entretanto, a participação da 

área de TI em todos os Conselhos Gestores representa, de certa forma, um aumento na 

participação nas decisões e uma maior abrangência de ação, por estar presente em todas 

as áreas sensíveis do negócio. Desta forma, dentro do conceito estabelecido no capítulo 

primeiro, a hipótese 2 não se veritíca, apesar de observa-se uma participação crescente 

da área na estrutura decisória. Na seqüência será analisada a segunda questão formulada 

pela tese que subdivide-se em duas hipóteses relacionadas. 

3.3.3.2 Respostas a 2"uestão 

A segunda questão formulada pela tese procura analisar de que forma aspectos 

conjunturais externos a companhia induzem a investimentos em sistemas baseados nas 

TI. Os três aspectos em análise são: o processo de internacionalização crescente da 

economia, a desregulamentação derivada ou não da internacionalização e o papel da 

infi-a-estrutura de telecomunicação como motivadores da adoção das referidas 

tecnologias. 

A hipótese três (h3) se verifica se forem encontrados indícios suficientemente 

fortes da relação entre a internacionalização da economia através dos tratados regionais 

de comércio no país e as iniciativas de modernização tecnológica relacionadas a 

implantação e utilização de sistemas de informação. A hipótese três (h3) se verifica, 

ainda, se os mesmos indícios encontrados apontarem para a desregulamentação como 

irnpulsionadora da adoção de sistemas. A hipótese quatro (h4) se verifica se forem 

encontrados indícios que apontem a infra-estrutura de telecomunicações como 

propulsora ou inibidora da utilização de sistemas de informação. 

3.3.3.2.1 Verificação da 3" hipótese através da racionalização da produção pela 
fusão de empresas 

O processo de fusão com a Cervejaria 07Keefe, apresentado anteriormente, pode 

ser entendido como uma resposta as mudanças no quadro econômico da América do 

Norte relativo aos primeiros tratados de livre comércio e a percepção generalizada da 



necessidade da busca de uma melhor eficiência para competir com o país vizinho, 

conforme apresentado por Carter, Karrenbrock, e Wilson (1989). 

A migração de plataforma de sistema ocorrida em 1992, que será detalhada neste 

capítulo, se relacionam ao esforço da Molson em permanecer competitiva em relação as 

cervejarias americanas quando as barreiras de comércio fossem reduzidas em 1993, 

segundo MacAskill (1992). As palavras de Alan Gates, então Vice-presidente de 

operações e suporte técnico da Molson, exprimem essa preocupação: 

"Nos estamos conduzindo essa migração de modo a reagir as 
mudanças na indústria, na regulação governamental e nos 
canais de distribuição de maneira mais rápida. Na arquitetura 
cliente-servidor, nos seremos mais eficientes na área de 
previsão de vendas e de produção porque no ambiente de 
linguagem de quarta geração, será mais fácil desenvolver novos 
sistemas e alterar os sistemas existentes." 

As preocupações da companhia com sua posição dentro do contexto norte- 

americano marcado por avanços significativos na busca de uma zona de comércio sem 

tarifas é refletido nas suas políticas em busca de internacionalização, nas suas parcerias e 

contratos de licenciamento com competidores americanos e em última estância com o 

seu processo de modernização. Este, no escopo fabril, está intimamente relacionado a 

necessidade de obter ganhos de escala que lhe permitam competir com os vizinhos. 

A primeira grande mudança que resultou num forte impulso para a incorporação 

de avanços tecnológicos relativos à autoinação industrial foi a fusão da companhia em 

1989, com a ~ ' ~ e e f e ~ ~ ,  então um dos seus principais competidores. 

Essa estratégia pode ser percebida através da diminuição do número de fábricas 

de 16, antes da fusão, para apenas 9 plantas expandidas e renovadas. O processo de 

racionalização continuou com o fechamento de mais 2 plantas nos anos subsequentes, 

fazendo com que a empresa opere, no momento, apenas 7 plantas mantendo a mesma 

capacidade de produção anterior. O processo de racionalização ainda está em curso com 

32 Após a fusão com a O'Keefe, a TMCL passou a possuir, então, 50% da Molson Breweries os outros 
50% passaram a pertencer ao gmpo australi,mo Foster's, que possui 100% do capital da cervejaria 
O'Keefe. 



o fechamento de mais uina unidade, o que fará com que no ano de 1997 a empresa esteja 

operando 6 unidades. Num processo de restsuturação e racionalização entre duas 

grandes empresas é de se esperar que o foco da administração residisse basicamente 

sobre os custos. Desta forma, o controle e racionalização de custos foi a tônica na 

administração da companhia entre 1989 e 1995. 

Nesse período importantes transformações ocorreram no mercado de cerveja, 

como mostrado no panorama do setor cervejeiro no Canadá. A concorrência, no caso 

específico a Labatt Ltd., se posicionou de uma forma bastante atenta a esse processo o 

que resultou na conquista de importantes fatias de mercado outrora dominadas pela 

Molson. A perda de market share, mostrada na tabela 3.3, onde a companhia perdeu em 

sete anos aproximadamente 5,7 pontos percentuais do mercado, refletiu fortemente nas 

suas estratégias e respondeu parcialmente pelas mudanças em curso, onde o foco dos 

custos têm cedido paulatinamente espaço para uma visão mais proativa representada pela 

conquista de mercado. As mudanças no mercado e a reação da empresa enquadram-se 

nas descrições teóricas de Henderson e Venkatraman (1994), onde observa-se a tomada 

de decisão estratégica da companhia relacionada com mudanças significativas no 

mercado e refletiram substancialmente nas estratégias de gestão da tecnologia da 

informação no sentido de acompanhar a incorporação de avanços da indústria, 

principalmente no que se refere a automação fabril. Neste sentido tem sido 

impleinentado, a partir de 1992, dispositivos de controle automático de equipamento 

fabris mais antigos e programas provendo uina interface gráfica de controle para esses 

equipamentos. É importante notar que a solução adotada neste caso é proprietária, ou 

seja, os mecanismos de automação de cada equipamento são providos pelo seu próprio 

fabricante. 

Até o momento da fusão com a O'Keefe, a Molson era classificada, por parte dos 

funcionários entrevistados, como uma empresa relativamente madura no uso da 

tecnologias da informação procurando explorar os avanços desta tanto no sentido de 

desenvolver soluções visando o apoio a tarefas administrativa, como na utilização da 

tecnologia na automação fabril. Porém, a visão de informática na companhia seguia a sua 

história de atividade de apoio, pouco ou nada envolvida com as estratégias globais, 

operando basicamente no atendimento de demandas preestabelecidas. 



No momento da fusão com o concorrente O'Keefe, a área de sistemas de 

informação se deparou com a necessidade de uma fusão também dos sistemas de 

informação de suporte as áreas de negócio. Dooley (1991) apresenta o processo de 

merge da área de sistema de informação na companhia que foi definido por uma equipe 

de consultores da empresa americana, AT Kearney Inc. O trabalho da empresa de 

consultoria foi examinar os sistemas existentes e recomendar, num prazo curtíssiino de 

seis semanas, a estratégia de menor risco e custo que atendesse aos seus objetivos de 

consolidação rápida das funções, instalações e atividades da área de sistema de 

informação com o mínimo de reflexo na execução dos sistemas em operação. 

As abordagens dos sistemas de mforinação das duas companhias eram 

extremamente diferentes. A Molson possuía um conjunto de sistemas de apoio a 

operação do negócio, baseada numa arquitetura integrada de rede suportada por um 

equipamento IBM 3 0 9 0 ~ ~ .  Seu orçamento total para a área de TI em torno de 13 milhões 

de dólares canadenses (CN$) ao ano, e uma equipe interna de 100 pessoas. A O'Keefe 

utilizava sistemas tradicionais de processainento de dados atendendo apenas algumas 

funções básicas do negócio, sua arquitetura de hardivare era composta de alguns 

minicomputadores HP e Digital não integrados entre si, operado por uma equipe de 

apenas 16 pessoas dentro de um orçamento de 2 milhões de CN$. A estratégia de &são 

para a área de TI, baseou-se na inelhoria dos sistemas já existentes e na preparação da 

companhia para uma nova arquitetura de sistemas. Foram suspensos novos 

desenvolvimentos de software e os projetos em curso tiveram que ser novamente 

justificados, permanecendo em desenvolvimento apenas aqueles cuja relação entre custo 

e beneficio fosse numericamente comprovadas. 

No final de 18 meses, todos os sistemas foram integrados, e o orçamento para a 

área de TI foi reduzido para 10 milhões de CnD$. Desta forma, a exemplo do que 

aconteceu nas demais áreas da companhia, o orçamento da área de TI foi bastante 

comprimido, considerando que anteriormente à fusão, a Molson, sozinha, possuía um 

orçamento superior. Os cortes nos investimentos representaram a suspensão de vários 

projetos em curso comprometendo sobremaneira a posição da companhia em relação a 

utilização das TI. 

33 Equipamento inain-fraine de Última geração na época do inerge. 



Desta forma, a fusão implicou num ajuste entre as duas realidades distintas de 

sistemas, gerando uma diminuição dos investimentos em TI. Por um lado havia uma 

companhia que investia em tecnologia no sentido de acompanhar as inovações no 

mercado e por outro uma empresa que utilizava a tecnologia de forma bastante tímida. A 

inesclagem dessas duas realidades levou a uma posição intermediária quanto a gestão da 

tecnologia de informação, uma empresa avançou e a outra retrocedeu. Ou seja, os 

investimentos foram aumentados num contexto de carência de tecnologia e diminuídos 

no ambiente onde começava a surgir espaço para iniciativas mais avançados no que 

concerne a tecnologia. No entanto, é importante frisar que o momento pós-fusão foi de 

ajuste, de modo a permitir um salto competitivo maior no futuro. 

Uma mudança no contexto referente aos investimentos em TI se iniciou em 

agosto de 1992. Após sedimentado o processo de merge, a companhia decidiu migrar os 

seus sistemas baseados em main-frame IBM para uma arquitetura cliente-servidor, com o 

objetivo de centralizar o gerenciamento da rede interna, reduzir custos operacionais e 

aumentar a produtividade operacional e de escritório (EastWood, 1992). A migração na 

verdade se deu de uma rede IBM SNA com 900 usuários conectados ao main-frame no 

centro de processamento de dados de Montreal, que se coinunicava com os sistemas 

baseados em rninicoinputadores Systed36 e terminais 5250 em nove cervejarias no 

Canadá, conectadas através de protocolos de comunicação X.25, para uma infi-a- 

estrutura de computadores pessoais do tipo PC ligados a redes locais, conectados as 

instalações através de um úackbone de fibra ótica e os terminais ligados por cabos 

ethernet. Esse projeto visava aumentar e melhorar as comunicações entre as fábricas, que 

em última instância atendia a uma expectativa de aumento de produtividade. 

A estratégia mantinha-se por um lado na melhoria dos sistemas de chão de 

fábrica, através do investimento em sistemas de automação industrial, como o MRP II, e 

por outro na instrumentalização dos profissionais de escritório com ferramentas de 

aumento de produtividade como planilhas, editores de textos, e a intensificação do uso 

do correio eletrônico. Essa etapa pode ser classificada como o estágio da era rnicro, 

descrito por Bradley, Hausman e Nolan (1993). Em 1992, segundo os autores, muitas 

empresas já haviam partido para modelos de gestão mais integrados baseados numa 

estrutura de rede, interligando unidades de operação e administrativas ao redor do 



mundo, como o caso da General Eletric (Das, Ferrere e Macbeth, 1994). A própria 

tecnologia cliente-servidor já era um padrão no mercado norte-americano em 1992. 

Portanto, as decisões referentes as escolhas de padrões tecnológicos e formatos 

de utilização das tecnologias da informação, tanto a nível de chão de fábrica quanto a 

nível de escritório, privilegiaram soluções padrão, não sendo observado nenhum indício 

de uma utilização diferenciada e mais agressiva da referida tecnologia no apoio às 

atividades de negócio. Desta forma, o processo de fusão restringiu ainda mais o 

componente inovador para a utilização das TI na organização, uma vez que o objetivo da 

fusão da área de sistema resultou no cancelamento de novos projetos e na utilização de 

sistemas administrativos e fabris para automação de tarefas estruturadas e não 

diretamente relacionadas aos objetivos estratégicos da informação. Por outro lado, pode- 

se considerar que o gerenciamento tecnológico acompanhou as metas de racionalização 

válidas para o negócio e funcionou como um estágio preparatório no sentido de ajustar a 

os sistemas de informação para um cenário de produção desregulainentada e mercado 

aberto. Logo, sob o ponto de vista da gestão da tecnologia, observa-se uma atuação da 

área de sistemas como uma atividade de apoio à execução de operações dentro do 

conceito definido por Henderson e Venkatraman (1994), descaraterizando uma gestão 

inovadora das TI. Porém considerando as mudanças conjunturais no mercado de cerveja 

da América do Norte, o próprio processo de fusão e suas conseqüências a nível de 

sistema de informação foram resultados diretos das discussões sobre desregulamentação 

e abertura de mercado que se tornariam um realidade iminente. É importante notar que 

em 1989, Carter, Karrenbrock e Wilson, discutem o setor cervejeiro no Canadá com 

vistas a incluí-10 no primeiro tratado de livre comércio com os EUA (FTA), e apontam a 

ineficiência do setor com o principal argumento para a não inclusão deste no tratado 

naquele momento. Desta forma, a pesquisa verificou um relação direta entre 

racionalização da produção através da fusão entre as empresas como uma conseqüência 

da desregulamentação do setor e abertura ao comércio exterior conforme estabelecido na 

terceira hipótese. 

3.3.3.2.2 Verificação da 3" hipótese através do modelo de automação industrial 
adotado pela empresa 



Ein 1992, no bojo dos investimentos em modernização tecnológica, foi instalado 

o sistema MRP TI (Manufactoring resource planning) de modo a integrar as fùnções de 

administração do chão de fábrica, como, gerenciamento de estoques, planejamento e 

controle da produção, entre outros. Esse sistema veio complementar o conjunto de 

sistemas da área de produção, pois até aquele momento só estavam disponíveis sistemas 

de automação dos equipamento e os sisteinas administrativos e de suporte a decisão. 

Logo, o MRP I1 veio a controlar processos fabris intermediários como o planejamento e 

controle da produção e o controle de estoque de matéria-prima e produto acabado. 

A integração entre os três níveis de informação, industrial, operacional de fábrica 

e administrativolgerencial, tem sido feita no sentido de integrar estes três universos de 

informação. No momento encontra-se em desenvolvimento um sisteina cujo objetivo é o 

tratamento das informações de chão de fábrica para serem utilizadas pelos sistemas de 

administração fabril (MRP) e suporte gerencial. Por exemplo, os sistemas de automação 

fabril armazenam todos os dados de produção, identificando cada lote produzido. 

Atualmente essa informação é de domínio apenas da área fabril. A área de atendimento 

ao cliente, por exemplo, necessita saber as informações sobre os lotes, para identificar 

lotes defeituosos a partir de reclamações de clientes. Nesse sentido, os sisteinas de 

integração dos dois universos de informação representam um avanço no sentido de 

melhorar o fluxo de informação dentro da companhia. Além dos investimentos na 

integração das informações, um novo e mais completo sistema MRP está sendo 

pesquisado34 para ser adotado até o ano 2000 pelas unidades fabris, já desenvolvido 

dentro de conceitos tecnológicos mais avançados no que diz respeito a sua plataforma de 

operação (cliente-servidor) e na estrutura de engenharia de software empregada no 

desenvolvimento, garantindo uma maior longevidade do produto e uma maior facilidade 

para a execução de modificações e adaptações no mesmo. 

Os sistemas de autoinação industrial de mais baixo foram aos poucos 

sendo melhorados, seguindo a tendência de substituição de válvulas e equipamentos 

mecânicos por dispositivos eletrônicos (sensores) controlados a distância por um sisteina 

34 O sisteina de autoinação fabril desenvolvido pela empresa alemã SAP, está entre um dos fortes 
candidatos para substituir o MRP IT e outros sisteinas fabris e adininistrativos/gerencial. 

35 Esses são os sisteinas que automatizam dispositivos do inaquinário fabril. 
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baseado em microprocessadores. Entretanto convivem numa mesma fábrica várias 

gerações tecnológicas de equipamentos. Predominam no chão de fábrica equipamentos 

proprietários, ou seja, cada fabricante de equipamento industrial possui o seu próprio 

sisteina de controle da máquina. Desta forma, como em cada fábrica existe um conjunto 

considerável de equipamentos distintos, observa-se a necessidade de integrar e gerenciar 

sistemas de fabricantes diferentes numa mesma estrutura de operação. 

Os avanços na autoinação industrial foram acompanhados de avanços na 

autoinação dos escritórios. A rede de computadores baseada em equipamento PC, 

dotados de softwares de apoio ao trabalho de e~cr i tó r io~~,  cuja densidade de 

equipamento por pessoa situava-se em quase 1 por 1, foi uma infra-estrutura importante 

para as mudanças no formato de operação da companhia. 

Observa-se no processo de automação industrial uma clara necessidade de 

adequação aos novos padrões tecnológicos da indústria e uma motivação ditada pela 

restruturação dos mercado, graças principalmente ao processo de integração regional 

nos moldes que será analisado pela hipótese 4. 

3.3.3.2.3 Verificação da 4" hipótese pelo impulso da infra-estrutura de 
telecomunicações 

A disponibilidade de uma infra-estrutura de telecomunicações de alta qualidade e 

confíabilidade tem funcionado como um importante aliado na execução de projetos 

baseados ein TI. Essa estrutura é caracterizada por uin mercado exposto a competição, 

com qualidade e nível de abrangência de serviços crescentes conforme apresentado no 

panorama do setor de telecoinunicações no Canadá. A utilização dessa infra-estrutura foi 

crucial tanto no caso do sistema de Televendas, como nas iniciativas de reorganização da 

estrutura organizacional na Molson. 

O fator crítico para o sucesso do sistema de Televendas apresentado 

anteriormente é a infra-estrutura de telecomunicações. A eficiência dessa estrutura torna 

possível o trabalho dos operadores de Televendas que encontram linhas telefônicas de 

boa qualidade cujo índice de ligação tentadas e completadas é de 99,9 porcento. A 

flexibilidade operacional do sistema de Televendas que permite configurações 

36 A companhia adotou o pacote Office da Microsofi em todas as suas unidades. 
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centralizadas e descentralizadas é fortemente apoiada pela flexibilidade da própria infra- 

estrutura de telecomunicações. 

O movimento de descentralização da estrutura de funcionamento da área empresa 

e da área de sistemas, em particular, foi facilitado sobremaneira, também, pela infra- 

estrutura de telecomunicações disponível de modo a viabilizar a integração das 

informações na companhia, segundo o depoimento do Vice-presidente de TI. 

Os projetos de integração da empresa através da rede interna tomaram impulso 

com a opção pela descentralização operacional. Nesse sentido está sendo desenvolvida 

pela área corporativa de TI uma intrnnet, que será detalhada a seguir, contendo 

informações gerais da companhia e funcionará como a maior mídia de comunicação 

interna. Esse processo também, segundo o entrevistado, permitirá o desenvolvimento de 

know-how numa área bastante nova da tecnologia da informação. Os indícios 

apresentados nos permite verificar a hipótese 4, pois a infra-estrutura de 

telecomunicações fornecido uma base confiável para a operacionalização de sistemas que 

imprimem diferencial competitivo a companhia. 

3.3.3.3 Respostas a 3"uestão 

Outro aspecto relevante considerado no escopo deste trabalho diz respeito ao 

formato em que a estrutura administrativa tem evoluído e de que forma a disponibilidade 

da TI tem impactado os formatos de atuação escolhidos. A terceira questão procura 

verificar se a estrutura organizacional da companhia tem se tornado mais flexível e 

integrada como decorrência da utilização das tecnologias da informação. Neste sentido, a 

hipótese cinco (h5) é formulada de modo a encontrar indícios que apontem para 

integração da companhia através de uma estrutura de comunicação baseada na 

tecnologia da informação. 

3.3.3.3.1 Verificação da 5" hipótese através da evolução da estrutura organizacional 

Como apresentado anteriormente, a empresa passou por uma ampla reformulação 

na sua estrutura organizacional. Houve uma descentralização, cujo objetivo foi prover 

autonomia operacional a cada sub-região operacional. Com esta configuração as 

necessidades de manutenção de uma integridade e linguagem única de operação da 



empresa passa a ser ainda mais necessário. Desta forma, observam-se esforços da área de 

TI no sentido de prover a referida estrutura de integração. 

Neste sentido, em 1996 iniciou-se o desenvolvimento de uma estrutura interna de 

comunicação - intranet - onde pretende-se integrar a empresa e disponibilizar nesse site, 

um conjunto de informações de interesse da corporação. A princípio ficará disponível na 

intranet o conjunto de informações de interesse geral, como o conjunto de normas e 

padrões operacionais. Serão divulgadas também informações oficiais da companhia. O 

projeto intmnet, busca ainda gerar uma capacidade interna na formulação de soluções de 

negócio baseadas na TI, através da exploração das tecnologias mais recentes 

disponibilizadas pelo mercado. Nesse sentido, a intrnnet tem procurado integrar as 

diversas unidades da companhia, sendo um indício de que a mesma encontra-se numa das 

primeiras etapas da era rede, descrita pelos por Bradley, Hausman e Nolan (1993).. 

3.3.3.3.2 Verificação da 5" hipótese através do aumento da capacidade de 
coordenação 

O projeto de migração das plataformas de sistemas apresentado anteriormente 

contou com o apoio de uma consultoria externa, a empresa CGI. Observa-se no contexto 

da gestão da empresa como um todo e da área de sistemas em particular um grau 

crescente de subcontratação. Essa característica se relaciona com as formulações teóricas 

de Malone (1993) que aponta a utilização da TI como uma facilitadora das funções de 

coordenação resultando num impulso para a terceirização de atividades. Identifica-se, 

portanto, na companhia indícios de um alto grau de coordenação e relacionamento com 

empresas externas, seja no fornecimento de serviços de desenvolvimento de software, 

seja no fornecimento e gerenciamento completo dos serviços de telecomunicações por 

terceiros. Neste caso, a infra-estrutura de telecomunicações vem funcionando coino um 

importante facilitador na implementação da estratégia escolhida, fortalecendo a hipótese 

quatro (h4) que enxerga a infra-estrutura de telecomunicações coino um indutor da 

adoção das TI. A companhia fornecedora dos serviços de telecomunicação é um parceiro 

responsável pelo suprimento de linhas de comunicação de dados com grande capacidade 

de transmissão e oferece garantia de restabelecimento de conexão em no máximo 4 

horas. 



Não foi encontrado na pesquisa de campo nenhum sistema com o objetivo de 

integrar as informações da Molson e seus fornecedores e clientes. Mesmo aplicações 

bastante utilizadas em empresas cervejeiras, como aquelas iinplementadas através das 

técnicas de EDI. A companhia não possui sistemas integrados a outras organizações. O 

único sistema desenvolvido pela Molson e utilizado por terceiros é o seu site na Internet, 

que contém informações gerais sobre a companhia, contanto seu histórico e seus 

principais projetos de interesse público, como o programa de responsabilidade na 

ingestão de álcool (Take Care), informações esportivas e algumas informações sobre 

produtos. 

Desta forma, o estudo fornece indícios que nos permitem afirmar que os sistemas 

de informação em uso têm sido um facilitador das mudanças organizacionais em curso. 

No caso da recente reorganização organizacional os indícios apontam de forma 

consistente no sentido de uma definição de formato relacionado basicamente ao 

atendimento das demandas do mercado. Esse processo foi facilitado pela tecnologia, mas 

não defuiido por ela. 

3.4 Conclusões parciais do caso da Molson 

As mais recentes decisões estratégicas da companhia podem ser divididas em dois 

grandes grupos: a racionalização da operação num primeiro momento e a busca de 

expansão de market share no segundo. Essas estratégias refletiram-se fortemente nas 

demandas por novos sistemas e no próprio formato de atuação da área de inforinática. O 

apoio a racionalização da produção, através da implantação de sistemas de automação 

fabril, pode ser visto como a disponibilização de um apoio tecnológico que teve como 

objetivo dar suporte as áreas de negócios específicas. Observa-se no momento em que a 

estratégia da companhia estava centrada em racionalização de custos, que a área de 

sistema foi chamada para disponibilizar uma ferramenta de apoio cujo foco centrava-se 

na melhoria da eficiência industrial. Neste caso porém, os responsáveis pela gestão da TI 

não participaram da tomada de decisão a nível de estratégia global, ficando restritos a 

execução e gestão da estratégia. 

No momento em que a companhia mudou o foco para a busca da ampliação de 

mercado, a área de informática mais uma vez atendeu aos anseios da administração 



corporativa de uma maneira passiva. Ou seja, foi convida a disponibilizar a in&-a- 

estrutura para dispor os dados para atender ao novo foco. Desta forma, os investimentos 

se dirigiram para a implementação de uma base de dados de venda, com o objetivo de 

dar suporte a área de marketing na análise do mercado visando a identificação de novos 

hábitos do consumidor. A necessidade de aumentar a participação no mercado se 

relacionou fortemente com a iniciativa da província de Quebec em propor um sisteina de 

vendas por telefone. Esta iniciativa foi pioneira e demostrou a capacidade da regional em 

propor soluções baseada em tecnologia de maneira estratégica. Portanto pode-se 

concluir que a orientação da Molson para o desenvolvimento de sistemas apresenta 

características de busca diferenciais estratégicos, como no caso do sisteina de 

Televendas, como também motivadas pela necessidade imposta pela concorrência. No 

caso da implantação dos sistemas de automação fabril as escolhas foram dentro do 

padrão da indústria, nenhum formato alternativo foi proposto. Portanto, como foi 

encontrado apenas um sistema com as características relacionas ao diferencial 

estratégico, não foi verificada completamente a hipótese um (hl) na Molson. 

Porém, tanto no caso da autoinação industrial, quanto o sistema de marketing 

observa-se uma relação forte entre essas iniciativas e a internacionalização da economia e 

a desregulamentação do mercado. Ou seja, o contexto econôinko em transformação 

foram as principais forças propulsoras do processo de modernização tecnológica a nível 

de automação industrial, e as conseqüências negativas do acirramento da competição no 

mercado canadense impulsionou a companhia a desenvolver sistemas para melhorar a sua 

eficiência no conhecimento e atendimento do mercado. Comprovando-se, portanto, a 

hipótese h3 para o caso estudado. 

A área de informática não participa efetivamente das decisões de mais alto nível 

dentro da companhia. A presença da área de TI, entretanto, é observado em todos os 

Conselhos Gestores das diversas área da companhia, demostrando a importância da 

tecnologia na implementação de políticas de nível geral. A sua capacidade de 

contribuição é centrada fortemente na execução de uma idéia previamente concebida, ou 

em cuja concepção a área tenha participado como membro assessor. É preciso considerar 



que a TI, envolve um amplo leque de atividades37 relativamente complexas, onde os 

detalhes fazem diferença. A não participação da área no nível de concepção das 

estratégias contribui para a demora para a implantação das soluções e muitas vezes 

implica na escolha de uma solução menos eficaz e mesmo eficiente. Portanto, há fortes 

indícios que apontam para uma utilização das TI na companhia, dentro de um formato de 

apoio a administração e operação do negócio, segundo a categorização estabelecida por 

Henderson e Venkatraman (1994). E desta forma a estrutura organizacional na qual a TI 

está inserida não permite que está funcione em sintonia com a direção estratégica, não 

confirmando a hipótese 2. 

O papel da infra-estrutura de telecomunicações foi seu dúvida o de facilitador das 

opções tecnológicas da empresa. Em todas as entrevistas os funcionários apontaram a 

facilidades com que os serviços de transmissão de dados e voz se adaptou as 

necessidades das alterações iinplementadas pela companhia, permitindo inclusive que 

novos formatos fossem possíveis, com um custo relativamente baixo, como algumas 

alteração no formato de utilização do sistema de Televendas. Nesse sistema, em 

particular, esta infra-estrutura foi um dos fatores críticos para o seu sucesso, 

confirmando a hipótese quatro (h4) 

Observa-se no formato administrativo adotado pela companhia uma evolução no 

sentido de aumentar a autonomia das unidades locais e ao mesmo tempo integrar as 

ações dessas unidades as estratégias globais da companhia. Nesse sentido, observam-se 

esforços no sentido de disponibilizar ferramentas que viabilizem uma maior aproximação 

das diversas unidades operacionais. Essa é uma análise possível de ser construída no caso 

do desenvolvimento da intranet. Esse é o caso também do uso crescente de instrumentos 

de autoinação de escritório. Desta forma os indícios apontam para uma importância 

crescente da infi-a-estrutura de TI como facilitador da integração entre as diversas áreas 

da empresa, permitindo a verificação da hipótese 5. 

37 Como definição de plataforma de liardware, software, telecoinunições e todos os processos envolvidos 
com a escolha das melhores soluções. 
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Capítulo 4 - O Caso Brasileiro 

4.4 ln frodução 

Este capítulo se dedica a análise do estudo de caso da empresa brasileira e 

seguirá a mesma estrutura de apresentação das informações do capítulo anterior. Ou 

seja, subdivide-se em quatro seções, sendo a primeira esta breve introdução. Na 

seqüência apresentam-se os aspectos econômicos e políticos do Brasil que têm 

influenciado os rumos do setor cervejeiro e das indústrias de telecomunicações e 

inforinática. Na terceira seção será discutido o estudo de caso da empresa brasileira e 

verificadas as hipóteses da tese em relação a empresa em análise. Na seção quatro será 

feita uma compilação dos resultados obtidos para o caso brasileiro. 

Os panoramas econômicos e políticos serão utilizados de modo a situar as opções 

estratégicas adotadas pela Companhia Cervejaria Brahma no contexto do 

desenvolvimento do país, uma vez que observa-se uma forte relação entre eventos 

chaves para a evolução da empresa nos últimos dez anos e as transformações do país. 

Deste modo as escolhas estratégicas empresariais coincidem, se adequam e exploram as 

mudanças no contexto político e econômico. 

4.2 Panorama da Sifuação Brasileira 

O panorama a ser apresentado pretende traçar um perfil resumido das principais 

características do Brasil, realçando os aspectos econômicos e políticos. Algumas 

informações gerais sobre a demografia e a estrutura social, principalmente no que se 

refere à renda, também serão mostradas. É importante notar que apesar do caráter 

essencialmente descritivo desta seção, procura-se fazer uma ligação entre a situação 

analisada e os debates teóricos apresentados no Capítulo 1. Procura-se mostrar os fatos 

sob uma ótica neutra, apesar da dificuldade desta tarefa, uma vez os aspectos 

econômicos e políticos se entrelaçam, tendo suas motivações e conseqüências não 

limitadas a uma única visão explicativa. Desta forma, a seleção bibliográfica procurou 

abordar os pontos de vista que na visão da autora representam aqueles mais amplamente 

aceitos por diferentes correntes de pensamento. No entanto, enfatizamos que não cabe 

no corpo dessa tese discutir o Brasil político e econômico de maneira aprofundada. O 



objetivo é apenas mostrar a relação entre as transformações na estrutura político- 

econômica brasileira e sua influência sobre a empresa estudada. 

4.2.1 Considerações Iniciais 

O Brasil, com uma extensão geográfica continental, ocupando aproximadamente 

50% do território da América do Sul, é o inais populoso e culturalmente diverso país 

desta parte da América. Sua população é de 159 milhões de habitantes, distribuídos em 

8.547.403,5 krn quadrados, entre cinco regiões geográficas e quatro tipos diferentes de 

clima. 

A estratificação deinográfica da população brasileira mostra uma desaceleração 

no seu crescimento: na década de 50 a mulher brasileira tinha em média seis filhos, hoje 

tem dois. A taxa de crescimento populacional vem decrescendo de forma significativa: 

nos anos 70, época do "milagre econômico", a taxa de crescimento populacional ficou 

em 2,48% ao ano. Na década de 80, conhecida como a "década perdida", o cresciinento 

foi de 1,93 % e nos anos 90 a taxa caiu para 1,3% em média. Esses números indicam que 

o país atravessa um processo de transição demográfica, uma vez que foi quebrada a 

espiral de cresciinento populacional, cujas previsões inais pessimistas indicavam que 

mantidas as taxas da década de 50 o Brasil teria hoje entre 179 e 192 inilhões de 

habitantes (Bernardes, 1997). 

Apesar da mudança significativa no nível de crescimento da população, de 

acordo com o IBGE, em 1995, 38,8 % da população brasileira era constituída por 

crianças e adolescentes de O a 17 anos. Destes, 35% (cerca de 20 milhões) viviam em 

condições de pobreza, em domicílio com renda mensal per capita de até meio salário 

mínimo (BGE, 1996). A idade média da população que em 1980 era de 19 anos, agora é 

estimada em 23, e aproximadamente 45% da população brasileira encontra-se entre O e 

19 anos conforme mostra a tabela 4.1 apresentada a seguir. Desta forma, observa-se que 

apesar do país ser ainda essencialmente jovem, as perspectivas de envelhecimento da 

população em padrões próximos aos países desenvolvidos ocorrerá em prazos não muito 

distantes de um quarto de século. 

É importante notar que a estratificação demográfica se relaciona fortemente com 

o setor em análise, uma vez que uma das principais variáveis que definem o grau de 



consumo de produtos cervejeiros e suas perspectivas de crescimento é justamente a 

idade da população, aliada ao clima que é outro fator determinante para a definição do 

nível de consumo per capita do produto. 



Tabela 4.1: Distribuição da População Brasileira 

15-19 10,30 
20-49 41,33 
50-59 6,40 
60 ou mais 7,3 O 

Fonte: Percentuais compilados a partir dos dados de 1993 do IBGE, disponíveis no site 
httl)://wm.rnl).gov.br 

Outra importante característica socio-econômica brasileira, que acompanha o país 

ao longo da sua história, e configura-se no principal desafio da política nacional, é a má 

distribuição de renda. As tabelas 4.2 e 4.3 apresentam um quadro de concentração de 

renda, estratificado da seguinte maneira: 63,3-25,l-1 l,6, onde os 20% mais ricos são 

donos de 63,3 % da riqueza, enquanto os 50% mais pobres são responsáveis por apenas 

1 l,6 % da renda, em 1995. 

Esse formato de distribuição contrasta fortemente com os números dos países 

desenvolvidos onde segundo Ricúpero (1997) "os mais aquinhoados recebem 40% da 

renda, a classe média outros 40% e a chamada classe inferior os restante 20%. Em quase 

todos os países desenvolvidos, o padrão de distribuição é 40-40-20 (...) No extremo 

oposto estão países onde os 20% mais ricos se apoderam de 60% da renda, a classe 

média de 30% a 40% e os 40% de pobres ficam com apenas 10%.", como pode-se 

observar o padrão 60-30-10 aplica-se ao caso do Brasil. 

E importante notar que o plano de estabilização implantado no país em 1994 - 

Plano Real - teve como um dos principais resultados uma pequena melhoria neste 

quadro, acarretando a entrada de um certo número de brasileiros no mercado de 

consumo, num processo que foi chamado de fim do imposto inflacionário. Esse processo 

teve como resultado imediato um aumento do poder aquisitivo da população de mais 

baixa renda cujos reflexos foram substanciais para o setor de bebidas como um todo e 

para o mercado de cerveja em particular. O Plano Real será comentado em detalhes nas 

seções subsequentes dentro do quadro de ajuste estrutural. 



Tabela 4.2: Desigualdade Social no Brasil (1960-1990) 

Fonte: http://www.fazenda.gov.br, Plano Real 26" Mês 

Tabela 4.3: Desigualdade Social no Brasil (1989-1995) 

Parcela da renda dos 20% 
mais ricos 

Parcela da renda dos 
50% mais pobres 

Ano 

Ponte: httl)://wm.f;izenda.gov.br, Plano Real 26" Mês 

Crescimento médio anual 
da renda "per capita" 

O Estado brasileiro se organiza como uma Federação de Estados, dirigido por 

um sistema presidencialista democrático. A mais recente reorganização das funções de 

governo ocorreu em 198 8 através da proinulgação da Nova Constituição Brasileira. Esta 

atribuiu maior poder aos estados e principalmente municípios nas questões relativas as 

áreas de atendimento social e estabeleceu um novo princípio de repartição de impostos 

entre as três esferas de poder. A nova Carta Magna procurou reverter o quadro de 

centralismo administrativo herdado dos 20 anos de governo militar, caracterizado por um 

poder central forte em contraposição a estados federados fortemente dependentes do 

primeiro. A nova Constituição modificou também alguns aspectos importantes relativos a 
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Parcela da renda 
dos 20% mais ricos 

Ano Crescimento médio anual da 
renda "per capita" 

Parcela da renda dos 50% 
mais pobres 



ordem econômica, estabelecendo monopólios estatais, criando inecanisinos de 

diferenciação entre empresas nacionais e estrangeiras, entre outros. Estes itens 

constitucionais estavam flagrantemente em desacordo com o novo clima de mudanças no 

contexto de crescente abertura e intensificação comercial entre os países, principalmente 

após o fim da guerra fria (Stallings, 1995). Desta forma, as emendas constitucionais nos 

capítulos de ordem econômica e organização do Estado têm estado no centro do 

processo de ajuste estrutural que será abordado em seguida. 

Do breve quadro apresentado, pode-se entender o Brasil como um país jovem, de 

dimensões continentais, possuidor de um amplo mercado consumidor, porém com 

desafios imensos quanto a distribuição da riqueza e a assistência social as classes mais 

pobres. A pujança da sua economia, com o PIB superando os 600 bi de US$ em 1996, 

contrasta bastante com a evolução do quadro social e de distribuição de riqueza. 

Entretanto, como será apresentado na seqüência deste capítulo, o país tem evoluído no 

sentido de fomentar um desenvolvimento sustentado, dentro do novo ambiente 

internacional. 

4.2.2 O Brasil Econômico 

Das últimas décadas do século XIX até 1930, o Brasil foi uma nação 

predominantemente agrícola. Sua base era a cultura do café cuja rentabilidade, como 

principal produto de exportação, sustentou o crescimento do país. O preço mínimo para 

o produto era garantido pelos Governos estadual e federal, dada a importância deste item 

como a fonte primeira de entrada de divisas em moeda forte. Os dólares provenientes do 

café serviam para o pagamento das contas externas do país. A crise internacional de 

1929, teve um forte impacto para a cultura do café representado pelo colapso dos preços 

internacionais do produto. Este evento ofereceu a motivação econômica para que os 

processos políticos revolucionários da época levantassem como bandeira inadiável e 

imprescindível a necessidade de industrialização do país (Fausto, 1994). 

Apesar do seu caráter agrícola, uma incipiente indústria se iniciava no começo do 

século. Os principais ramos industriais desenvolvidos no país foram: têxtil, alimentação e 

bebida e vestuário. Como será apresentado a seguir, a empresa brasileira em estudo foi 

fundada no h a l  do século XIX, consolidando no início do século XX. A primeira guerra 



mundial foi um incentivo a indústria, pois na dificuldade de importar produtos 

industrializados, houve um espaço no mercado para a exploração de produtos nacionais. 

Nesta época, pequenas oficinas de concerto foram se transformando em indústrias de 

máquinas e equipamentos. (Fausto, 1994) O crescimento do setor industrial levou a 

implantação de importantes indústrias que forneceram os insumos básicos para o 

desenvolvimento de outras indústrias, como foi o caso da fundação da Belgo-Mineira 

em 1924 voltada para a produção de aço e da Companhia de Cimento Portland em 1926. 

É importante notar que os empréstimos e financiamentos para as atividades industriais no 

país originavam-se da Grã-Bretanha, enquanto os EUA se configurava no principal 

destino das exportações brasileiras de café. Desta forma, o regime de trocas 

internacionais praticado no Brasil no início do século era caracterizado por uma lógica 

de vantagem comparativa, nos termos definidos por Adam Smith e David Ricardo, tendo 

como principal item de troca um comnzoditie - o café. Desde a independência o país 

utilizou empréstimos externos para o hanciamento da infra-estmtura de portos e 

ferrovias, para valorizar o preço do café, e para honrar o pagamento da dívida externa. 

Pode-se concluir que o capital estrangeiro não dominou a economia, mas situou-se em 

setores estratégicos. 

Em 1930, num contexto de intensas transformações políticas, o estado brasileiro 

define-se por uma atuação econômica voltada gradativamente para os objetivos de 

promover a industrialização, tendo uma atuação social voltada para a proteção dos 

trabalhadores urbanos e atribuindo as Forças Armadas um papel de suporte para a 

criação de uma indústria de base. (Fausto, 1994) O Estado Getulista promoveu o capital 

nacional, suportado pelas Forças Armadas e pelas alianças entre a burguesia industrial e 

a cIasse trabalhadora urbana. Neste momento o Brasil iniciou um modelo 

desenvolvimentisa que prolongou-se até os anos 90, marcando profimdamente sua 

história político-econômica. 

Em 1937, num momento de intensas movimentações políticas, e dada a situação 

extremamente crítica com relação a balança comercial brasileira e a iminência de uma 

nova guerra mundial, o Estado foi levado a decisão de substituir as importações pela 

produção interna e estabelecer uma indústria de base. Entre 1934 e 1940 cresceu a 

participação da Alemanha como parceiro comercial brasileiro (Fausto, 1994). Porém 



com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial houve um almhainento significativo 

com os EUA, halizando uma curta fase (1934-1939) de uma política externa mais 

independente, possível graças ao acirramento das disputas interiinperialistas (Corsi, 

1994). A partir de então, o governo Vargas assume um caráter progressivamente mais 

nacionalista e desenvolvimentisa. 

Em meados dos anos 40, as nações vencedoras deram início a movimentos no 

sentido de reorganizar a economia mundial, transformada após a guerra. Desse processo 

de discussão nasceu o FMI e o Banco Mundial, mais precisamente na Conferência de 

Bretton Woods, em 1944. No Brasil, os debates internos sobre o formato de 

desenvolvimento mais adequado para a nação baseavam-se em duas correntes de 

pensamento: o liberal, cujo principal suporte intelectual foi Eugênio Gudin que pregava o 

liberalismo e o planejamento econômico com forte presença estatal, defendido por 

Roberto Simonsen (Corsi, 1994). O primeiro praticava um modelo de cooperação e via o 

comércio internacional sob a ótica dos ganhos absolutos, conforme descrito no Capítulo 

I por Root (1984), enquanto o segundo insistia na necessidade de aumentar os ganhos 

relativos do país, num sentido de ocupar uma posição de maior importância no cenário 

internacional e para isso a visão do livre mercado não poderia ser implantada 

imediatamente. Nas palavras de Corsi (1994) esta diferença de visão devia-se às 

divergências acerca dos caininhos a serem trilhados pelo Brasil no sentido de solucionar 

os principais problemas do país identificados sem contestagões como sendo: a situação 

de extrema pobreza e o atraso do país em relação a outros países, como observa-se a 

seguir: 

"Gudin achava que a economia brasileira deveria, em boa 
medida, sustentar-se na agricultura, pois nesta atividade 
possuíamos condições de competir no mercado mundial, o que 
não acontecia com a indústria. Discordava daqueles que 
consideravam que países agrícolas eram necessariamente 
pobres, citando os exemplos da Austrália, da Nova Zelândia e 
da Argentina. (. . .) Gudin defendia um desenvolvimento 
econômico baseado na modernização agrícola, em uma 
industrialização mais equilibrada com o desenvolvimento 
agrícola, em uma ampla integração com o capital estrangeiro e 
na não-intervenção do estado na economia. Sem dúvida, na sua 
proposta, as indústrias nacionais teriam um menor espaço de 
desenvolvimento, embora suas posições não fossem 
antiindustrialistas. (...) O projeto de Simonsen era baseado 



numa política industrializante, em uina larga intervenção do 
estado na economia, em uma política protecionista e no 
predomínio da empresa nacional, defendia uma via nacionalista 
de desenvolvimento, sem, contudo, defender a autarquia 
econômica ou o rompimento com o capital estrangeiro." 

A vitória do General Dutra nas eleições de 1946 só foi possível graças ao apoio 

de Getúlio Vargas. A continuidade relativa representada por Dutra significou uma opção 

pelo planejamento econômico e a continuidade da política de industrialização. Estas 

opções, por sua vez, na verdade configuravam-se na continuidade da estratégia de 

industrialização compatível com as práticas e espírito de Bretton Woods. Observava-se 

também, uma consonância com as idéias econômicas predominantes na época 

representadas pelas correntes desenvolvimentisa e keynesiana, esta última identificada 

com a necessidade de intervenção do estado na economia como elemento regulador e 

direcionador (Fiori, 1996). Desta forina o Brasil segue o seu processo de industrialização 

por substituição de importações revelando um alto grau de continuidade institucional 

(Diniz, 1 992). 

4.2.2.1 A era desenvolvimentisa 

Os anos 50 foram marcantes no processo de industrialização brasileiro por 

constituir-se no momento de consolidação do caráter industrial da economia brasileira. 

Nesta época se instala a indústria pesada, especialmente a automobilística, ao mesmo 

tempo que a indústria de base ganha um novo impulso com a instalação de novas 

siderurgias e o desenvolvimento acelerado da indústria de construção naval. A política 

econômica nos anos JK (1951-1956) baseou-se no tripé: iniciativa privada, capital e 

tecnologia estrangeiros e a intervenção continuado do Estado como orientador dos 

investimentos através do planejamento. 

Os rumos da economia continuaram sob a égide do desenvolvimento industrial 

até os fins do anos cinqüenta e começo dos anos 60. A tomada de poder pelos militares 

em 1964 imprimiu alguns diferenciais significativos na condução da política econômica. 

Na primeira fase do governo autoritário observou-se a prática da racionalidade 

administrativa, através da reorganização das contas públicas, implementadas por políticas 

clássicas de estabilização como: redução das despesas governamentais, aumento de 

arrecadação de imposto, contenção de salários, etc. 



A partir de 1968, entretanto, a pofitica de combate a inflação foi substituída pela 

aceleração do crescimento, que transformou-se na meta prioritária do governo, entre 

1968 e 1973. Neste período o Brasil experimentou a fase do "milagre econômico" com 

taxas de crescimento significativos, na ordem de 10 % anuais em média. O modelo 

econômico da época do "milagre" baseou-se nos seguintes fatores: forte intervenção do 

estado, concentração oligopolista da produção e na internacionalização da economia 

(Diniz, 1992). Essa internacionalização se deu tanto na crescente participação de 

empresas estrangeiras instaladas no país, como no aumento significativo das exportações 

brasileiras, principalmente de produtos manufaturados que cresceram de 7,2% em 1965 

para 27,7% em 1974 (Diniz, 1992). Segundo Diniz "a ideologia do Brasil grande 

potência, valorizando o crescimento econômico como a chave para a afirmação nacional 

e o aumento do prestígio do país no sistema mundial, seria o elemento legitimador do 

projeto de modernização autoritária que então se implantava". Desta forma, a idéia da 

projeção do Brasil como grande potência mundial acalentou os sonhos nacionalistas e 

esteve por trás dos rumos da política econômica do país desde então. 

O modelo desenvolvimentisa da época do "milagre" apresentou sinais de 

esgotamento devido a abalos internos e externos na sua estrutura. Entre 1975 e 1976, 

observa-se o decréscimo das taxas de crescimento do país conforme apresentado na 

tabela 4.4 e o aumento da inflação. Externamente a situação torna-se ainda mais crítica 

pois foi necessária a tomada de empréstimos externos para cobrir os déficits em contra 

corrente aumentando a dívida externa brasileira de 10 bi US$ em 1972 para 22 bi US$ 

em 1975 (Fishlow, 1988). Além disso a balança comercial apresentava divergências entre 

exportações e importações, principalmente porque estas últimas estavam concentradas 

em bens de capital necessários para dar seqüência aos planos desenvolvimentisas. O 

quadro foi agravado pela crise do petróleo que encontrou o país num momento de 

desenvolvimento em alta velocidade, e que se mostrou pouco prudente no sentido de 

ajustar o seu crescimento as mudanças no cenário internacional. É importante notar que 

a energia proveniente do petróleo correspondia, naquela época, a 70% das necessidades 

energéticas do país. Com o segundo choque do petróleo a crise foi agravada 

intensificando-se os problemas internos e externos (Fishlow, 1988). 



Tabela 4.4: Desempenho econômico do Brasil de 1964 a 1980 

Ano PIB 
1971 12.0 
1972 11.1 
1973 13.6 
1974 9.7 
1975 5.4 
1976 9.7 
1977 5.7 
1978 5.0 
1979 6.4 
1980 7.2 

Ponte: Fishlow (1988) 

Nas observações de Diniz (1992), durante o regime autoritário, o Brasil passou 

por um prohndo processo de modernização e crescimento econôinico medidos através 

do PIB conforme apresentado na tabela 4.4. O país entrou nos anos 80 com um parque 

industrial bastante diversificado, situando a economia brasileira em oitavo lugar no 

rankzng internacional em termos de produto interno bruto. As imperfeições da política 

econômica do período 1974-1 979, entretanto, geraram um acúmulo de problemas 

estruturais que vieram a dificultar a mudança de rumo necessária na década de 80. 

Suzigan (1995) apresenta os principais problemas, a saber: (1) protecionismo excessivo, 

(2) tardia e insuficiente ênfase nas exportações, (3) quase desleixo em relação a 

capacitação tecnológica para inovar, (4) ampla concessão de subsídios (fiscais e 

financeiros) a formação de capital industrial e a exportação de produtos manufaturados, 

(5) forte intervenção regulatória, particularmente sobre investimentos, preços e salários, 

implicando em reservas de mercado informais e (6) não sequencialidade dos planos e 

políticas. Como resultado a referida política gerou "um processo de desenvolvimento 

concentrador de renda, com agravamento das desigualdades sociais e a disseminação de 

atividades rentisas favorecidas pela combinação de proteção e subsídio". 

Os problemas apresentados anteriormente dificultaram a entrada do país nos 

novos paradigmas tecnológicos, como no caso da microeletrônica, bem como retardaram 

os ajustes necessários a sua organização para uma participação competitiva no momento 

de grande intensificação do comércio internacional. 



4.2.2.2 A década perdida 

A partir da década de 80, com as repercussões da segunda crise do petróleo e do 

aumento dos juros internacionais resultante do escasseamento de recursos financeiros 

internacionais3', tornou-se inevitável um ajuste na balança de pagamentos brasileira. 

Desta forma, o governo optou por intensificar as restrições as iinportações e aumentar o 

estímulo as exportações (Suzigan, 1995), de certa forma esta situação já havia ocorrido 

no país na era Vargas. Neste período a d a ç ã o  iniciou sua escalada sem trégua até 

atingir o ápice no final do Governo Sarney em 1989. 

O papel dos órgãos reguladores de preços, notadamente o Conselho 

Interrninisterial de Preços (CP), funcionava como um instrumento de política econômica 

utilizado para evitar que a inflação fugisse ao controle. O setor privado exigia, então, 

algumas coinpensações por este controle, levando o governo a recorrer a subsídios 

creditícios através da cobrança de correção monetária parcial (Fishlow, 1985). 

Nos anos 80 ocorreram intensas transformações políticas, como o fim da ditadura 

militar. Desta forma, a transição democrática ocorreu em parte como uma conseqüência 

do enfraquecimento da unidade da classe industrial que suportou o regime autoritário, 

tornando-se um crítico das políticas estatizantes do Governo Federal e do crescimento 

exacerbado do tamanho do Estado e de sua interferência nas atividades do setor privado 

(Diniz, 1992). O Governo Sarney de 1985 a 1989 foi marcado por um grande 

desencontro nas políticas de ajuste macroeconôinico fimdamentais para equacionar os 

graves problemas nacionais, principalmente no que diz respeito ao controle da inflação 

que a estas alturas situava-se em patamares espetaculares. A partir da década de oitenta a 

inflação tornou-se um dos fatores de desequilibro interno da economia do país e tornou- 

se um entrave ao processo de crescimento brasileiro. A relação do Brasil com o mercado 

financeiro internacional continuou extremamente restrito, dadas as dificuldades de 

negociação da dívida externa. O acesso a créditos externos foi reduzido 

consideravelmente tanto para o Governo como para as empresas brasileiras, sendo estas 

38 Segundo Fislilow, o Brasil era o terceiro maior importador de petróleo e o maior devedor entre os 
países em desenvolvimnento. Portanto, a conjugação desses dois fatores internacionais externos afetaram 
sobremaneira de forma negativa a econôinia brasileira no perídodo. 



obrigadas a conviver com as altas taxas de juros praticadas internamente como uma de 

suas âncoras da política econômica. 

4.2.2.3 As mudanças estruturais da década de 90 

O Governo Collor, se seguiu a uma década marcada pela crise gerada pela dívida 

externa, pela estagnação econômica e escalada inflacionária, apesar das várias tentativas 

de estabilização iinplementadas até então. Sua plataforma de governo baseou-se em um 

"Projeto de Reconstrução Nacional", composto de um plano imediato para a 

estabilização monetária e um pacote de mudanças estruturais condensadas e apresentadas 

ao Congresso Nacional, em fevereiro de 1991, na forma de um amplo projeto de reforma 

constitucional (Fiori, 1996). O projeto de estabilização monetária fracassou, mas as 

mudanças estruturais tiveram início através da desregulamentação crescente da 

economia, do rebaixamento considerável das alíquotas de importação e do programa de 

privatização de empresas estatais. 

Fiori (1996) divide o projeto de mudança estrutural do país em três etapas. A 

primeira ocorreu no período Collor. Segundo apreciação do autor esta fase foi 

prejudicada pela falta de apoio parlamentar do Presidente e pelo seu afastamento da 

política em decorrência da sua renúncia diante do iminente irilpenchman pelo Congresso 

Nacional sobre a acusação de corrupção. A segunda etapa ocorreu na Presidência de 

Itamar Franco onde foi concebido e colocado em prática o plano de estabilização que 

ficou conhecido como Plano Real. Na terceira etapa, consolidou-se o plano de 

estabilização econômica e imprimiu-se um ritmo mais acelerado as reformas 

constitucionais, desta vez sob a Presidência de Fernando Henrique Cardoso. O 

desempenho do Brasil no novo cenário econômico mundial é condicionado por Fiori 

(1996) ao sucesso das novas estratégias sócio-econômicas em implernentagão. 

Uma das vertentes mais importante do novo modelo foi a abertura de mercado, 

implementada no início da década principalmente através da redução das alíquotas de 

importação, cujo objetivo principal foi ajustar desequilíbrios nos preços internos e induzir 

as empresas nacionais a um aumento de qualidade e produtividade(Castro, 1997). 

Essa política encontrou opositores no Brasil, principalmente com relação ao 

ritmo da abertura e a falta de contrapartidas dos parceiros comerciais do Brasil. As 



empresas brasileiras se viram obrigadas a proceder ajustes para competir com seus pares 

a nível internacional. Os setores menos preparados para esta competição sofreram 

fortemente, chegando a um limite de quase extinção como nos casos da indústria têxtil e 

de calçados. Temeu-se pela falência da indústria nacional, chegando inclusive a se 

acreditar que o país passava por um processo de desindustrialização (Coutinho, 1997). 

Em entrevista concedida a Fonseca (1996) para a Revista Rumos do Desenvolviinento, 

Coutmho afirma que o país atravessa um período de desindustrialização seletiva, onde 

apenas os setores de commodities, de baixo valor agregado, têm melhorado sua posição 

relativa durante esta década. É reconhecida, entretanto, uma série de exceções a esta 

regra, como os progressos e ajustes observados no setor automobilístico. Segundo 

Coutmho este avanço só foi possível graças a uma política específica desenvolvida para 

promover o setor. Os discordantes deste ponto de vista acreditam que passados alguns 

anos da abertura econômica não se observam indícios nítidos de desindustrialização do 

país e sim da realocação da produção dentro do próprio país. 

Algumas mudanças significativas no processo de produção das empresas 

multinacionais afetaram sobremaneira a indústria brasileira. Segundo Baumann (1996) o 

mundo assiste a mudança de uma forma de "globalização comercial para globalização 

produtiva" (Baumann, 1996). Essa nova modalidade é confirmada por Fleury (1997), 

quando este atesta que houve uma mudança de estratégia de produção inulti-país, onde 

as MNCs operavam com plantas em vários países sem uma grande integração entre si, 

para estratégias globais integradas levando a reorganização dos sistemas de produção em 

escala mundial. Além disso as empresas multinacionais estão procurando se expandir 

para os mercados emergentes em ritmo bastante acelerado. Um indicador deste 

fenômeno é o grande número de fusões e aquisições de companhias brasileiras por 

MNCs. Segundo estudos da empresa de consultsria KPMG, das 1208 empresas 

brasileiras vendidas no país de 1992 a setembro de 1997, 40%, ou 488, foram compradas 

por empresas multinacionais (Guaracy, 1997). 

A abertura de mercado levou, efetivamente, as empresas nacionais a investirem 

na melhoria da qualidade dos seus produtos, .através da racionalização da produção e 

menos em investimentos mais significativos para a capacitação tecnológica (Fleury, 

1997). Observou-se, em muitos setores um investimento na modernização do parque 



fabril e na melhoria dos níveis de utilização de novas tecnologias como será comprovado 

no estudo de caso brasileiro a seguir. Esse movimento tem uma forte relação com a 

entrada ou ameaça de entrada de novos competidores no mercado brasileiro. 

4.2.2.4 Da abertura comercial ao MERCOSUL 

Dentro da reorganização econômica internacional em curso, decorrente das 

transformações apresentadas por Stallings (1995), observa-se a emergência e 

solidificação de blocos regionais conforme discutido no Capítulo 1. A tendência mundial 

de associação dos países em torno de blocos econômicos tem se verficado verdadeira 

entre os países do Cone-Sul. Em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, assinaram 

o acordo para a formação do bloco econômico do MERCOSUL com vistas a intensificar 

o fluxo comercial entre os quatro países e diminuir as barreiras tarifárias a zero em 1995. 

O Brasil e a Argentina são os principais integrantes do bloco e entre eles são 

trocados os maiores volumes de mercadoria e capital. Como foi apontado anteriormente 

além do sucesso em termos econômicos apresentados pelos números do MERCOSUL, 

conforme mostra a figura 4.1, politicamente a união destes países tem fortalecido suas 

posições frente as negociações de integração das Américas, tendo os EUA como líder. 

Segundo Garnero (1997) , a importância do MERCOSUL é decisiva para a inserção do 

Brasil na economia globalizada e fator de fortalecimento político nas negociações para a 

formação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). Garnero também destaca 

que os investimentos conjuntos das empresas brasileiras e argentinas no âmbito do 

MERCOSUL deverão superar os US$2 bilhões até o ano 2.000. 

As empresas brasileiras têm desempenhado um papel importante dentro deste 

contexto. Observa-se o deslocamento destas de uma posição de espectadoras das 

negociações estabelecidas a nível de governo, para uma posição pró-ativa no sentido de 

explorar da melhor forma as oportunidades oferecidas pela expansão do mercado. A 

participação ativa do empresariado em torno dos rumos do MERCOSUL é também um 

indício do sucesso do referido bloco, considerando que o início das ações com vistas a 

formação deste mercado foi estabelecido e impulsionado pelas burocracias 

governamentais conforme afirma Hirst (1992). 



Figura 4.1: Comércio bilateral entre Brasil e Argentina dentro do MLERCOSUL(bilhões de US$) 

11 -94 
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Fonte: Revista Veja, 27/08/97, p.36. 

* corresponde apenas aos meses de janeiro, fevereiro e março. 

4.2.3 Conjuntura Política Brasileira 

A história política na República Brasileira tem duas características importantes: a 

descontinuidade democrática dada a alternância de regimes militares e civis no poder e o 

espaço para o surgimento de personalidades populistas que nos momentos de crise se 

colocam como alternativa para a "salvação da pátria". Os desequilíbrios na representação 

dos diversos estados brasileiros e a perpetuação de um grupo da classe política arraigada 

em práticas clientelistas estão também no cerne do processo político brasileiro. Esses 

fatores contribuem para o entendimento da discrepância entre o aumento progressivo da 

riqueza nacional e a sua péssima distribuição. 

Desde a sua independência em 1889, o Brasil atravessou dois períodos ditatoriais 

prolongados: o primeiro de 1937 a 1945, conhecido como o Estado Novo, tendo como 

ditator-único o Presidente Getúlio Vargas. O outro longo período de ditadura iniciou-se 

em 1965, terminando mais de 20 anos depois com a abertura democrática de 1984, 

quando o primeiro Presidente civil assumiu o poder em janeiro de 198 5. 

A instabilidade política, relacionada fortemente com a instabilidade econômica já 

apresentada anteriormente, fez do Brasil um dos países com o maior número de 

Constituições em um intervalo de apenas um século. É interessante observar que cada 



Carta Magna acompanhou uma mudança significativa na estrutura de poder. Essas 

observações apontam indícios no sentido de demonstrar a instabilidade institucional do 

país quando se analisa numa visão de longo prazo. Nos últimos anos, a instabilidade das 

regras que ordenam o seu funcionamento tem sido, entre outros, uma das principais 

causas do baixo fluxo de investimentos externos em coinparação a outros países em 

situação similar. A estabilização econômica e política que atravessa o país a partir de 

1994 relaciona-se com o próprio amadurecimento democrático da nação, sinalizado a 

partir de movimentos populares como as Campanhas pelas eleições diretas em 1984 e do 

inpeachman do Presidente Collor em 1992. O quadro de maior previsibilidade e clareza 

de rumo, tem tornado o país mais atraente como alternativa de investimento das 

empresas inultinacionais. Os números do investimento estrangeiro no Brasil em 1996 

apontam para esse mudança de visão, num momento em que o país é o segundo destino 

dos FDI, entre os países em desenvolvimento, sendo superado apenas pela china3'. 

Um outro aspecto político arraigado nas práticas nacionais é o personalismo. 

Barbosa Filho (1995), relaciona este personalismo a obra de Maquiavel, no clássico O 

Príncipe. Neste sentido, a figura de um ser com virtudes e capacidade de entendimento 

das aspirações populares e dotado de um saber inato e especial seria o condutor das 

políticas do Estado, conduzindo de forma bastante personalista os rumos do país. Os 

exemplos citados pelo autor mostram a presença dos salvadores iluminados na maioria 

dos movimentos políticos brasileiros. O mais principesco dos presidentes brasileiros foi 

Getúlio Vargas, nos seus dois mandatos como ditador e também quando eleito 

diretamente, atribuía ao Estado o papel de regenerador e condutor da sociedade ao 

pressupor a incapacidade desta última para gerar soluções adequadas aos seus desafios 

básicos. O governo JK também teve uma base política bastante desestruturada cabendo 

as qualidades pessoais do presidente as principais ações do governo. 

Nos governos militares a elite burocrática teve o papel de condutor da sociedade, 

sem que esta pudesse se auto-representar. Mesino no governo deinocrático de Collor de 

39 O Brasil saltou de 14" lugar, em 1995, para 5" lugar ein 1996, no ra~iking dos principais receptores de 
investiinentos de empresas transnacionais, segundo o "World Investment Report 1997", divulgado pela 
UNCAD (Confederação das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolviinento), totalizando US$ 9.5 
bilhões, superando o México com US$ 7.5 bilhões, e distante da China coin seus US$ 42,3 biíúões. 
(Seidel, 1997) 
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Melo, o que observou-se foi um Presidente que a todo momento se colocava como o 

Salvador, aquele que tudo resolve e que tem respostas para tudo. 

Barbosa Filho (1995) apresenta o governo eleito em 1994, presidido por 

Fernando Henrique Cardoso, como um momento de quebra da tradição maquiavélica da 

política nacional. Na visão do autor, a ambição maior do presidente Fernando Henrique é 

a de estabelecer as bases de uma sociedade verdadeiramente democrática, onde o Estado 

tenha uma fùnção importante, mas que não seja o único responsável pelos rumos da 

nação. Em recente entrevista a revista Veja, o Presidente, aponta o caráter estritamente 

democrático do seu governo ao afirmar que os cammhos políticos do Brasil passam 

necessariamente pela ampliação e radicalização da democracia, sendo necessário para 

isso a participação intensa das diversas representações sociais. Os críticos do governo 

Fernando Henrique, apontam uma divergência entre o discurso presidencial e suas ações 

do dia-a-dia. Um dos pontos mais criticados tem sido a atual aliança política entre o 

governo e os setores conservadores representados pelos partidos de centro-direita. Estes 

partidos, têm fornecido a base de sustentação para as reformas governamentais 

encaminhadas pelo Governo ao Congresso Nacional. Apesar da posição pró-democracia 

assumida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, constata-se no seu Governo a 

utilização dos mesmos mecanismos, não tão democráticos, de edição de Medidas 

Provisórias que estabelecem alterações nas leis e são apreciadas posteriormente pelo 

Congresso Nacional. Muitas destas medidas são reeditadas várias vezes, fazendo com 

que o órgão Executivo, atue como Legislativo. 

4.2.3.1 O ajuste estrutural no Brasil 

O processo de ajuste da economia brasileira teve início, como apresentado 

anteriormente, em 1990 na administração Collor de Mello. A plataforma do então 

candidato tinha como linhas básicas de atuação: o controle da inflação, a modernização 

do Estado, a abertura econômica do país e as privatizações das empresas estatais. O 

despreparo da equipe do Presidente Collor, a corrupção generalizada nas várias esferas 

de Governo e a falta de articulação para negociar politicamente as reformas propostas ao 

Congresso levaram ao insucesso das políticas de controle da inflação. O caráter 

endêmico da corrupção levou ao pedido de impeachman do Presidente em 1992, que 

renunciou diante da iminência de ser destituído. Porém, no que diz respeito a abertura 



econômica houve uma mudança substancial representada pela queda das alíquotas de 

exportação que até 1990 eram de 80% em média, para 1992 situando-se em 14% em 

média (Delfim Neto, 1997). 

As correções de rumo no programa de modernização da economia brasileira 

foram conduzidas pelo Presidente Itamar Franco que sucedeu a Collor de Melo. A 

preocupação principal do novo governo foi criar mecanismo de controle da inflação, 

ajustar o ritmo da abertura econômica, diminuir o ritmo das privatizações e das 

mudanças no aparelho do Estado. Durante o Governo Itainar Franco foi elaborado o 

Plano Real que será discutido posteriormente. 

A partir de 1994 com a eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

Barbosa Filho (1995) identifica os desafios a serem vencidos pelo novo governo como 

sendo: a) consolidar a democracia; b) efetivar a transição do modelo econômico 

brasileiro fortemente regulado para uma economia de mercado, dotada de 

competitividade e de capacidade para responder as exigências do processo de 

globalização; c) universalizar progressivamente condições dignas de vida para a 

população; d) redesenhar os idéias da nação a frente de processos econômicos 

internacionais que ameaçam retirar do controle nacional um enorme conjunto de fatores 

estratégicos e por último; e) compatibilizar os objetivos anteriores de modo a gerar uma 

universalização do acesso aos ganhos do processo. O Governo Fernando Henrique 

Cardoso, tem tido sucesso importante no controle da infiação e na privatização das 

empresas estatais. O caso das telecomunicações em especial será analisado em detalhes 

na seqüência deste capítulo. 

4.2.3.2 O Plano Real 

Apesar do delicado momento político atravessado pelo país, foi no governo de 

Itainar Franco que deu-se início ao Programa de Estabilização Econômica, que ficou 

conhecido como Plano Real. O instrumento de equilíbrio implementado pelo governo era 

composto de uma série de fases, conforme apresentado na Exposição de Motivos da MP 

do Real (http://www.fazenda.gov.br). Esta medida provisória tratou da implementação 

do programa em três etapas, a saber: a) o estabelecimento do equilíbrio das contas do 

Governo, está identificada como a principal causa da mflação brasileira; b) a criação de 



um padrão estável de valor denominada Unidade Real de Valor - URV; e c) a einissão 

desse padrão de valor como uma nova moeda nacional de padrão estável. Na verdade o 

modelo de estabilização e integração internacional implementado através do Plano Real 

seguiu uma formulação mais abrangente que já vem sendo aplicada na América Latina 

com grau de sucesso variado em relação a manutenção da estabilização econôinica e 

crescimento do país. Segundo Batisa Jr. (1996) esse modelo compõe-se se seis variáveis 

básicas: a) o uso da taxa de câmbio como instrumento de combate a inflação; b) a 

abertura da economia às importações (que funciona como um mecanismo de controle de 

preços internos); c) abertura financeira externa, com a adoção de políticas de estímulo à 

entrada de capitais externos de curto prazo; d) medidas visando a desindexação da 

economia; e) ajuste fiscal e austeridade monetária e f) privatização através da venda de 

empresas públicas. No caso do Brasil todos esses aspectos estiveram presentes, 

entretanto, os itens de ajustes estruturais, como a reforma da fiscal, da previdência e 

administrativa ainda não se tornaram realidade. A política cambial foi utilizada de modo a 

convergir a inflação brasileira a inflação internacional, a despeito da perda de 

competitividade internacional da indústria e de desequilíbrios na balança de pagamentos 

que constituem-se os principais riscos da implantação deste tipo de política. 

A expansão do consumo impulsionou um crescimento econômico na ordem de 

14% no último trimestre de 1994 (Castro, 1997), como decorrência da queda drástica do 

"imposto idacionário", e sua conseqüente transferência de recursos para setores de mais 

baixa renda e com alta propensão a consumir. Além disso, o crédito de inais longo prazo 

ressurgiu como conseqüência de um padrão monetário inais estável, que refletiu também 

num aumento de consumo generalizado. É importante notar que o aumento inicial da 

demanda é uma conseqüência esperada dos planos econômicos que visam a eliminação 

da inflação, portanto o controle dos níveis de consumo através da administração da taxa 

de juros e do crédito se configuram em políticas a serem utilizadas de modo a superar a 

etapa de aquecimento da demanda dentro do processo de estabilização monetária. 

Batista Jr. (1996) sustenta que o Plano Real, apesar do sucesso no controle da 

inflação, ainda não superou suas principais vulnerabilidades representadas pela 

penalização do setor produtivo através da política de juros altos e sobrevalorização 

cambial. A superação destes problemas depende da consolidação das finanças públicas. 



O autor aponta a necessidade de se obter progressos em termos de ajustamento fiscal e 

na necessidade de imprimir maior praginatismo nas políticas monetárias e cambiais de 

modo a livrar a economia da combinação danosa entre altas taxas de juros e câmbio 

supervalorizado. 

O Brasil tem um outro problema importante com relação a coinpatibilização entre 

o crescimento da demanda e da produção sobre a balança comercial e de pagamentos, 

uma vez que a taxa de câmbio sobrevalorizada estimula as importações e encarece as 

exportações. É importante notar, também, que as importações têm crescido 

consideravelmente no item de bens de capital utilizados para a modernização do parque 

industrial brasileiro. A taxa de crescimento da economia brasileira no patamar de 6% ao 

ano seria o ideal em termos de expansão do emprego, porém taxa nesse nível aqueceria a 

economia acima da prudente administração das contas externas. Mais uma vez o ponto 

central é a necessidade dos ajustes internos a nível fiscal e patrimonial de modo a 

permitir um crescimento sustentado sem os sobressaltos de uma política monetária 

baseada em âncora cambial. 

As críticas ao Plano Real se estendem também quanto ao formato e tinzing da 

condução das políticas. Castro (1997) reconhece a "inquebrável prioridade conferida a 

estabilização e o próprio êxito que vai sendo alcançado no combate a inflação", que 

efetivamente foi controlada como mostra a figura 4.2. Entretanto é preciso notar que a 

dependência do plano em relação a situação econômica mundial é bastante grande. Pois 

o financiamento do déficit público está sendo possível graças a abundância de recursos 

internacionais a uma taxa barata. Nogueira Jr. (1996), entretanto, aponta uma série de 

fragilidades na construção do plano que pode comprometer os seus objetivos de mais 

longo prazo. A recente crise nas bolsas de valores mundiais, o ataque as moedas asiáticas 

sobrevalorizadas obrigou o Governo Brasileiro a aumentar em quase 100% as taxas de 

juros de modo a manter o controle sobre o processo de estabilização da economia 

brasileira. E diante do momento de crise, convencer os Parlamentares a votar as reformas 

que garantem o equilíbrio fiscal e patriinonial. 

Os números do Plano Real são, entretanto, expressivos, principalmente quando 

observa-se tanto um controle prolongado da inflação brasileira, quanto ao retorno do 

crescimento econômico, mesmo que lento. A figura 4.1 apresenta a evolução econômica 
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do país, onde observa-se um crescimento acentuado do PIB em 1994, seguido de um 

diminuição do ritmo de crescimento em 1995. Em 1996 o PIB volta a cair para 2,9%, 

enquanto as estimativas para 1997 apontam para um crescimento de 4%. 



Figura 4.1: Variação do PIB de 1980 a 1995 

Fonte: IBGE, extraído de http://m~v.fazenda.gov.br 

Figura 4.2: Evolução da inflação de 1986 até 1996 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

route: SPE, extraída de http:llwwv.fazenda.gov.br 

Os efeitos das políticas de ajuste em condução no país têm refletido na 

performance de todas os setores da economia sem exceção. Como será visto a seguir os 

setores em análise sofreram mudanças profundas em decorrência deste processo inacro 



de ajuste, que por sua vez é uma conseqüência das mudanças ainda mais globais no 

ambiente internacional. 

4.2.4 A dinâmica dos setores Cervejeiro, das Tecnologias de Comunicação e 
Informação no Brasil 

A indústria de cerveja tem passado por um momento de transição. A primeira 

mudança significativa foi a desregulamentação do setor, através do fim do controle de 

preços sobre os produtos, a segunda foi a exposição a concorrência estrangeira, através 

da diminuição considerável das tarifas de importação do produto e da chegada de novos 

competidores. 

O setor de telecomunicações também tem sido afetado sobremaneira pelo 

processo de ajuste estrutural, sendo alvo de desregulamentação e privatização. Como 

será visto a seguir , intensas transformações estão em curso de modo a transformar a 

ida-estrutura de telecomunicações brasileira em um instrumento importante de aumento 

de competitividade da economia como um todo. Ao longo desta seção serão 

apresentados um panorama sobre a disponibilidade desta in6-a-estrutura no país, bem 

como seus intensos movimentos de transformação. 

A evolução da indústria de inforinática - computadores, software e serviços - 

também é descrita, realçando-se os principais aspectos das políticas adotadas e os 

resultados obtidos pelo país neste campo. Por ser um setor relativamente novo, as 

iniciativas governamentais de fomento do desenvolvimento desta indústria aconteceram 

entre os anos 1970 e 1980. Sua desregulamentação aconteceu nos anos 90 como será 

mostrado a seguir. 

4.2.4.1 O Setor Cervejeiro no Brasil 

Apesar do primeiro anúncio de cerveja publicado no Brasil datar de 1836, a 

cerveja foi trazida para o país pela Família Real Portuguesa em 1808. Das indústrias 

estabelecidas a partir de então poucas sobreviveram aos dias de hoje. Muitas faliram e 

outras foram compradas por cervejarias maiores. O título de cervejaria mais antiga é 

disputado pelas duas maiores empresas do setor: a Companhia Cervejaria Brahma(1888) 

e Companhia Antártica Paulista (1 8 87). 



Após a instalação das fábricas de cervejas nacionais, as importações do produto 

foram se tornando mais escassas. Desta forma, o mercado brasileiro seguiu a tendência 

de outros mercados internacionais de estabelecer um setor cervejeiro estritamente 

nacional. Originalmente as cervejarias atendiam a mercados regionais, com o passar do 

tempo e a importância crescente da escala coino fator de manutenção da competitividade 

entre as empresas, observou-se uma concentração do mercado em torno de grandes 

einpresas nacionais. 

A partir da década de 1980 observou-se uma desconcentração do mercado 

através da entrada de um novo competidor - a Cervejaria Kaiser. A tabela 4.5 mostra 

este processo através do índice Herfindahl-Hirschman Index (HHI). Este índice é 

utilizado pelos órgãos de defesa da concorrência para medir o grau de concentragão de 

mercado. Desta forma, um índice abaixo de 1000 pontos indica que o mercado é 

desconcentrado, entre 1000 e 1800, observa-se uma nível médio de concentração e 

acima de 1800 pontos tem-se um setor bastante concentrado. Desta forma, a indústria 

brasileira de cerveja é concentrada, mas com tendência a desconcentração. 

Ainda na década de 80, era comum a escassez de produtos em épocas de pico, 

dada a posição de acomodação das empresas em atender ao mercado. A política de 

controle de importações e alíquotas elevadas para o produto mantiveram o mercado 

brasileiro cativo, dentro da política maior de substituição de importações, contribuindo 

para a formação de um duopólio exercido, aquela época, pela Antártica e pela Brahma. 

Até 1989 o setor cervejeiro sofria regulação do Governo Federal no que se refere 

a preços. A política de controle de preços, como comentado anteriormente, era exercida 

coino um importante instrumento de política econômica. Cada indústria produzia uma 

quantidade bastante limitada de tipos de cerveja e de embalagens, pois o referido 

controle dificultava o posicionamento no mercado de produtos com qualidade e preço 

diferenciados. Este controle, na realidade, funcionou como um mecanismo de 

remuneração padrão para as empresas do setor, independente da performance, da 

qualidade dos produtos e da estrutura de custos de cada empresa em particular. 



Tabela 4.5: Participação no Mercado Brasileiro de Cervejas 

Empresa 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cresc.Fatia % 
Mercado Cres. 

BrahmdSkol 50.3 50.8 51.3 51.5 51.2 50.1 46.6 48.2 -2.1 -0.5 
Antártica 40.8 37.8 35.1 34.0 31.5 30.2 31.9 25.7 -15.1 -3 7 
Kaiser 7.9 9.8 11.6 11.5 13.6 13.9 14.6 16.0 8.1 102 
Schincariol 0.2 0.8 1.2 2.1 3.8 4.7 5.4 5.2 5.0 2.500 
Outras 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.5 4.3 3.5 337 
HHI 4258 4107 4000 3946 3814 3639 3434 3266 

Fonte: Barrionuevo (1997) 

Em 1990, com a diminuição das tarifas de importação, conforme mostra a figura 

4.3, e o fim de controle de preços para o setor pode-se observar uma mudança 

substancial na dinâmica deste. Por um lado a novo dinâmica do mercado propiciou o 

fortalecimento de alguns grupos regionais (Schincariol e Malta, por exemplo) e mais 

recentemente o surgimento de microcervejarias (Dado Bier, por exemplo). Por outro, a 

comercialização de produtos importados colocou o consumidor brasileiro em contato 

com novos tipos de cervejas e embalagens, permitindo a comparação destes como os 

similares nacionais. Foram oferecidos tanto produtos do segmento de cervejas especiais 

de maior preço, como cervejas populares de menor valor e pior qualidade que a nacional 

A figura 4.4 mostra o crescimento da importação de cervejas a partir de 1988. 

Figura 4.3: Evolução das Alíquotas de Importação de Cervejas - 1991 a 1997 

Quadro 16 
Evolução das Aliquotas de Inzportação de 
Cervejas - 1991 a 1997 

Ponte: Oliveira (1997) 



Figura 4.4: Importação Efetiva de Cerveja 

Quadro 15 
EvoluçCo da Importnpío Efetiva 
Cervejas Malte 

Fonte: Oliveira (1997) 

Este processo refletiu no comportamento das coinpanhias brasileiras que 

passaram a buscar inelhorias de qualidade e inovações de produtos, em termos de novos 

tipos de cerveja, novas embalagens e novos mecanismos de comercialização. A oferta 

variada de tipos de cervejas favoreceu o surgiinento de mercados segmentados4'. A 

liberdade de preços permitiu também um aumento das margens de lucro da indústria 

tornando o negócio cervejeiro mais atrativo. A modernização tecnológica e gerencial 

ficou evidente em várias iniciativas das empresas nacionais, tais como: investimentos em 

novas plantas e renovação de plantas mais antigas. Como resultado do processo de 

inodernização tecnológica a nível fabril e gerencial observam-se os seguintes resultados: 

o encurtamento do tempo entre lançamentos de novos produtos, a impleinentação de 

programas de qualidade e as mudanças no formato de distribuição dos produtos. 

Atualmente, a indústria de cerveja não está regulada por nenhuma legislação 

especial. Não há, também, qualquer tipo de regulação relativa a organização da rede de 

distribuição dos produtos41. As normas a serem seguidas, tanto pela cervejaria, quanto 

40 Um exemplo da seginentação de mercado via importação foi a introdução das cervejas mexicanas SOL 
e CORONA nos mercados do Rio de Janeiro e S,ão Paulo. 
41 É importante notar que nos EUA a legislação proíbe as cervejarias de possuirem as redes de 
distribuição dos produtos, impedindo uma integração vertical. No Canadá a distribuição também é 
fortemente regulada conforme mostrado anteriormente. 
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pelos revendedores e pontos de vendas, são basicamente as válidas para a indústria de 

processamento de alimentos e bebidas e as aplicáveis ao direito do consumidor. 

A distribuição do produto é feita através de uma rede privada de revendedores 

que vendem os produtos para: estabelecimentos de consumo no local; como bares e 

restaurantes e estabelecimentos de venda de produtos para consumo caseiro; como 

supermercados, mercearias e postos de gasolina. É bastante comum no Brasil a 

existência de revendedores e pontos de venda exclusivos. Ou seja, são comercializados 

apenas produtos de um único fabricante de cerveja. 

Cada revendedor é responsável por atender um conjunto de pontos de venda 

dentro de uma área pré-determinada. O revendedor trabalha juntamente com a cervejaria 

no sentido de desenvolver o mercado sob sua responsabilidade, expandindo o número de 

estabelecimentos que fornecem o produto. A relação entre a cervejaria e o revendedor é, 

normalmente, regulada por um contrato de exclusividade. Desta forma, a cervejaria 

vende seus produto para os revendedores que, utilizando-se de uma frota própria, dirige- 

se a fábrica determinada pela indústria e adquire os produtos que serão vendidos para os 

pontos de venda (bares, restaurantes, etc.). O ponto de venda disponibiliza o produto 

para consumo pelos clientes. Usualmente também há contratos de exclusividade entre os 

revendedores e os pontos de venda. A revenda utiliza parte da sua verba de marketing 

para apoiar a abertura de novos pontos de venda ou a expansão de pontos de venda já 

existentes. O tamanho da rede de revendedores é bastante expressivo. Só a Companhia 

Antártica Paulista possui 750 distribuidores e mais de 1 milhão de pontos de venda 

(Companhia Antártica Paulista, 1996). A Brahma possui aproximadamente 500 

revendedores. Observa-se nos dois casos uma política em andamento visando a 

diminuição do número de revendas e aumento da qualificação e inelhoria da sua estrutura 

de funcionamento. A racionalização da rede de distribuição está entre as metas 

prioritárias das cervejarias nacionais. 

Uma outra modalidade que vem sendo implementada com sucesso pela 

cervejarias é a venda direta. Neste caso a cervejaria vende diretamente para redes de 

supermercados, cadeias de fastfood, e em mercados onde o produto é vendido 

diretamente para clientes de menor porte. A venda direta tem sido ampliada pelas 

cervejarias como estratégia para atender mercados mal servidos pelas redes de revendas. 
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Além disso a cervejaria amplia a participação do seu percentual no preço de venda do 

produto. A tabela 4.6 mostra a distribuição do preço da cerveja entre impostos, fábrica, 

revendedor e varejo. Como pode-se observar a participação do revendedor no preço 

final representa aproxiinadainente 50% da reinuneraqão da fábrica. Desta forma, a 

ampliação dos mecanismos de venda direta, visa claramente direcionar para a empresa 

cervejeira os ganhos até então destinados as revendas. 

Tabela 4.6: Participação no preço da Cerveja ao consumidor em percentnal 

Ano Impostos Fabrica Revendedor Varejo 
1991 40 19 1 0 3 1 
1992 39 20 10 3 1 
1993 3 4 23 11 3 2 
1994 36 22 11 3 6 
1995 3 2 19 13 3 6 
1996 3 2 21 12 35 

Fonte: Compilado pela autora a partir dos Relatórios Anuais da Brahma 

O mercado nacional de cerveja pode ser definido como um oligopólio, cuja 

estrutura de operação é fortemente dependente de economias de escala. O conceito de 

escala está presente não só a nível produtivo quanto a nível de imagem. A propaganda e 

a manutenção da marca são requisitos essenciais na definição competitiva do setor 

cervejeiro. Logo, as atividades centrais do gerenciamento de empresas cervejeiras são: o 

gerenciamento da imagem e marca, a estrutura de distribuição e por fim a estrutura de 

produção; nesta ordem de importância. Como no caso dos mercados dos países 

desenvolvidos a competição interna resume-se a uma quantidade limitada de 

competidores fortes, quatro no total, e de um pequeno conjunto de empresas de pequeno 

porte. O primeiro grupo domina aproxiinadainente 95% do mercado brasileiro. 

Apesar de ser um mercado estruturalmente oligopolizado existe uma forte 

competição interna entre as empresas, não permitindo que nenhum tenha efetivamente o 

poder de ditar os preços no mercado (Pastore, 1997) e impedindo o funcionainento de 

uma estrutura de cartel. É importante observar que diante do aumento da demanda por 

produtos cervejeiros, houve um aumento da oferta de produtos e como conseqüência 

houve diminuição dos preços. Numa estrutura cartelizada o aumento da demanda se 

tornaria a oportunidade para o aumento dos preços, o que não aconteceu no caso do 



Brasil. Após o Plano Real (julho194 a maio/97), o aumento da demanda foi superior a 

30%, enquanto o preço de varejo da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas 

Econ6rnicas) apresentou queda de 6% em termos reais. Desta forma, a elevação da 

demanda se converteu em aumento da quantidade consuinida, sem que houvesse 

elevação dos preços no período, o que só pode ser explicado pelo ambiente competitivo 

desta indústria (Barrionuevo, 1997). A distribuição da produção brasileira de cerveja e 

os percentuais dominados por cada empresa são apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 4.7: Evolução do Consumo Brasileiro de Cerveja de 1985-1995 

Ano Consumo '?40 Per Capita % 
(IWhões de Crescimento (Litros/Habitante) Crescimento 
Hectolitros) 

1985 30.2 22.3 - 
1986 43.8 45.0 31.6 41.7 
1987 47.5 8.4 33.6 6.3 
1988 48.0 1.1 32.4 -3.6 
1989 52.8 10.0 35.7 10.2 
1990 54.5 3.2 36.1 1.1 
1991 58.0 6.4 39.5 9.4 
1992 47.7 -17.8 31.8 -19.5 
1993 50.9 6.7 33.3 4.7 
1994 59.0 15.9 37.9 13.8 
1995" 75.0 27.1 48.0 18.2 

Fonte: Extraído de Oliveira (1996), com fonte original da Companhia Cervejaria Braluna. 
(a) O consumo de 1995 foi estimado pelo Instituto Nielsen. 

A indústria cervejeira nacional passa por um momento bastante favorável tanto 

no que se refere a expansão de consumo quanto ao aumento da lucratividade, no estudo 

de caso a ser apresentado neste capítulo observa-se um aumento do lucro líquido da 

Cervejaria Brahrna na ordem de 500%, passando de 70 milhões de US$ em 1990 para 

371 milhões de US$ em 1996. O consumo interno subiu de um patamar de 

aproximadamente 33 litros per capita em 1993, para aproximadamente 48 per capita em 

1995, conforme mostra a tabela 4.7. O Brasil possui, ainda, um potencial de elevação do 

consumo per capta, pois o nível de consumo atual representa menos da metade do 

praticado nos EUA. O crescimento apresentado é conseqüência da estabilização da 

economia, da expansão da renda nas classes baixas, e da idade da população, onde 

estima-se que 35% da população da América Latina esteja com menos de 20 anos. O 

súbito crescimento da demanda em 1994 surpreendeu as empresas, que passaram a 

operar com capacidade máxima e mesmo assim a produção foi insuficiente para atender 



aos consumidores. Observa-se por ocasião da ampliação considerável do consumo de 

cerveja no Brasil uma alta elasticidade-preço e renda entre cerveja e cachaça. A 

elasticidade preçolrenda indica que o consumo do produto aumenta de acordo com o 

aumento de renda dos consumidores. Segundo Salgado e Silva (1997), pode-se observar 

uma transferência de consuinidores de cachaça que passaram a consumir cerveja quando 

tiveram acesso a um nível melhor de renda. 

O quadro apresentado impulsionou o negócio de cerveja no país acirrando a 

competição entre as empresas e promovendo investimentos consideráveis na construção 

de novas fábricas e na ampliação de fábricas já existentes, além de despertar o interesse 

de competidores internacionais para este mercado. A demanda aquecida e a diminuição 

das alíquotas de importação do produto, conforme mostrado na figura 4.4, permitiram 

que os importados chegassem ao mercado nacional com preço competitivo, aumentando 

a margem de participação de 0,2 % em 1993 para 1,5 % em 1994. 

Além de aumentar a capacidade produtiva, as cervejarias locais procuraram 

ocupar maiores e melhores fatias de mercado, utilizando-se de algumas estratégias chave, 

tais como: desenvolvimento de meios mais convenientes de packging, através da 

introdução de novas embalagens e oferta de novos produtos no inercado; como as 

cervejas do tipo ice e light (Salomon Brothers, 1996). Essas iniciativas visaram atender 

o inercado de maneira segmentada, diferentemente das práticas anteriores onde os 

produtos eram consumidos em tipos e embalagens padrão. 

Portanto, as mudanças no mercado de cerveja apresenta um caráter quantitativo, 

dada a inserção de um grande contingente de novos consumidores, e qualitativo devido a 

emergência das novas exigências dos consumidores que passaram a ter acesso a novas 

opções de produtos no mercado. O conhecimento das transformações nos padrões de 

consumo tem sido primordial para as companhias nacionais na busca de aumento na sua 

participação no inercado. 

4.2.4.1 . I  A Entrada das cervejarias internacionais no mercado brasileiro 

A relativa estabilidade econômica dos países em desenvolvimento, aliada a 

necessidade de expansão da produção das empresas multinacionais para fora do seu 

mercado de origem, estão entre as principais causas da estratégia de investimentos 



destas nos mercados emergentes da América Latina e Ásia. A ameaça de entrada de 

novos competidores nestes mercados tem forçado as empresas nacionais a ajustarem 

seus processos internos de modo a se colocar em condição de competir, caso um dos 

gigantes internacionais decida instalar suas bases no Brasil. A maturidade do mercado 

brasileiro e o formato com que este ajustou-se aos padrões e parâmetros de produção 

internacionais, principalmente em termos de custo e qualidade, explicam os formatos que 

os competidores internacionais têm buscado para ter acesso ao mercado brasileiro. 

Nenhum competidor escolheu a entrada direta no mercado: unanimemente optou-se pela 

associação com empresas nacionais. 

Usualmente a entrada de uma marca de cerveja em um novo mercado que atua de 

forma competitiva ocorre através de programas de importação e distribuição por um 

parceiro local. Um segundo estágio de penetração no mercado se dá sob a forma de um 

licenciainento para industrialização do produto onde ocorre transferência basicamente do 

know-how de produção. A tecnologia de distribuição e atendimento ao ponto de venda 

normalmente é a contra partida oferecida pela empresa que licencia o produto42. Os 

estágios apresentados servem como um contato com o novo mercado, uma forma de 

adquirir conhecimento sobre o funcionamento e as características deste, bem como testar 

a aceitação do produto. Numa terceira fase, os novos entrantes tendem a formar 

parcerias para construção de novas unidades fabris, formação de rede de distribuição e 

atendimento próprios. Neste estágio, o novo entrante trás consigo as tecnologias de 

administração do negócio, de produção e, principalmente a tecnologia de distribuição e 

rnarketing. As atividades de logística, distribuição, atendimento e supervisão de revenda 

e atendimento ao consumidor são especialmente críticas no atual estágio de maturidade 

da indústria. 

42 A rede de distribuição é considerada a principal barreira de entrada aos competidores internacionais 
no mercado local. O estabelecimento de uma rede de revendas visando o atendimento de um país 
continental como o Brasil é tarefa bastante dincil. Dois exemplos recentes da tentativa de competidores 
internacionais se estabelecerem foram fracassados. O primeiro exemplo aconteceu na década de 1970, 
com a chegada da cervejaria dinamarquesa Carlsberg ao Brasil. Esta companhia montou urna fábrica 
própria na Bahia visando a produção de cervejas especiais em embalagens one-way, que na época não 
existia 110 Brasil. Devido a dificuldades na distribuição, dois anos depois de iniciadas as operações, a 
empresa terminou vendendo a sua fábrica a um competidor nacional. Um segundo exemplo, foi o caso 
da empresa BAESA que se estabeleceu no Brasil com o propósito de produzir e distribuir a marca de 
refrigerantes Pepsi. Devido ao insucesso da iniciativa, a empresa fechou entendimentos com um 
competidor nacional para a venda da empresa. 



A partir de 1995 o país assistiu a entrada de novos competidores através do 
43 estabelecimento de parcerias com as empresas já estabelecidas. No Brasil, entre 1994 e 

1995, a 1% ea  colocadas no ranking das maiores cervejarias mundiais (Anheuser-Bush e 

Miller) associaram-se, respectivamente, a 2" e a 1" (Antártica e Brahma) colocadas no 

mercado nacional, de acordo com a tabela 4.8. As associações tomaram formas distintas, 

a saber: a criação de uma nova companhia onde cada empresa participa com 50 % do 

capital, a compra de participação acionária na empresa nacional, e a criação de uma nova 

companhia com controle acionário majoritário em favor de um dos parceiros. No caso da 

Antártica, foi formada uma nova empresa em parceria com a Anheuser-Bush, além da 

venda de 5% das ações da companhia com a opção de compra de até 27 %. No caso da 

Brahma não há acordo para a participação acionária do parceiro estrangeiro, somente a 

formação de uma empresa onde cada sócio detém 50% das ações. 

No modelo escolhido pelas empresas nacionais, os produtos das inarcas entrantes 

passaram a ser produzidos inicialmente nas fábricas das associadas no Brasil. Em todos 

os casos optou-se por produzir cervejas especiais - premium - de modo a atender as 

novas segmentações no mercado de cerveja de maior qualidade e preço. De acordo com 

o crescimento da demanda, no futuro poderão ser construídas novas fábricas exclusivas 

para a produção da marca importada. 

A parceria foi a forma menos arriscada que os competidores internacionais 

encontraram para penetrar no mercado nacional. Entretanto, os órgãos governamentais 

responsáveis pela garantia da competição em setores oligopolizados têm atuado no setor 

cervejeiro condenando os formatos de associação entre companhias nacionais e 

estrangeiras. O CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econôinica) ordenou a 

dissoluqão da parceria entre a Brahma e a Miller e entre a Antártica e a Anheuser-Bush 

por considerar que as joint-ventures trazem mais beneficios as empresas do que aos 

consumidores, além de reforçar a estrutura oligopólica do setor. Outros órgãos 

governamentais, como a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) e a 

Secretaria de Direito Econômico (SDE), entretanto, entenderam que as associações não 

levariam a concentração econômica, aprovando as associações. Nos dois votos dos 

43 Desde 1989, a 2" cervejaria mundial (Heineken) adquiriu 15 % da 3" cervejaria nacional, fornece 
howhow a sua afiliada brasileira e aqui produz sua marca nas instalações da cervejaria nacional. 
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relatores do CADE (Freitas Castro, 1997; Salgado e Silva, 1997) em relação aos Atos de 

Concentração 58/95, tendo como interessadas a Companhia Cervejaria Brahma e a 

Miller Brewing, e o ato 83/96 envolvendo a Antártica e a Anheuser-Bush (Budweiser), 

foi invocado o princípio da concorrência potencial, onde a entrada de competidores no 

país, através de parcerias eliminaria a percepção destes como correntes potenciais sem 

torná-los concorrentes efetivos, inviabilizando a melhoria da concorrência no mercado 

nacional. Essa argumentação foi contestada por dois, dos sete membros do CADE, 

inclusive o seu Presidente, além de estar sendo contestada pelas empresas, que 

recorrerão a Justiça que se encarregará de fornecer o parecer final. 

Como o princípio da concorrência potencial invocado pelo órgão de Defesa da 

Concorrência não encontra jurispsudência nacional e dadas as dificuldades de adequar o 

caso brasileiro a jurispsudência internacional, acredita-se que no caso de uma parecer 

definitivo desfavorável por parte do CADE, a resolução da Justiça Federal sobre a 

disputa concluirá pela adinissibilidade da joint-venture. No parecer do Presidente do 

CADE Gestner Oliveira em seu voto (Oliveira, 1997), é enfatizado que observa-se "um 

excessivo grau de subjetividade na aplicação do conceito pela autoridade de defesa da 

concorrência", reforçando a tese da adminissibilidade do formato de associação em 

questão. 

A qualidade das empresas do setor pode ser avaliada pela posição relativa das 

mesmas no cenário internacional conforme apresentado na tabela 4.8. Ou seja, as três 

maiores cervejarias brasileiras estão entre as 20 maiores cervejarias do mundo. O 

interesse das multinacionais pelo mercado brasileiro pode ser avaliado nas palavras do 

presidente da Miller, Jack MacDonough, em entrevista concedida a revista Executve- 

Speeches em 1994. 

"Até 1993, a Miller era quase que exclusivamente uma 
companhia orientada ao mercado dos EUA, com quase 90% de 
suas vendas para o mercado doméstico. Em 1993 começamos a 
ter uma visão diferente do mundo. Explicarei porque a Miller 
está tão interessada no mercado mundial de cerveja. O mercado 
internacional de cerveja é atrativo porque ele é grande, em 
crescimento, lucrativo, e altamente fragmentado (. . .) Outra 
razão porque o mercado é atrativo é porque a tendência do 
governo e do consumidor é criar uma janela de oportunidade. 
(. . .) Tarifas para cerveja estão desaparecendo em muitas áreas. 



O GATT as tem reduzido. O NAFTA as tem reduzido. O Pacto 
Andino e o MERCOSUL as tem reduzido. Uma vez que 
antigas barreiras têm caído, muitas cervejarias nacionais se 
moveram rapidamente para entrar nos mercados vizinhos. A 
Brahma tem se expandido para Argentina e Venezuela, a 
Quilrnes tem se expandido para o Chile. (. . .)" 



Tabela 4.8: Ranking das maiores indústrias de cerveja, em Milhões de Hectolitros 

AHEUSERBUSH 

HEINEKEN 

MILLER 

SAB 

BRAHMA 

INTERBREW 

CARLSBERG 

ANTÁRTICA 

&SER 

MOLSON 

USA 

Holanda 

USA 

África do Sul 

Brasil 

Bélgica 

Dinamarca 

Brasil 

Brasil 

Canadá 

Ponte : Impact Internacional, 1997 

4.2.4.1.2 O Processo de Internacionalização das Cervejarias Nacionais 

O contraponto oferecido por Nunez (1993), e apresentado no Capítulo 1, onde é 

enfatizada a importância da expansão internacional das empresas competitivas dos países 

em desenvolvimento, encontra um exemplo interessante na indústria cervejeira brasileira. 

Após o processo de ajuste deste segmento, buscou-se a produção de cerveja dentro de 

parâmetros internacionais, desenvolvendo-se uma competência gerencial visando a 

penetração em mercados internacionais, notadamente os da America Latina. Neste 

sentido as empresa líderes nacionais buscam se colocar como competidores fortes a nível 

internacional e presentes nas disputas pelos novos mercados em expansão e na garantia 

de atendimento ao seu próprio mercado também em expansão. 

As associações com empresas estrangeiras tratadas anteriormente buscam criar, 

sob o ponto de vista das empresas nacionais, capacitações e competência para uma 

atuação internacionalizada. No primeiro momento, aproveitando-se das tarifas do 

MERCOSUL que foram reduzidas a zero como mostra a tabela 4.9, e em seguida para 

outros países fora da América Latina. É importante observar que no acordo da Antártica 

com a Anheuser-Bush está prevista uma parceria para o lançamento de um produto da 

cervejaria nacional no mercado americano. 



Tabela 4.9: Alíquotas de Produtos Cervejeiros 

Outros MElRCOSUL NAFTNTERCEIROS 
Cerveja O 20% 
Malte 14%(GATT) O 14% 

10%( OMC ) 
Lúpulo 8% (GATTIOMC) O 8% 
Cevada O 10% 
Garrafas O 10% 

Ponte: Oliveira (1997) 

4.2.4.2 A infra-estrutura d e  telecomunicações no Brasil 

O processo de ajuste estrutural em curso no país tem refletido sobremaneira nas 

políticas públicas para os setores de infra-estrutura e em particular sobre a infra-estrutura 

de telecomunicações. 

Os serviços de telecomunicação no Brasil são até o momento um monopólio 

estatal organizado através do grupo Telebrás e suas concessionárias estaduais. 

Entretanto, estes se encontram em processo de desestatização dentro do Programa 

Nacional de Desestatização conduzido pelo Governo Federal. No documento intitulado 

"Diretrizes Gerais para a Abertura do Setor de Telecomunicações no Brasil", do 

Ministério das Telecomunicações é apresentado um quadro da situação atual do mercado 

de telecomunicações brasileiro e os fundamentos da proposta de mudança estrutural. 

O histórico das telecomunicações no Brasil mostra o formato da organização do 

setor a partir da década de 1960 quando os sistemas telefônicos eram oferecidos por 

mais de 1.200 operadoras independentes. Em 1962 foi proposto o Código Brasileiro de 

Telecomunicações com o objetivo de criar o Sistema Nacional de Telecomunicações de 

modo a assegurar a prestação de todos os serviços de telecomunicações de forma 

integrada e em todo o território nacional. Através deste Código foram colocados sob 

jurisdição da União todos os serviços relacionados as telecomunicações. Em 1967 foi 

criada a Embratel e em 1974 foi constituído o Sistema Telebrás. A partir da criação da 

Telebrás iniciou-se um processo de aquisição e absorção das empresas que prestavam 

serviços telefônicos no Brasil, de modo a consolidá-las no plano estadual. 



Apesar do crescimento de 500% na planta instalada de terminais telefônicos do 

sistema, considerando o período de 1974 a 1994, a demanda por serviços telefônicos 

aumentou em 900% para serviço local e 1.700% para serviço interurbano, segundo as 

estimativas do Ministério das Telecomunicações. A velocidade e qualidade das linhas de 

comunicação no Brasil são irregulares, convivendo no mesmo ambiente modernas e 

ultrapassadas centrais telefônicas, grande parte baseadas em tecnologia analógica. 

Apesar dos investimentos significativos do Sistema Telebrás da ordem de 2,95 bi de US$ 

em 1994, na modernização tecnológica da infra-estrutura básica (digitalização das redes, 

transmissão em alta velocidade, transmissão por cabo ótico), a demanda reprimida e as 

novas demandas por serviços estão longe de serem atendidas (Maculan e Legey, 1996). 

Segundo dados do TBGE, o serviço de telefone é um privilégio para poucos. Apenas 

22% das famílias têm telefone em casa. Considerando apenas as áreas urbanas, o telefone 

está disponível para apenas 27% das residências. Nas zonas rurais a situação é ainda mais 

crítica com um índice de 3,s % de famílias que possuem este serviço. O Brasil está numa 

posição bastante crítica em relação as demais economias industrias ou em 

desenvolvimento, utilizando o índice de teledensidade. No Brasil existem 9 telefones para 

cada 100 habitantes, ou seja, um índice de 0,09. 

O custo das ligações telefônicas no Brasil é também bastante superior aos 

praticados em outros países. Na comparação com os preços praticados nos EUA 

observa-se uma discrepância ainda maior. A estrutura de preços das telecoinunicações 

esteve montada, até então, dentro do conceito de subsídios cruzados. Essa modalidade 

fazia com que as tarifas de ligações locais cobradas fossem relativamente baratas, devido 

aos subsídios concedidos, enquanto as ligações interurbanas e internacionais, ao 

contrário, tivessem um preço comparado bastante superior. O excedente obtido com as 

ligações nacionais e internacionais subsidiava as ligações locais. O desarmamento dessa 

estrutura de preços foi iniciado em 1997 através da redução das tarifas internacionais e 

elevação das tarifas para ligações locais, como uma preparação do setor para a 

adequação às novas regras. 

Desta forma, mesmo observando uma expansão considerável da oferta de 

serviços, o Governo Federal constatou não possuir a capacidade de investir os montantes 

necessários para a modernização e ampliação da infra-estrutura de telecomunicações. A 



partir desta constatação, no Programa de Governo do então candidato a Presidência da 

República, Fernando Henrique Cardoso, intitulado "Mãos a Obra, Brasil", no capítulo 

referente às telecomunicações afirmava-se: 

"A tecnologia da inforinação tornou-se a peça fundamental do 
desenvolvimento da economia e da própria sociedade. Isto 
significa que o atraso relativo do nosso país deverá ser 
necessariamente superado, como condição para retomar o 
processo de desenvolvimento. Não se trata apenas de alcançar 
uma maior ditùsão de um serviço já existente, por uma questão 
de equidade e justiça. Trata-se de investir pesadamente em 
comunicações, para construir uma infra-estrutura forte, 
essencial para gerar as riquezas que o país necessita para 
investir nas áreas sociais." 

A iinplementação da reforma estrutural nas telecoinunicações está sendo ditada 

por três forças que se interrelacionain e se determinam reciprocamente, no entender do 

Governo Federal: a) A globalização da economia; b) a evolução tecnológica; c) a rapidez 

das mudanças no mercado e nas necessidades dos consumidores. O Governo entende 

que a infra-estrutura de telecomunicações está na base do processo de geração de 

competitividade das empresas nacionais, uma vez que a disponibilidade de uma infra- 

estrutura adequada de telecomunicações é fator deterininante para a inserção de qualquer 

país em posição de destaque no contexto internacional. Esse ponto de vista é 

convergente com a discussão do Capítulo 1, onde Gillespie e Cornford (1996) identifica 

uma causalidade bidirecional entre o crescimento econômico e os investimentos em 

telecoinunicações. Além disso, os países desenvolvidos estarão atuando em conjunto 

para desenvolver uma infra-estrutura adequada, seja em termos de meios ou aplicações, 

que possa alavancar o desenvolviinento da sociedade da inforinação, em benefício dos 

seus cidadãos e empresas. Desta forma as metas do Governo a serem atendidas com o 

processo de desregulamentação e privatização, dentro do Programa de Recuperação e 

Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal (PASTE), são as 

seguintes: 

Tabela 4.10 : Metas do PASTE (em milhões) 

1999 2003 
Segmento de Mercado Telefonia Telefonia Telefonia Telefonia 

Fixa Móvel Fixa Móvel 
Total 26.0 12.0 40.0 23.0 



Família Urbanas 15.9 (43%) 8.0 (21%) 22.2 (55%) 14.5 (35%) 
Fainílias Rurais 1.8 (20%) 0.9 (10%) 3.2 (40%) 1.2 (15%) 
Empresas e Outras Entidades 8.3 (40%) 3.1 (15%) 14.6 (50%) 7.3 (25%) 

Ponte: Ministério da Comunicações (1997) 

É importante notar que a preocupação do Governo é ampliar o acesso aos meios 

de comunicação a um espectro amplo da população. Com a inserção de competição 

nesse modelo, há uma espectativa governamental que as estimativas de atendimento 

sejam suplantadas, principalmente nas regiões inais lucrativas, como as regiões Sudeste e 

Sul do país. Porém, nas regiões menos atraentes, como a região Norte, os investimentos 

chegarão inais tarde, com menor competição e leque de serviços diferenciados. 

A desregulamentação do setor tomou a forma do projeto de lei no 2.648196, 

aprovado em 11 de julho de 1997. A Lei Geral das Telecoinunicações (LGT), versa 

sobre a organização geral dos serviços de telecomunicações, a criação de um órgão 

regulador e os aspectos institucionais do setor. O objetivo da nova lei é permitir uma 

concorrência nos serviços de telecomunicações através de concessões públicas 

fiscalizadas e normatizadas pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

Segundo o relator da lei, deputado Alberto Goldman (1997): 

"A maior responsabilidade da agência será garantir a existência 
de competição no setor e impedir a concentração econômica, 
criando as condições para tarifas inais acessíveis e serviços de 
melhor qualidade. (. . .) Ao setor privado caberá a operação do 
sistema. As empresas poderão obter concessões, mediante 
licitações públicas realizadas pela agência, ou autorização para 
funcionamento, quando aquelas não se fizerem necessárias, 
conforme a modalidade do serviço. " 

O serviço de telefonia móvel celular, a ser prestado, sem exclusividade, sob o 

regime de concessão, em áreas delimitadas do território nacional, foi estabelecido pela 

Lei n" 2.648196 e regulamentada pelo decreto n" 2.056196. Portanto a abertura à 

concorrência do setor de telecomunicações é uma realidade no Brasil. Mudanças 

substanciais na indústria de equipamentos de telecomunicações já foram iniciadas, 

incentivadas pela chegada de empresas internacionais de grande porte, como a canadense 

Nortel. Além da formação de consórcios internacionais para a prestação do serviço de 

telefonia móvel e outros. 



Os serviços de transmissão de dados são oferecidos pela Embratel (Empresa 

Brasileira de Telecomunicações) em regime de monopólio, porém novos competidores 

estão se estabelecendo para a prestação de serviços diferenciados. 

No que diz respeito a comunicação de dados, as empresas brasileiras utilizam 

basicamente o serviço de transmissão de dados dedicado (Transdata) cuja velocidade 

máxima de transmissão é de 9600 bits por segundo. A opção de interligação por canal de 

satélite é um serviço também oferecido pela Einbratel, mas considerado de alto custo 

pelas empresas. 

Desta forma, o inodelo de privatização das telecomunicações visa inserir 

competição da prestação dos serviços que serão ofertados por empresas privadas. No 

inodelo de privatização proposto cada empresa poderá atender a no ináximo duas 

regiões do país. O Ministério das Comunicações defhiu um número de regiões e tem 

ofertado através de leilões o direito ao exercício da concessão pública para os serviços. 

A ANATEL será encarregada de regular todo o sistema de telecoinunicações garantindo 

a competição entre as empresas. 

4.2.4.3 A Indústria de  informática n o  Brasil 

A indústria de informática, incluindo equipamentos, periféricos e software, no 

Brasil experimentou uma das políticas governamentais mais controvertidas entre os 

países em desenvolvimento, cujo objetivo principal foi desenvolver uma capacitação 

nacional na produção de equipamentos de informática. Essa política foi iniciada em fins 

da década de 70, ainda no início dos desenvolvimentos das tecnologias microeletrônicas, 

onde se colocava uma oportunidade para os países em desenvolviinento de entrar no 

novo paradigma de maneira mais competitiva. A visão da inserção competitiva do país 

no nascimento de um novo paradigina tecnológico foi compartilhada por partes 

importantes das classes militares, empresarial, burocrática e acadêmica unidas sobretudo 

por um forte sentimento de nacionalisino. 

Em 1972 foi criada a CAPRE (Co~nissão das Atividades para o Processamento 

Eletrônico de Dados), com o objetivo de monitorar e formular políticas de modo a 

diminuir as pesadas importações de equipamentos, de fomentar o crescimento das 

capacidades nacionais em termos científicos e tecnológicos, e organizar os incentivos 



governamentais para a indústria de computadores. Além disso a CAPRE organizou o 

segmento da indústria de computadores através da escolha de grupos nacionais em 

associação a empresas inultinacionais visando a produção de ininicomputadores e 

microcomputadores. Segundo Piragibe (1985), as empresas privadas nacionais se 

estabeleceram para a produção de computadores inicialmente através da importação de 

tecnologia de empresas médias internacionais, de modo a compor uma linha inicial de 

produtos. A política de informática foi conduzida em paralelo a outras políticas para o 

setor inicroeletrônico nas áreas de telecomunicações e eletrônica de consumo. Segundo 

Gaio e Segre (1991), a desarticulação entre as políticas para os três setores foi uma das 

causas do fracasso da política de informática, bem como o formato de proteção e 

fomento desenvolvido para a área de software. Segre e Anda (1985), criticam o caráter 

militar e de segurança nacional da política de informática, em detrimento de ações que 

viabilizasse a utilização desta tecnologia em área prioritárias para a sociedade como um 

todo, como em aplicações de planejamento urbano, complementação e otimização dos 

recursos da área de educação entre outros. 

Dentro do modelo de incentivo a criação de empresas nacionais, foi hndada em 

1973 a COBRA (Computadores Brasileiros), com capital do BNDE, Petrobrás e 

Telebrás. Seu intuito inicial era de produzir computadores para a área militar, 

especialmente para o Ministério da Marinha. Os equipamentos seriam desenvolvidos 

visando automatizar os navios militares da frota brasileira (Adler, 1987). 

Em 1979 a CAPRE foi abolida sendo substituída pela Secretaria Especial de 

Informática, ligada ao Conselho de Segurança Nacional. Como pode-se observar a 

trajetória da indústria de inforinática foi inarcada por preocupações militares e de 

soberania nacional, além do controle das importações de computadores para fins de 

implementação da política de substituição de importações. 

O principal instrumento da política de informática foi o estabelecimento de uma 

reserva de mercado para os produtos de hardware classificados como rnicro e 

rninicoinputadores, além de periféricos. Schmitz e Cassiolato (1992) no intuito de 

estabelecer as lições que se pode tirar a partir da adoção dessa política fazem uma análise 

da opção ideológica que esteve por trás da referida política. Nesta avaliação duas 

correntes se confrontaram, a teoria neoliberal e a neoschupeteriana. Durante a época do 
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estabelecimento da política de informática prevaleceu a teoria neoshumpeteriana, apesar 

de fortes críticas por parte das empresas usuárias das tecnologias da informação e de 

partes do meio político, burocrático e acadêmico de orientação neoliberal. O quadro 

abaixo reflete um resumo das características principais das duas correntes. 



Tabela 4.11 - Abordagem neoliberal versiis neoschumpeteriana em relação ao desenvolvimento hi- 

tech nos países LDCs(1ast developed coiintries) 

- 

Neoliberal Neoscliumpeteriana 
Foco da Análise 
Conceito de tecnologia 

Processo de Inovação 

Progresso técnico 

Conceito sobre o trabalho 
Conceito de 
competitividade 
Função do estado 

Custo de curto prazo 
Tecnologia como uma receita 
comerciahzável ou iuna 
entrada(input) para um processo 
Separação entre produção e difusão 
tecnológica 
Contínuo e ciunulativo (single- 
track race) 
Trabalho como um custo 
Produto ou preço competitivo 

Aprendizado interativo 
Tecnologia como um conhecimento 
tácito não facilmente transferível 

Sinergia entre produtor e usuário 
de novas tecnologias 
Contínuo e descontínuo (janela de 
oportunidade) 
Trabalho como um recurso 
Competitividade estrutural 

Dependência das forças do mercado Intervenção estratégica do estado 
Ponto de entrada ; 

Fonte: Extraído da 1.1, pg.9, Schmitz e Cassioldo(l992). 

Schrnitz e Hewitt (1992) fazem uma análise da política de informática no Brasil e 

concluem que os principais beneficios obtidos foram a geração de uma certa competência 

interna na produção de hardware e principalmente uma série de externalidades geradas a 

partir da política adotada. Essas externalidades foram, principalmente, a capacitagão de 

recursos humanos na área de informática e o treinamento dos órgãos governamentais no 

sentido de conduzir uma política industrial setorial, permitindo a burocracia estatal 

aprender com seus erros e acertos. 

A visão neoliberal, entretanto, passou a predominar e a inspirar a condução das 

políticas governamentais a partir de 1990. Nesse sentido assistiu-se ao fim da reserva de 

mercado e ao fim de boa parte das empresas nacionais de informática surgidas durante a 

reserva de mercado. No entanto as externalidades geradas na área de recursos humanos, 

permitiram ao país progredir bastante na área de software. A competência nacional nesta 

área pode ser refletida na enorme quantidade de Universidades em todo o país que 

formam mão de obra na área de sistemas e na quantidade e qualidade das empresas que 

compõem o setor. Portanto, atualmente a produção de hardware é uma atividade 

predominantemente a cargo das empresas multinacionais instaladas no Brasil, ora 

diretamente ora através de joint-ventures com empresas nacionais. 

A atual política de informática no Brasil procura fomentar a criação de empresas 

de software com capacidade para competir no mercado global. Essa política é conduzida 



através do Projeto de Sofhyare para Exportação - Softex 2000 - cujo objetivo é exportar 

no ano 2.000, 1% do valor das exportações de software a nível mundial. Atualmente a 

participação brasileira é de apenas 0,2%. O segmento de softwnre nacional tem se 

desenvolvido de modo a atender atividades específicas de um ramo de negócio. Os 

softwares considerados básicos e de infra-estrutura, como sistemas operacionais, banco 

de dados, rede e demais sistemas de apoio a escritório são produzidos 

predominantemente por empresas americanas. Enquanto no Brasil existe um número 

grande de empresas especializadas no desenvolvimento sof~ares específicos ou sob- 

encomenda. 

4.3 O Estudo de Caso na Companhia Cervejaria Brahma 

4.3.1 Apresentação da Companhia e Cervejaria Brahma 

Será apresentado um breve histórico das ações empresariais da companhia a 

partir de 1988. Tomar-se-á como base para esta apresentação os Relatórios Anuais 

divulgados para o mercado e os acionistas. Algumas informações serão compleinentadas 

com dados colhidos durante as entrevistas. 

A Companhia Cervejaria Brahma (CCB) iniciou a sua produção de cerveja no 

Rio de Janeiro, em 1888. Ao longo da sua história foi adquirindo pequenas cervejarias e 

ampliando o leque de produtos. Já em 1907 a CCB fabricava refrigerantes da marca 

Excelsior. A expansão do CCB para outros estados aconteceu em 1921 com a compra 

da Cervejaria Guanabara. Esta empresa possuía uma fábrica na cidade de São Paulo, 

localizada no bairro Paraíso. A fábrica do Paraíso passou a chamar-se Filial São Paulo. 

Em 1924 a CCB registra o seu primeiro Guaraná Atleta e em 1927, começa a produção 

do Guaraná Brahma. A companhia que iniciou sua operação no Rio de Janeiro, foi 

ampliando seu doinínio de atuação basicamente através da aquisição de outras empresas 

regionais. Desta forma, a companhia foi se transformando de modo a incorporar cada 

vez mais um caráter nacional. A partir daí foram feitos investimentos na construção de 

novas fábricas e no desenvolvimento de políticas de ação a nível nacional. Na década de 

1980, a CCB comprou um concorrente de grande porte - o grupo Skol, que já havia 

comprado antes o concorrente Caracu. Este grupo já tinha forte penetração nas regiões 

Sudeste e Sul, além de possuir um conjunto amplo de marcas reconhecidas como a 



própria cerveja Skol e a Caracu. Com a aquisição da Skol, a Brahrna tornou-se 

efetivamente uma empresa nacional de grande porte, passando a disputar o mercado 

nacional basicamente com a concorrente Antártica. 

Desta forma, a companhia em estudo tem como atividade fim a produção e 

comercialização de cervejas e refrigerantes. O leque de produção de bebidas tem sido 

ampliado ao longo dos anos. Em 1996, a empresa passou a produzir bebidas isotônicos e 

em 1997 iniciou-se a produção de chá gelado. Desta forma, observa-se na CCB uma 

coerência de ação no sentido de diversificar as linhas de produto, permanecendo, 

entretanto, dentro do mesmo segmento de negócio. 

Em 1989 ocorreu uma das principais transformações na companhia. A empresa 

passou por um processo de restruturação societária, a partir da aquisição do controle 

acionário por sócios de um dos principais bancos de investimento do país. A mudança de 

comando modificou radicalmente sua forma de atuação nos escopos fabril, de inarketing, 

relacionamento com o mercado e governo e sua política de recursos humanos. 

A aquisição de empresas por banqueiros de negócio a partir dos anos 1980 é 

atribuída, entre outras razões, pela ameaça de não pagamento pelo Governo dos papéis 

da dívida interna, levando os empresários a optarem pela compra de ativos ao invés de 

permanecerem com papéis. É importante considerar que estes empresários passaram a 

ter acesso crescente aos mercados internacionais, vendendo e comprado títulos 

brasileiros. Este contato próximo com os mercados internacionais e uma visão 

privilegiada do processo histórico de desenvolvimento brasileiro habilitaram muitos a 

perceber o potencial de crescimento do mercado nacional e o baixo valor relativo das 

ações de algumas companhias. Esses dois fatores levaram, um dos mais bem sucedidos 

banqueiros de negócios, Jorge Paulo Lemann e mais dois de seus sócios, a adquirir o 

controle da Brahma e de outras empresas privadas nacionais." Em 1995 o empresário 

avaliava que além de ter ganho mais do que se tivesse investido em papéis do governo, 

remunerado por altas taxas de juros, houve também um ganho de know-how em 

44 O acionista principal da Braluna senhor Jorge Paulo Leinam afirma que ele e seus sócios adquiriram 
62% das Lojas Americanas em 1983. Em três anos, venderam 19% da companhia e recuperaram os US$ 
23 iniUiões investidos, sem abrir mão do controle. Em 1995 detinham, 43% do capital de uma 
companllla cotada a US$ 1 bilhão em Bolsa. Quando adquiriram o controle da Braluna, em novembro de 
1989, a capitalização em mercado era de US$ 280 inilliões. A capitalização em mercado em 1995 era de 
cerca de US$2,8 billiões. Isso signinca uma taxa de retorno composta de 50% ao ano.(Nassif, 1995) 
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administrar empresas familiares imprimindo uma dinâinica baseada na busca de 

resultados e produtividade e na eliminação das principais características negativas da 

administração familiar: as prática paternalistas. Portanto, dentro da ética de negócio 

colocada em prática pelos banqueiros-administradores a busca da rentabilidade tem sido 

a meta maior, enquanto a implantação do profissionalismo na gestão empresarial, tem 

elitninadoas iiitluências familiares sobre empresas, além de ter-se ampliado o acesso aos 

sistemas de informação em todos os níveis da organização. Esses princípios gerenciais 

representam uma ruptura com os formatos de administração familiar das empresas 

nacionais (Nassif, 1995). 

A primeira ação concreta em termos administrativos foi a implantação de uma 

rígida administração financeira. O controle e o acompanhamento de custos, bem corno o 

controle da receita proveniente das diversas atividades do grupo definiram a linha mestra 

de atuação. A racionalização foi praticada exaustivamente pela nova adininistração. O 

mercado foi tratado de forma mais agressiva pela companhia. As campanhas de 

marketing tornaram-se mais dinâmicas, iinpulsionando a empresa a busca de novas fatias 

de mercado. A visão de produzir com preciosismo para um mercado cativo e 

deinandante por definição, foi substituída pelo aumento da produção e busca da 

crescente ampliação do mercado, tendo como resultado o aumento do volume produzido 

e consequentemente da receita gerada. O crescimento da empresa passou a ser 

determinado pela direção, através de suas ações, e não mais pela dinâmica do mercado, 

que crescia de forma vegetativa incorporando novos consuinidores sem ações 

significativas da empresa neste sentido. 

O cenário político em transformação representado pelo fim do controle do CIP 

sobre os preços de cerveja e refrigerantes, permitiu a companhia recuperar os preços dos 

seus produtos de modo a aproximá-los dos preços internacionais. A estrutura 

administrativa foi enxugada, diminuindo-se o número de níveis hierárquicos de 12 para 

no máximo 6. Consolidou-se a estrutura de gerenciainento distinto das atividades de 

cerveja e refrigerantes. Criaram-se diretorias regionais de modo a implantar de forma 

mais efetiva a descentralização administrativa. 

Inovou-se também na política de recursos humanos através da implantação de um 

programa de participação nos lucros baseado no atendimento de metas individuais. 
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Inicialmente o programa bodcava  35 % dos gerentes, analistas e técnicos graduados, 

esse percentual foi aumentado para 50% em 1995 e passou a incluir a premiação das 

unidades industriais de melhor performance comparativa. Neste novo modelo, além dos 

funcionários gerenciais e administrativos, também o nível operacional foi incluído no 

programa de bônus. Foi instituído também o Programa de Busca de Novos Talentos. A 

idéia do programa era buscar no mercado pessoas qualificadas dentro do perfil de 

dinamismo da companhia, para que no futuro estas ocupassem os cargos gerenciais. A 

restruturação administrativa implicou numa diminuição do número de empregados, 

principalmente os de nível gerencial. A idéia por trás da restruturação era aumentar a 

autonomia das áreas de ponta na condução da companhia. 

O modelo administrativo iinpleinentado na companhia a partir de 1990 

impulsionou fortemente a utilização de rnicrocomputadores pelas diversas áreas. A 

autonomia financeira e a cobrança por resultados rápidos induziram as áreas a gerarem 

soluções próprias, através de uma independência crescente em relação a área de 

informática como provedora da in6-a-estrutura de informações necessária a nova 

dinâmica de trabalho iinpleinentada pela direção. Neste sentido, observou-se a 

disseminação acelerada de microcomputadores por toda a organização, sem que esse 

processo fosse acompanhado de uma integração de informações sob a responsabilidade 

da área de informática. 

Em 1991 a prática da racionalização e de investimentos pontuais no processo 

fabril foi responsável por um aumento na ordem de 9 % do volume produzido, e pelo 

aumento substancial do lucro líquido, conforme observado na tabela 4.12. Neste mesmo 

ano teve início um processo que visava o estreitarnento das relações com os 

revendedores, através de uma política de ajustes e uniformização das ações de marketing 

e vendas. Os investimentos em novas fábricas e ampliação de fábricas já existentes 

chegaram ao montante de 100 milhões de dólares. O ano de 1991 foi particularmente 

inarcante pois a companhia teve o seu desempenho reconhecido pela imprensa 

especializada, tendo sido apontada como a melhor empresa do ano. 

No ano de 1992 as melhorias na gestão do negócio não apareceram de forma tão 

marcante quanto no ano anterior. A rentabilidade da companhia foi prejudicada por uma 

política governamental que manteve alta a taxação do produto, reduzindo com isso as 



margens de lucro e inviabilizando a transferência dos ganhos obtidos coin a 

racionalização para os preços ao consumidor. A crise econômica no país reduziu o 

mercado consumidor em cerca de 18 %, tendo a empresa sofrido os impactos desta 

redução. Também em 1992 foram fechadas três unidade operacionais consideradas 

obsoletas: Skol Rio Claro, Skol Rio de Janeiro e Brahma Hanseática. 

Tabela 4.12: Crescimento da Companhia Cervejaria Brahma nos últimos 7 anos em US% 

Indices de 
Desempenho 

Fonte: Relatórios Anuais da Companhia Cervejaria Brahma 
ni= não informado 

19891 
1659,O 
842,O 

(milhões US$) 
LucroLíquido (milhões 
US$) 

Ainda em 1992 foi instituído o Programa de Qualidade Total visando normatizar 

e padronizar o processo de produção de cerveja, refrigerante e malte nas diversas 

unidades produtoras da companhia. Este programa se inseriu no Programa Brasileiro de 

Qualidade e Competitividade do Governo Federal, sendo supervisionado pela Fundação 

19901 
l8l6,O 
948,O 

1 
Receita Bruta (milhões 

l&&ta Operacional 
Líquida 

Cristiano Otoni. O choque de qualidade se relaciona fortemente com a abertura da 

economia ao expor as empresas nacionais a percepção de concorrência iminente coin os 

competidores internacionais. 

n i n i n i 

371,O 

Foi implantado um programa de ajuste das revendas tendo como meta apoiar o 

desenvolvimento das revendas competitivas e encontrar alternativas para as revendas que 

possivelmente não irão enquadrar-se no novo cenário do mercado. A política de recursos 

humanos continuou dando ênfase ao programa de Busca de Novos Talentos (kainee), e 

a nível fabril observa-se a tendência a polivalência de funções, com a integração das 

funções de operação e manutenção do maquinário numa atividade única onde o operador 

passa a monitorar os equipamentos e ser responsável pela sua manutenção. 

19911 
1727,O 
921 ,O 

250,2 

19961 
5070,O 
2469,O 

19931 
2415,O 
1240,O 

144,3 

19921 
1 W9,O 
980,O 

19951 
4413,9 
2240,l 

19941 
3048,O 
1617,O 

117,O 64,O 73,O 70,O 37,O 



A cada nova fábrica construída observa-se um maior grau de automação em todo 

o processo de produção. Como conseqüência, um contingente menor de pessoas é 

requerido para operar a unidade fabril. O conteúdo do trabalho também tem sido 

alterado conforme a geração dos equipamentos das fábricas. Desta forma, houve 

mudanças significativas na qualificação da mão-de-obra, no sentido de agregar um maior 

conhecimento abstrato de modo a interagir com um ambiente rico em informações, 

dentro do conceito dos novos perfis profissionais que tem emergido da intensificação do 

uso das tecnologias da informação (Zuboff, 1984). É interessante notar que convivem 

sob a mesma administração geral fábricas muito antigas, da década de 70, com modernas 

estruturas dos anos 90. 

O aumento da produtividade, defuiido pela relação entre o volume produzido e 

quantidade de empregados, continuou sendo buscada com determinação. Por um lado a 

automação fabril reduziu o contingente de funcionários necessários a operação fabril e 

por outro, as atividades administrativas foram reestruturadas levando a uma redução 

progressiva da quantidade de empregados lotados nas fábricas e na administração 

central. 

ALiado a restruturação das funções, procurou-se externalizar grande número de 

atividades exercidas internamente. Com a terceirização ampla nos diversos setores o 

número de empregados continuou sendo reduzido. O número de empregados efetivos 

decresceu de aproximadamente 23.400 pessoas em 1989 para 9.000 pessoas, em 1996. 

Em 1997 o número de empregados deve aumentar consideravelmente uma vez que a 

companhia está reestruturando o processo de distribuição, passando ela própria a operar 

essa atividade. Desta forma, têm sido contratados vendedores e supervisores de venda, 

força de trabalho que anteriormente não pertencia aos quadros da cervejaria e sim das 

revendas, conforme será discutido na seqüência deste capítulo. Desta forma, o índice de 

produtividade medido pela relação entre volume de produção e número de funcionários 

esconde um grande contingente de empregados que atuam em atividades que foram 

terceirizadas. Somente a partir de 1996 os einpregados terceirizados passaram a ser 

contabilizados como mão-de-obra fabril, corrigindo desta forma uma distorção na 

fórmula de cálculo da produtividade. As melhorias da produtividade da companhia 

podem ser medidas através dos números apresentados na tabela abaixo: 



Figura 4.5: Produtividade na Brahma - vendas em hectolitro (cerveja+refrigerante)/funcionário 

Fonte: Relatório Anual da Companhia Cervejaria Brahma (1996) 
*projetado 

Os crescentes investimentos da companhia na expansão de sua capacidade 

produtiva, bem como de seus competidores, resultaram , em 1993, num excesso de 

oferta levando o mercado a uma guerra de preços que prejudicou sobremaneira os 

resultados das companhias cervejeiras neste ano. O mercado recuperou-se entre 5 % e 

6% tendo a companhia em estudo acompanhado o crescimento na mesma proporção. 

Dando prosseguimento ao programa de modernização do parque fabril foram fechadas 

mais três unidades obsoletas: Skol Londrina, Skol Nova Lima e Filial São Paulo. 

Em 1994, foram modernizadas algumas fábricas existentes e inauguradas duas 

novas unidades fabris. Uma delas a primeira fora do país (Argentina) e outra em Santa 

Catarina. Em 1996, os investimentos da Brahma foram da ordem de 484 bilhões de 

dólares. 

Ou seja, a partir de 1993 foram construídas ou estão em construção sete novas 

fábricas. Destas, quatro fabricam somente cerveja e estão localizadas em: Santa 

Catarina, Argentina, Sergipe (inauguração prevista para 1998) e Rio Grande do Sul 

(inauguração prevista para 1998). Foram construídas ainda uma unidade de produção de 

cerveja e refrigerantes no Rio de Janeiro e duas de refrigerantes. O total do investimento 

é da ordem de aproximadamente US$ 1,8 bilhões, conforme é mostrado na figura 4.6. 



Figura 4.6 : Investimentos Globais da Companhia Cervejaria Braluna 

Ponte: Companhia Cervejaria Brahma, 
(*) Estimado. 

Segundo o estudo do BNDES (AOl/GESET2), a estabilização econômica 

alcançada pelo país em 1994 foi marcante para o crescimento surpreendente da indústria 

cervejeira, conforme apresentado anteriormente. O aumento significativo da demanda fez 

com que a companhia, até então líder de mercado na sua principal marca, perdesse a 

liderança para a concorrente, que no momento da elevação do consumo possuía uma 

capacidade ociosa maior. 

Em 1995 a companhia construiu a unidade fabril do Rio de Janeiro com 

capacidade para produzir 1,2 milhões de hectolitros, o que corresponderá a 

aproximadamente 113 de toda a sua produção de cerveja. A companhia associou-se com 

a vice-líder no mercado mundial para produzir e coinercializar no Brasil a marca da 

cervejaria americana. 

4.3.2.2. As estratégias de expansão da empresa 

Apesar da cerveja ser o produto mais vendido pela companhia, observa-se uma 

expansão das atividades para o segmento de bebidas não alcoólicas. O setor de 

refrigerantes tem crescido consideravelmente, bem como o de outras bebidas como 

isotônicos, água mineral e chá. Esta diversificação tem o objetivo de tornar a empresa 



uma "Total Beverage Company", ou, empresa voltada para a produção de um amplo 

leque de bebidas, conforme anunciado no Relatório Anual de 1996. Essa diversificação é 

bastante coerente, pois permite a racionalização de custos no processo de distribuição 

dos diversos tipos de bebidas, aproveitando a mesma cadeia de distribuição para atender 

aos mesmos pontos de venda. 

A empresa em estudo tem, a exemplo dos seus competidores internacionais, 

adotado uma estratégia expansionista. A internacionalização da companhia iniciou-se 

dentro da América Latina em mercados emergentes. O primeiro mercado externo a 

merecer total atenção foi a Argentina. Inicialmente a estratégia adotada baseou-se na 

importação e distribuição da principal marca da cervejaria brasileira em solo argentino, a 

partir de 1991. Em um segundo momento, 1993, foi construída uma fábrica na região de 

Buenos Aires que, atualmente, abastece todo o país. Em 1996, a companhia em estudo 

dominava aproximadamente 13,5 % do mercado de cerveja neste país vizinho e 

participante do MERCOSUL. A companhia exporta ainda seus produtos para alguns 

países da América Latina como: Uruguai, Paraguai e outros dentro e fora do âmbito do 

MERCOSUL. 

Outra expansão para o mercado externo ocorreu em 1993. Neste ano foi 

adquirido o controle acionário da Cervejeira Nacional, na Venezuela. A fábrica 

continuou a produzir a Cerveja Nacional, uma das líderes do mercado local, e também a 

marca principal da empresa em estudo. Na planta de Barquisirneto estão sendo 

introduzidos os métodos de Padronização Tecnológica de Processo, de modo a permitir 

a fabricação da marca Brahma Chopp de maneira uniforme também no exterior. A 

participação de mercado da Brahma na Venezuela é de 10% , segundo os estudos do 

BNDES (AOllGESET2, 1996). 

Observa-se a transferência de know-how de gestão para as unidades externas da 

companhia através da implantação dos princípios e alguns métodos gerenciais praticados 

pela matriz no Brasil. Como será abordado a seguir, os sistemas de informação não são 

integrados. Ou seja, cada unidade no exterior possui seu próprio conjunto de ferramentas 

autoinatizadas. A ausência de instrumentos visando a integração das informação na 

companhia como um todo dificulta uma gestão geocentrada da companhia, onde as 



ações das filiais estrangeiras estariam integradas as ações e estratégias globais da 

companhia. 

4.3.2.3 A Estrutura Organizacional da Companhia 

O Grupo Brahma é formado pelas empresas: Companhia Cervejaria Brahma, 

Cervejarias Reunidas Skol Caracu, CRBS Indústria de Refrigerantes Ltda, entre outros, 

sendo controlado por uma empresa cujos sócios são também sócios principais do Grupo 

Garantia. Em 1996, o Grupo possuía 13 fábricas de cervejas no Brasil, 2 no exterior, 5 

fábricas de refrigerantes, 6 fábricas mistas (cerveja e refrigerantes), além de 4 maltarias 

(sendo duas no exterior) (AOllGESET2, 1996). Ao longo da tese a Companhia 

Cervejaria Brahma (CCB) é utilizada como sinônimo do Grupo Brahma, pois na 

empresa a referência que se faz é a CCB e não ao Grupo Brahma. 

A CCB opera dentro de uma estrutura operacional distribuída ou descentralizada 

e articulada através de um núcleo de decisão centralizado. Desta forma, são definidas 

claramente pela Administração Central, as metas ou objetivos de cada área para um 

período de tempo, normalmente um ano, deixando a execução das metas a cargo de cada 

unidade de negócio. O sistema de metas foi estabelecido pelos novos controladores em 

1990. 

O processo de definição das metas é executado pela Diretoria que encaminha os 

pontos para cada área de negócio específica. As metas são normalmente objetivos 

globais como por exemplo: aumentar em x% o percentual de participação de mercado 

para um determinado produto, diminuir a despesa fixa em y%, aumentar o número de 

pontos de venda do produto z em w%, etc. Cada meta global é dividida em metas 

parciais atribuídas a cada uma das Diretorias fabris e corporativas, que por sua vez 

subdivide cada meta parcial em planos de ação de cada unidade fabril ou comercial. Por 

fim, as ações são divididas entre o conjunto dos funcionários individualmente, de modo 

que cada funcionário tem a responsabilidade de cumprir um conjunto de metas 

específicas. A cada meta alcançada é atribuída uma pontuação. No final do ano, são 

pontuados todos os empregados em relação ao atendimento das suas metas. Os 50% de 

funcionários melhor pontuados receberão uma participação nos lucros através da 

distribuição de bônus. Para os fimcionários da área industrial, são escolhidas as melhores 



unidades produtivas, e distribuído o bônus entre os 90% melhores funcionários 

industriais. A distribuição do bônus tem gerado muitas controvérsias e discussões 

internas, por ser essencialmente um mecanismo de acirramento da disputa interna. Mas 

este tornou-se um marco da atual administração, que acredita fortemente na meritocracia 

e na competição interna: "queremos que os funcionários se sintam donos do negócio. 

Nem todos se adaptam, mas quem tem o nosso perfil encontra oportunidades 

ilimitadas.", palavras do Diretor Geral, Marcel Telles em entrevista a Revista Exame 

(Revista Exame, 1997). Essas oportunidades são representadas basicamente pela 

possibilidade de rápida ascensão profissional, uma vez que a empresa tem se expandido 

de maneira consistente abrindo novas oportunidades gerenciais. Desta forma, um 

formato de gestão com autonomia para as áreas operacionais com remuneração variável 

por desempenho está no cerne do formato de gestão da companhia. 

O Brasil foi dividido em Diretorias Regionais que promovem a execução das 

metas para cada área do país e a Administração Central que centraliza as decisões e 

políticas corporativas, tais como: marketing, gestão financeira centralizada, políticas de 

recursos humanos, políticas para revendas, políticas e supervisão das práticas industriais, 

bem como a execução de novos projetos como ampliação e construção de novas fábricas 

e estruturação de novos negócios. As Diretorias Regionais coordenam as atividades de 

uma quantidade limitada de fábricas, sendo cada Regional responsável por partes do 

território nacional. Portanto, como descrito anteriormente, o modelo administrativo é 

fortemente centralizado nas decisões, e bastante distribuído na execução. A seguir será 

apresentada a estrutura organizacional da CCB, realçando a participação da área de 

sistemas na estrutura. 



Figura 4.7: A Estrutura Organizaciond da Companhia Cervejaria Brahma 
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Como pode ser observado na estrutura apresentada, a Gerência de Informática 

(GI) concentra suas atividades principais na Administração Central. As fábricas possuem 

apenas um ou dois técnicos de informática responsáveis pela garantia da infra-estrutura 

de operação dos sistemas utilizados. A política de informática é definida e conduzida 

pela equipe de sistemas que atua como órgão normativo das decisões de informática em 

para a organização como um todo. 
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A seguir serão detalhadas na tabela 4.12 as atividades de cada uma das gerências 

subordinadas a Gerência de Informática. 
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Tabela 4.12: Atribuições da área de Informática 

iiformações Gerenciais 
: Automação de 
Sscritório 

Sistemas Industriais e 
W 

Marketing e Revendas 

Financeiro e 
Suprimentos 

hfonnática 

. defuiição de arquiteturas, protocolos e padrões de 
sistemas-(liardware e software básico) 
. liomologaçfío de s o h a r e  brísico e hardware 
. acompanhamento da evolução do mercado de informática 
. defituçfío de padrões de monitoramento e gerência de rede 
para toda companhia 
.pesquisa e defuução de soluções para comunicação de 
voz, imagem, telex e videotexto 
.Iioniologação de equipameutos de comunicaçXo 
.projeto de centrais telefônicas, rádio e rede de micros 
. coordeuaçXo das implantações de redes, software brísico e 
sistemas de comunicação na AC e f&ricas 
. suporte a banco de dados ( i i l a ç ã o ,  manutenção, 
monitor,mento de desempenho) 
. administrar os dados da companhia 
. administraçfío e acompaiiliametito do modelo de dados 
corpordivo 
.identificação de oportunidades e itnplementnção de 
soluções voltada para o ganho de produtividade nos 
escritórios 
.pesquisar e defutiir soluções de automação de escritório 
. homologar s o h r e s  de automação de escritório 
(planihas, processadores de texto, E-mail, etc.) 
. deseuvolver, iinpleinentrrr e manter sistemas de 
informações para a diretoria 
. atuar junto a área industrial de modo a identificar 
opominidades de utilização da tecnologia da informação 
(TI) na respectiva área de negócio 
. coordenar as equipes de deseuvolvimento contratadas 
para conduzir os projetos da área 
. coordenar as equipes de manutenção dos sistemas que 
atendem a área Industrial e Recursos Humauos 
, atuar junto as áreas de marketing e revendas de modo a 
identificar oportunidades de utilizaçfío da tecnologia da 
informação (TI) na respectiva área de negócio 
. coordenar as equipes de desenvolvimento contratadas 
para conduzir os projetos das áreas 
. coordenar as equipes de manutenção dos sistemas que 
atendem as áreas de marketing e revendas 
. atuar junto as áreas fuiaticeira e de suprimentos de modo 
a identificar oportunidades de utilização da tecnologia da 
informação (TI) na respectiva área de negócio 
. coordenar as equipes de desenvolvimento contratadas 
para conduzir os projetos das áreas 
. coordenar as equipes de mauutetiçfío dos sistemas que 
atendem as áreas fuiaticeira e supiitnentos 

EXTERNALIZADAS 
. suporte técnico aos equipamentos 
. operaçfío dos sistemas baseado em 
n~ain-fi'atne 
. operação do meio físico para a 
interligação das redes locais da 
cotnpadua (AC e fábricas) 

- desenvolver, implanhr e manter as 
soluções tecnológicas desenvolvidas de 
modo a apoiar as atividades de negócio 
das áreas industrial e recursos humanos 

- desenvolver, implantar e manter as 
soluções tecnológicas desenvolvidas de 
modo apoiar as atividades de negócio 
das áreas de marketing e revendas. 

- desenvolver, implantar e manter as 
soluções tecuológicas desenvolvidas de 
modo apoiar as atividades de negócio 
das áreas financeira e suprimentos 

. garantir o pleno finicionamento da 
iiifra-estrutura de sistemas e de 
comunicação das fábricas 

Fonte: Compilado pela autora a partir das entrevistas 

Como pode-se observar analisando a tabela anterior, muitas da funções da área 

de sistemas foram externalizadas, acompanhando a política adotada pela companhia de 

focar suas atenções nas atividades centrais do negócio, transferindo para terceiros 

atividades complementares e acessórias. Desta forma, todo o desenvolvimento de 

sistemas é contratado de empresas especializadas nesta tarefa. Cabe aos analistas de 

sistemas voltados ao negócio identificar junto a área usuária as necessidades e 
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oportunidades de ordem tecnológica, contratar e acompanhar o trabalho das empresas 

encarregadas do desenvolvimento das aplicações envolvendo a tecnologia da informação. 

É interessante notar que o referido analista está alocado junto a sua área de atendimento. 

Com isso acredita-se que é facilitada a comunicação e o entendimento das questões de 

negócio pelo analista. Na visão dos gerentes da área de informática, a terceirização não 

gerou uma diminuição de custos considerável, porém permitiu que a companhia ganhasse 

maior flexibilidade para desenvolver um conjunto abrangente de aplicações 

simultaneamente. Quanto a melhoria de qualidade não há nenhum indicador utilizado 

para medir a satisfação dos usuários finais com os sistemas. 

A preocupação da Gerência de Informática com relação as práticas dos 

concorrentes pode ser medida pelo interesse com que a empresa participa dos eventos de 

comparações (benchmark) promovido entre empresas. Com orçamento de 12 mdhões de 

dólares a empresa investe menos de 1% do seu lucro líquido em sistemas. Em termos 

absolutos, esse número vem crescendo ao longo dos anos, considerando que a empresa 

não tinha tradição nos investimentos em TI. Porém segundo um dos entrevistados esse 

valor é relativamente pequeno se comparado aos investimentos da concorrência e de 

outras empresas com a mesma magnitude no mercado. 

Conforme comentado anteriormente, a gestão de inforinática não tem um caráter 

internacional. Desta forma, em termos de sistema de informação o único sistema 

transferido para o exterior foi o acompanhamento de desempenho de produção e venda. 

Os demais sistemas de informação que apoiam a estrutura da cadeia de valor não foram 

adotados externamente. Entretanto, as unidades no exterior têm sido utilizadas como 

piloto para implantações de alguns sistemas. Está em curso a implantação do sistema de 

Automação Administrativa ~ / 3 ~ ~ ,  da empresa SAP, na unidade de produção da 

Venezuela. Essa experiência será utilizada para avaliar a possibilidade de implantar 

45 O produto R/3 da empresa alemã SAP tem como objetivo iuterligar cada área de negócio dentro da 
empresa através de uma estrutura de dados organizada e t'unbém integrada. Este produto tem 
flexibilidade para gerenciar diferentes moedas, idiomas e regulação. O R13 lançado em 1992, tem sido 
adotado por um grande número de empresas industriais, especialmente no setor cervejeiro, visando 
uniformizar os processos organizacionais entre filiais distintas, permitindo m a  gestão corporativa 
global a partir da integração dos dados de todo o parque industrial. A Monsmto é iim exemplo de 
empresa multinacional que sofreu uma p n d e  transformaçc?o no seu processo produtivo e administrativo 
a partir da adoção do R/3 (Business Week, 3 novembro, 1997). 



sistema similar no Brasil, a exemplo da solução adotada pelos concorrentes nacionais 

como Antártica e Kaiser. 

Os investimentos em TI nos últimos três anos foram na ordem de 

aproximadamente US$ 12 milhões de dólares ao ano, sendo 8 imlhões investidos nas 

fábricas e unidades comerciais e 4 milhões na administração central, segundo o Gerente 

de Tecnologia, Wilson Tagutti, em entrevista a revista Computerworld (Coinputerworld, 

1997). A partir de 1993 a empresa optou por um processo de downsizing visando migrar 

de um ambiente centralizado baseado em main--ame para uina arquitetura distribuída 

sobre uma plataforma cliente-servidor (Mariano e Dias, 1996). O processo de migração 

foi concluído em 1997 quando foi desativado o equipamento de grande porte. O 

movimento de downsizing experimentou duas fases distintas. Na primeira, observou-se 

uma perda da integridade dos dados a nível corporativo dada a utilização intensiva de 

inicrocoinputadores pelas áreas de negócio, sein que tivesse sido possível controlar a 

dinâmica do processo. É preciso notar que a primeira fase de expansão dos 

microcomputadores na empresa foi impulsionada pela formato administrativo adotado 

que visava essencialmente agilizar a tomada de decisão nas áreas operacionais. Dada a 

urgência da necessidade de aumentar a eficiência das áreas de negócio, cada uma operou 

de maneira independente em relação a aquisição e utilização de ferramentas de aumento 

de produtividade nos escritórios como planilhas, e sistemas baseado em linguagens de 

quarta geração. Na maior parte dos casos eram obedecidos apenas os padrões definidos 

pela área de inforinática em relação aos produtos homologados. Nesta época a empresa 

vivenciava a era do rnicro conforme definido na por Bradley, Hausman e Nolan (1993). 

Como decorrência da proliferação de sistemas stand-alone, desenvolvidos 

principalmente para criar melhores mecanismos de controle e acompanhamento das 

atividades operacionais e da média gerência, observou-se uma desintegração crescente 

dos dados corporativos. Quando a empresa implantou sua primeira rede local em 1992, 

buscava-se uma integração das informações. Em 1993, continuou o processo de 

expansão de micros e redes em toda a empresa. Além disso foi definida como uma das 

principais estratégias da área de sisteinas, sanear os dados corporativos de modo a 

disponibilizar uma infra-estrutura de dados confiável para a entrada da empresa na era da 

rede (Bradley, Hausman e Nolan, 1993). 



Para a administração das fábricas foi implantado um software do tipo pacote para 

gestão empresarial, desenvolvido pela empresa Datasul, cujo objetivo era facilitar a 

uniforinização das práticas administrativas nas diversas unidades da organização, nas 

áreas de contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, entre outras. Desta 

forma, as informações de caráter puramente local eram manipuladas pelo sistema 

MAGNILJS, enquanto as rotinas de troca de informações entre os sistemas locais e 

corporativos foram desenvolvidas de modo a integrar os dois níveis de informação. 

Desta forma, foi implantada em cada fábrica uma rede local, com servidores utilizados 

para suportar o sistema de gestão empresarial MAGNIJS. A adoção do referido sistema 

foi um marco na administração fabril, apesar da grande dificuldade de implantação do 

mesmo, devido principalmente a necessidade de adequação dos diversos formatos de 

operação existentes nas unidades fabris de cada região a um padrão definido pelo 

sistema. A uniforinização das ações adininistrativas foi percusora da padronização de 

todos os processos fabris, que estão no cerne da gerência pela qualidade total implantada 

na companhia a partir de 1992. 

Foram instalados também, em cada fábrica, outros servidores utilizados para a 

implantação dos sistemas corporativos, sendo disponibilizados ainda servidores para 

tratar dados de automação de escritório, principalmente aqueles do sistema de troca de 

mensagens, etc. 

A introdução das redes locais em cada fábrica e a implantação do sistema 

MAGNUS foi um avanço considerável em termos de autoinação da área administrativa. 

Porém o saneamento de dados executados a partir de 1993 definiu um conjunto de 

cadastros ou entidades definidos como de validade global para toda a empresa. Os 

cadastros globais, num total de 13, incluíam fornecedores, clientes, materiais, cargos, 

órgãos e outros de validade nacional. A garantia da integridade desses cadastros 

obrigava a área de sistemas a atualizar diariamente as bases de dados das unidades. Desta 

forma, mais de 1600 arquivos eram trocados entre as unidades e a adininistração central. 

A estrutura de comunicação deficiente e o próprio número elevado de transações tornava 

urgente a integração das várias redes locais numa estrutura integrada. Uma rede ampla 

seria também bastante útil de modo a permitir a gerência de informática monitorar os 

problemas de sistema das fábricas, bem como serviria de inídia ideal para ampliar o 



âmbito dos sistemas de automação de escritório amplamente utilizado em cada parte da 

empresa. Desta forma, em 1996 foi implantada uma rede ampla englobando as redes 

locais das fábricas e da administração central. 

Em números gerais a empresa possui aproximadamente 4.500 

inicrocomputadores, 140 servidores RISC, com sistema operacional Unix, e Intel com 

sistema operacional Windows NT, distribuídos entre as diversas unidades, possuindo 

ainda um conjunto de processadores responsáveis pela gerência da rede como: hubs, 

switchs e roteadores. As redes locais estão interligadas através de um rede ampla 

(WAN), cujas deficiências operacionais decorrentes da infra-estrutura de 

telecoinunicações serão analisadas a seguir. 

4.3.3 Respostas as questões formuladas pela tese 

Nesta seção tentar-se-á responder as questões formuladas no capítulo 1 para a 

empresa em estudo. 

4.3.3.1 Respostas a Ia questão 

Uma das questões propostas pela tese e que será verificada para os estudos de 

caso nas empresas do setor cervejeiro diz respeito ao tipo de estratégica que dirige o 

investimento em tecnologias da informação nas empresas pesquisadas. Esse trabalho vem 

a contribuir com a discussão sobre a forma em que a tecnologia da informação é utilizada 

num segmento de negócio específico e as mudanças nos padrões de competição do 

setor. Desta forma, a primeira hipótese diz que a adoção de sistemas que geram 

transformações que excedem o escopo da empresa isolada, impondo aos concorrentes a 

adoção de tecnologia semelhante está sendo conduzido dentro de uma estratégia de 

busca de diferencial competitivo. 

Considerando que o setor cervejeiro tem como atividades principais o 

gerenciamento da marca, da cadeia de distribuição e do processo fabril, procurou-se 

observar a utilização dos sistemas de informação nestas áreas específicas e críticas para 

o negócio. A pesquisa analisa o quanto os sistemas de informação que atendem as áreas 

defintdas contribuem para a geração de um diferencial competitivo para a companhia. 

Uma outra variável que indica o tipo de estratégia utilizada pela empresa é, segundo 



Henderson e Venkatrainan (1994), a posição na estrutura organizacional ocupada pela 

companhia. Assim, foram analisadas a participação da área de tecnologia de informação 

na proposição e definição de estratégias da companhia. 

4.3.3.1.1 Verificação da 1" hipótese através do desenvolvimento de um sistema de 
marketing 

A menção do novo sistema de marketing desenvolvido pela companhia nas ações 

divulgadas através do Relatório Anual de 1996 é inédito. Somente este relatório 

menciona um sistema de informações como relevante para o atendimento de uma 

importante meta da companhia, qual seja o aumento de participação no mercado. Um 

trecho do Relatório demostra esse fato: 

"Com o propósito de atender a meta do acionista - crescer a 
cada ano na participação de mercado - tomamos uma série de 
medidas. Como resultado da montagem do Sistema de 
Informações de Marketing, tivemos a oportunidade de investir 
em segmentação, tanto no que diz respeito aos produtos como 
aos canais de distribuição" 

A implantação de um novo sistema de inarketing, foi antecedida por uma 

mudança considerável na visão de marketing da própria empresa. Partiu-se do princípio 

que o conhecimento do mercado, que se tinha até então, era bastante limitado. As 

segmentações sobre o qual o mercado era visto não espelhavam as evoluções do peifíl 

do consumidor e as mudanças na forma deste consumir o produto. Constatou-se a 

necessidade de conhecer melhor o consumidor e a partir deste conhecimento planejar 

estratégias de ação mais eficazes. 

A segmentação anterior dividia o mercado de forma bastante simples, 

considerando basicamente o local de consumo. A divisão era feita entre locais que 

dispunham do produto já resfriado, pronto para o consumo, e aqueles que vendiam o 

produto em temperatura ambiente. Uma outra segmentação era feita por volume de 

venda. Para isso era construída uma curva ABC, onde no grupo A estavam os maiores 

clientes em termos de volume e vendas, portanto preferenciais, e no grupo BC os clientes 

chaves. Os demais clientes, apesar de muito mais numerosos, eram classificados como de 

pequeno porte. Esse modelo de segmentação não tinha como objeto de análise direta o 

consumidor e sim o local de venda do produto. A forma utilizada para colher esses dados 
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era o padrão estabelecido pela empresa de pesquisa Nielsen. Essa pesquisa era comprada 

também pelos demais concorrentes da indústria que dispunham do mesmo conjunto de 

informações, estruturadas sobre uma mesma segmentação que já não atendia a nova 

visão que se procurava ter do mercado. 

Desta forma, a empresa com o apoio de uma consultoria internacional, definiu 

um novo formato de segmentação do mercado desta vez tendo o consumidor como 

centro de análise. Para isso foram definidas mais de 300 variáveis que procuravam 

precisar com maior detalhe o comportamento do mercado através do consumidor. O 

ponto de venda era uma variável e não o objeto de análise. A comunicação direta entre o 

consuinidor e o fabricante de cerveja foi um dos objetivos atingidos pelo sistema. Dada a 

quantidade de variáveis manipuladas pelo novo modelo de análise dos padrões de 

consumo e as manipulações possíveis com estas variáveis, tornou-se necessário um 

sistema que pudesse tratar esse imenso conjunto de dados de maneira eficiente. O 

sistema de marketing passou a acompanhar o comportamento do consumidor e fornecer 

as informações que direcionam as ações de marketing. Os concorrentes continuaram 

utilizando os serviços da empresa Nielsen. Portanto, observa-se nessa iniciativa uma 

capacidade importante de inovação numa área crítica para o sucesso do negócio 

cervejeiro. Logo, verifica-se para o sistema de marketing uma busca de diferencial 

estratégico através de um melhor conhecimento do consuinidor, e dado que boa parte 

dos concorrentes ainda utiliza as pesquisas da Nielsen, é de se esperar que esta iniciativa 

da companhia em estudo impulsione os concorrentes a buscarem análises mais 

sofisticadas da dinâmica de consumo. Desta forma, para o sistema tratado verifica-se a 

hipótese 1. 

4.3.3.1.2 Verificação da lKhipótese através do desenvolvimento de um sistema de 
revenda46 

O processo de ajuste e melhoria da qualidade do processo de distribuição data de 

1992 com a introdução do Programa de Excelência de Revendas. Esse programa teve 

como objetivo básico o aprimoramento do processo de venda e atendimento ao mercado 

dentro de um padrão de qualidade mais elevado, procurando uniformizar as ações dos 

46 O processo de ajuste na estrutura de distribuição através das qualincações da revendas tem encontrado 
obstáculos entre os revendedores que tem reclamado na justiça o rompimento dos contratos. 



diferentes revendendores no país. Um segundo objetivo, foi a qualificação das melhores 

revendas e a desqualifkação das revendas ineficientes. Deste modo, ao longo dos anos as 

revendas ineficientes não teriam os seus contratos renovados, enquanto as revendas mais 

eficientes teriam uma ampliação da sua área de atendimento. É importante notar, que 

mesmo considerando a atual tendência de incorporação do processo de venda pela 

cervejaria, esse processo levará algum tempo e não eliminará completamente a 

necessidade das revendas. É possível que seja praticado um modelo misto, onde a 

cervejaria atenda os mercados das capitais e cidades maiores e as revendas operem em 

cidades menores. 

Dentro do processo de melhoria da qualidade das revendas, procurou-se estreitar 

o fluxo de informações entre estas e a cervejaria. A cervejaria precisava aproximar e 

aprofundar o conhecimento sobre o processo de venda direta, sendo necessário buscar as 

informações na fonte, no ponto onde eram geradas. Além disso, era preciso observar 

mais de perto as práticas de venda dos revendedores, como posição real de estoque, 

nível de descontos concedidos, etc. Deste modo foi desenvolvido um sistema de revenda 

que permite que a cervejaria possua os dados completos de estoque e venda de cada 

revenda em todo o país. 

O sistema de informação da revendas busca trazer para a cervejaria a posição das 

vendas em cada parte do Brasil, permitindo que sejam tomadas ações pontuais de venda, 

coino concessão de descontos e incetivos proinocionais de maneira diferenciada. 

A falta de informação precisa e rápida das vendas tornava as decisões de 

comercialização bastante padronizadas prejudicando a performance da companhia coino 

um todo. Os gerentes comerciais atuavam de maneira bastante rígida pela falta de 

conhecimento do mercado. A implantação deste sistema permite uma ação de venda de 

acordo com as características de cada mercado e da posição da companhia frente a cada 

mercado em particular. Observa-se neste caso, uma flexibilização da atuação da área 

comercial relacionada a introdução de um maior grau de informação, conforme 

apresentado por Zuboff (1 994) no capítulo 1. 

Apesar desta iniciativa representar um avanço considerável em relação a situação 

anterior, ela ocorre como uma necessidade que visa suprir uma desvantagem em relação 



aos concorrentes, notadamente a Kaiser, que reconhecidamente utiliza o know-how de 

distribuição e venda da estrutura da Coca-Cola. Essa habilidade é um dos principais 

pontos de vantagem competitiva da Kaiser e responsável pelo crescimento desta 

companhia dentro do competitivo mercado de cervejas nacionais. Logo, a iniciativa do 

desenvolvimento de um sistema voltado para as revendas, fornecendo a cervejaria uma 

visão completa do processo de distribuição segue uma tendência já em prática entre os 

concorrentes. No caso do sistema de revendas, o que se observa é uma adequação as 

práticas da concorrência, portanto dentro do conceito de necessidade estratégica imposta 

por iniciativas de outrem. 

4.3.3.1.3 Verificação da I" hipótese através da implantação do projeto Forró 

Dentro do processo de reforinulação da estrutura de vendas a CCB tem partido 

com determinação no sentido de praticar a venda direta. O projeto piloto de venda direta 

foi implantado ein Recife, surge daí o seu título, por ser esta a capital do Forró, uma 

dança típica nordestina. Nesta cidade, a cerveja produzida pela CCB possuía um alto 

índice de rejeição, causado por experiências passadas de um alto grau de variação na 

qualidade do produto. Desta forma, mesmo após a implantação de controle de qualidade 

do processo de produção e consequenteinente do produto, a imagem da marca sofreu 

sérios danos. No diagnóstico da companhia a reversão desta situação ainda era 

prejudicada pela baixa eficiência e agressividade da rede de revendas. Desta forma, em 

um mercado onde existe uma rejeição pela marca, as dificuldades de atingir a meta de 

ampliação de fatias de mercado são consideravelmente maiores. A implantação do 

processo de venda direta, impõe a utilização de instrumentos automatizados para 

implementar novos processo de venda, inonitorar e acompanhar a evolução do mercado. 

A decisão de participar mais ativamente do processo de venda direta pode ser 

notado na decisão da companhia de ampliar a venda direta para as capitais, negociando o 

fim dos contratos com as revendas e passando a estruturar ela mesma a venda. Como o 

maior consumo concentra-se nas capitais, a cervejaria com esse modelo visa integrar 

completamente o seu processo de venda, da fábrica ao consumidor. Desta maneira, a 

margem da cervejaria sobre o preço final do produto será aumentada consideravelmente. 

Essa mudança estrutural é bastante relevante, bem como o seu impacto. Obviamente a 

margem da cervejaria irá aumentar em torno de 11 a 12%. Esse aumento na receita irá 



gerar um aumento considerável de despesa, uma vez que a cervejaria terá que se 

estruturar para atender aos pontos de venda, para isso precisará contratar e treinar 

vendedores próprios, investir em sistemas de distribuição, controlar o processo de 

entrega, etc. Entretanto, o controle do processo de venda permitirá a empresa ajustar 

melhor seus preços ao consumidor, implantar de forma mais ágil políticas de preços e 

descontos, entre outros. É importante notar que a empresa atende a 1 milhão de pontos 

de venda no país e há cerca de cinco anos possuía uma estrutura de aproximadamente 

900 revendedores independentes. 

A complexidade maior do processo de venda direta, entretanto, é a distribuição. 

Para isso a empresa implantou um software com essa finalidade - o Road Show. Apesar 

da venda direta mudar substancialmente o processo de venda, observa-se nesta prática a 

adoção de uma política já implantada nos concorrentes. O modelo de venda direta é um 

sucesso nas empresas líderes no segmento de produtos de consumo, como cigarros e 

refrigerantes, notadamente nos casos da Souza Cruz e Coca-Cola. Portanto, a hipótese 1 

não se verifica no caso da implantação do sistema de distribuição para venda direta, uma 

vez que essa iniciativa é um sucesso em empresas do ramo, tendo a companhia em 

estudo adotado tal sistemática por uma necessidade de operar de maneira mais flexível 

de modo a manter-se competitiva. 

4.3.3.1.4 Verificação da 1" hipótese através da implantação de automação industrial 
independente 

O modelo proposto pela Brahma para a automação dos processos industriais das 

novas unidades produtivas, tendo como projeto piloto a Filial Rio de Janeiro, visou criar 

uma independência tecnologia em relação aos fabricantes de maquinário através da 

separação entre fornecedores de máquinas e equipamentos e do software de autoinação 

do processo . 

O novo modelo de automação foi precedido também por uma nova política 

adotada para a especificação das fabricas, que passaram a contar também com o apoio de 

consultorias internacionais, uma vez que as equipes internas de engenharia foram 

diminuídas consideravelmente em razão da racionalização administrativa implementada 

na companhia. Desta forma, a equipe interna ficou responsável pelas definições em linhas 

gerais dos projetos que passaram as ser detalhados por equipes subcontratadas. 



A dinâmica do funcionamento de cada maquinário era detalhada até o nível mais 

básico . Com estes detalhamentos a empresa de software desenvolvia o sistema 

supervisor integrando a operação de cada maquinário numa estrutura única de 

automação. Desta forma, a plataforma de automação passou a utilizar-se de uma rede 

aberta, dentro dos padrões já utilizados para os sistemas administrativos, e o software 

desenvolvido para controlar cada processo passou a fornecer também dados para a área 

de gerenciamento e suporte do processo fabril. Desta forma, as informações geradas a 

nível de processo, como temperaturas de cozimento, tempo de filtragem, etc., passaram 

a ser utilizadas facilmente por outros sistemas que manipulavam essas informações para 

ter uma visão mais ampla de cada processo. O detalhamento da especificação procurava 

também obedecer aos padrões técnicos estabelecidos para o processo de produção e 

eventualmente melhorá-los. A obediência aos padrões tem garantido a uniformidade da 

produção, principalmente em termos de sabor de produto, entre as diversas unidades 

produtivas. 

Essa estratégia imprimiu um diferencial considerável para a companhia, pois os 

projetos das novas fábricas passaram a contar com uma estrutura de automação mais 

flexível e barata. Ou seja, neste modelo observa-se uma independência completa entre 

fornecedores de máquinas e fornecedor software de automação industrial. Essa solução 

foi inovadora na medida que reduziu os custos de automação, permitiu uma 

independência completa entre fornecedor de equipamento e software. Ofereceu ainda 

ganhos consideráveis ao permitir que os dados fabris pudessem ser tratados diretamente 

por sistemas de apoio a decisão. O principal problema do modelo implantado tem sido a 

complexidade do gerenciamento das diversas equipes envolvidas no projeto da fábrica. 

Desta forma, o formato de automação fabril adotado pela empresa contribui para uma 

solução inovadora dentro das indústrias de processo contínuo, permitindo verificar a 

hipótese 1. 

4.3.3.1.5 Verificação da 2" hipótese através da estrutura da gerência de informática 

Os avanços da informática no sentido de funcionar como elemento chave para a 

formulação de estratégias para a companhia podem ser percebidos através da crescente 

incorporação das TI nas diversas atividades de negócio. Até 1990, os processos críticos 

vinham sendo gerenciados através da utilização de alguns sistemas de apoio a operação 



dos negócios por um lado e de apoio a decisão por outro. Os sistemas intermediários que 

fazem a ponte entre estes dois níveis de ação não eram privilegiados. Como abordado 

anteriormente na descrição da operação da empresa, a descentralização administrativa 

ocorrida em 1990 e autonomia de uso de microcomputadores, geraram uma 

desorganização dos dados da empresa conforme discutido em Mariano e Dias (1996). 

Esta situação necessitou de uma forte intervenção da gerência de informática visando 

corrigir os rumos e implantar um novo ambiente de sistemas, onde a confiabilidade dos 

dados fosse garantida. Neste sentido, a informática tem atuado de modo a garantir a 

operação dos sistemas dentro de padrões mínimos de integridade e confiabilidade. 

Com a importância da informática como instrumento para implementação de uma 

série de ações nas áreas de inarketing e revendas, bem como na autoinação da 

distribuição, observa-se um crescimento da importância desta área para a companhia. 

Entretanto, a posição da área na hierarquia organizacional permanece a mesma, não 

incorporando em termos de poder e decisão, a sua crescente participação nas estratégias 

implementadas pelas várias áreas de negócio. A principal restrição a ascensão da 

informática a participar como elemento definidor de estratégias é a visão da própria 

diretoria que entende a informática como assessora para a impleinentação das ações 

definidas e não um elemento participante das definições. 

A área de informática tem implantado modelos de trabalho visando uma maior 

aproximação entre as áreas de negócio e a informática. Para isso foi criada uma 

estrutura, onde cada área de negócio é assessorada por um analista de sistema, cuja 

função básica é auxiliar a execução das atividades da área através da utilização das 

tecnologias da informação. 

Como pode-se observar analisando a tabela 4.13 , muitas funções da área de 

sistemas foram externalizadas, acompanhando a política adotada pela companhia de 

focar suas atenções nas atividades centrais do negócio, transferindo para terceiros 

atividades complementares e acessórias. Desta forma, todo o desenvolvimento de 

sistemas é contratado de empresas especializadas nesta tarefa. Cabe aos analistas de 

sistemas voltados ao negócio identificar junto a área usuária as necessidades, contratar e 

acompanhar o trabalho da empresa encarregada do desenvolvimento. É interessante 

notar que o referido analista está alocado junto a sua área de atendimento. Com isso 
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acredita-se que é facilitada a comunicação e o entendimento das questões do negócio 

pelo analista. 

Logo, a área de informática ao ter aproximado a sua estrutura de funcionamento 

das áreas usuárias passou a participar ativamente como elemento consultivo para a 

implementação de novas ações empresariais, aumentando sobremaneira a sua 

importância para a organização. Porém a nível de decisões estratégicas de Diretoria a 

área se mantém numa posição consultiva e assessora, contribuindo para a não verificação 

da hipótese 2. 

4.3.3.2 Respostas a 2" questão 

4.3.3.2.1 Verificação da 3"ipótese através do processo de modernização fabril 

O processo de modernização fabril foi intensificado a partir de 1992 com 

investimentos maciços visando a adequação do parque industrial as novas demandas por 

diversificação e qualidade de produto e pela busca de padrões internacionais de 

produtividade. A abertura do mercado brasileiro levou a empresa a ampliar a visão sobre 

seu leque de competidores, fazendo com que as melhores práticas passassem a ser 

verificadas em termos de concorrentes mundiais e não apenas nacionais. É importante 

notar que essa mudança de enfoque foi um resultado direto do modelo de abertura 

implantado a nível de governo conforme discutido anteriormente. 

Os investimentos na construção de novas unidades fabris e a modernização de 

outras visavam principalmente racionalizar a produção de modo a garantir um custo de 

fabricação baixo. Foram adotadas duas estratégias paralelas: a primeira teve como 

objetivo o fechamento de unidades produtivas ineficientes e cujos investimentos para a 

modernização não foram justificados. A segunda estratégia baseou-se na construção de 

novas unidades produtivas com alto grau de autoinação e controle do processo de 

produção. 

A mudança nos padrões tecnológicos foi acompanhada de forte alteração no 

perfil do trabalhador e no próprio conteúdo do trabalho, como analisado anteriormente 

se deslocou de uma atividade executiva e operativa, para uma função monitora e 



intervencionista em caso de falha. Com o processo cada vez mais automatizado, a 

produção passou a prescindir da intervenção humana direta. O operário das fábricas 

modernas passou a monitorar o funcionamento das máquinas, atuando de forma 

corretiva. O acompanhamento do processo e a intervenção deste passou a ocorrer 

através de sistemas automatizados e não mais da abertura e fechamento de válvulas, por 

exemplo. 

Como afirmamos anteriormente, os investimentos na modernização tecnológica 

do setor cervejeiro como um todo e da empresa em estudo em particular foi um efeito 

direto da abertura de mercado, uma vez que percebeu-se a necessidade urgente de 

produzir com níveis de produtividade e qualidade internacionais. A estratégia de 

aumentar a competência e competitividade da empresa resultou na elevação das 

barreiras de entrada para as cervejarias internacionais de grande porte. E mesmo que a 

decisão dos competidores internacionais fosse se instalar no país de forma independente , 

estes encontrariam competidores maduros pronto para um confronto árduo pelo 

mercado. 

É importante considerar que a tecnologia de produção de cerveja está 

amplamente disponível no mercado através dos fabricantes de máquinas e equipamentos. 

Logo, o acesso a tecnologia é aberto para todos os competidores. O diferencial maior se 

dá na gestão da tecnologia, na melhor forma de utilizar os equipamentos e 

principalmente explorar a capacitação da mão-de-obra. É t ainbéin de fundamental 

importância haver uniformidade nos processos de produção, tornando os aspectos de 

gerenciamento da implantação da tecnologia críticos para o sucesso da iniciativa. 

Desta forma, a hipótese 3 é comprovada quando observa-se que os investimentos 

em modernização atuaram principalmente como uma política defensiva contra a possível 

chegada de competidores estrangeiros. Logo, a alteração no contexto internacional, 

gerou impactos importantes em termos de política nacionais, que por fim resultaram em 

ações diretas nas empresas e no setor cervejeiro em particular. 

4.3.3.2.2 Verificação da 4" hipótese através das dificuldades de operação de uma 
arquitetura distribuída 



A CCB implementou a partir de 1993 um projeto de mudança de arquitetura de 

sistemas, visando diminuir os custos da área de informática e procurando acompanhar as 

tendências tecnológicas que apontavam o caminho das plataformas distribuídas como a 

melhor e mais barata solução de integridade de dados. A distribuição de capacidade 

computacional entre as áreas de negócio na administração central e as unidades fabris 

ocorreu desde a descentralização operacional praticada no início da gestão dos novos 

controladores, conforme discutido anteriormente. 

A companhia migrou de uma plataforma centralizada, baseada em equipainentos 

de grande porte, com estrutura centralizada, para uma arquitetura cliente servidor com 

distribuição de dados. O ambiente de redes locais nas diversas unidades fabris e 

Administração Central foi o ponto de partida para a contrução do ambiente 

descentralizado. A automação das atividades adininistrativas de escopo fabril foi atendida 

por um sistema de informação, conforme analisado anteriormente, responsável pelo 

controle de atividades tais como: compras, contas a pagar e a receber, emissão de notas 

fiscais, etc. Como plataforma corporativa, foi desenvolvida uma base de dados de 

cadastros básicos que serve de referência para todos os sistemas da companhia, 

oferecendo uma garantia de integridade dos dados da companhia. 

Dentro da arquitetura distribuída, entretanto, é preciso empreender um esforço 

considerável na manutenção da coerência das bases de dados. Para isso são transmitidos 

mais de 6.000 arquivos entre a administração central e as unidades fabris. Uin rede ampla 

foi formada para atender as demandas por comunicação entre as diversas unidades. As 

dificuldades geradas a partir da baixa confiabilidade das redes de transmissão de dados 

induziu a companhia a optar por uma rede de satélite que gerava um aumento da 

confiabilidade nas transmissões diminuindo consideravelmente os problemas de operação 

do ambiente distribuído. O preço desta solução é bastante elevado na avaliação do 

gerente de infra-estrutura, apesar deste não ter fornecido o montante exato pago pela 

utilização da coinunicação via satélite. 

As dificuldades enfrentadas pela companhia para estabilizar uma arquitetura 

distribuída relacionam-se fortemente com a baixa qualidade da infra-estrutura de 

telecomunicações disponível. Observou-se uma considerável utilização de tempo e 

recurso na busca de soluções para estabilizar o ambiente de sistemas. Desta forma, se 
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por um lado a estrutura das telecomunicações permitiu a adoção de sistemas distribuídos, 

por outro verifica-se que a baixa qualidade da mesma tem prejudicado sobremaneira a 

empresa na adoção de soluções tecnológicas baseadas em sistemas que necessitem de um 

meio de integração de locais geograficamente dispersos. 

4.3.3.3 Respostas a 3" questão 

4.3.3.8 Verificação da 5" hipótese através do uso intensivo do correio-eletrônico 

A utilização do correio eletrônico existia na companhia desde a implantação do 

sistema de grande porte. Para isso utilizava-se o software PROFS da IBM. A utilização 

desse mecanismo de comunicação era bastante restrito, dada a pouca quantidade de 

terminais disponíveis em relação ao número de funcionários e a estrutura fortemente 

hierarquizada de então. Com a modificação no caráter de operação da companhia, que 

mudou de um modelo centralizado em direção a uma crescente descentralização de 

operações, a utilização desse mecanismo centralizado de troca de mensagens perdeu a 

sua já baixa eficiência. 

A partir de 1993, entretanto, junto com a decisão de operar um downsizing, foi 

defuiida a implantação de um sistema de correio-eletrônico a ser utilizado a nível de 

administração central. Para isso foram treinados os usuários no uso do software de 

mensagem eletrônica para plataforma Windows. Com a implantação das redes locais nas 

unidades fabril, foi introduzido também o correio-eletrônico para troca de mensagens. 

Entretanto, dadas as dificuldades de integrar as redes locais das unidades em redes 

amplas, o modelo de correio-eletrônico incorporando as unidades geograficamente 

dispersas e a administração aconteceu um pouco mais tarde. 

Com a implantação da rede ampla, os sistema de troca de mensagens passaram a 

ter caráter corporativo e a funcionar como mecanismo de troca de dados. As mensagens 

passadas via correio-eletrônico têm caráter formal. Ou seja, as pessoas dentro da 

organização são informadas de ações, acompanham processos, despacham e recebem 

instruções via correio eletrônico. A prática de anexar documentos eletrônicos as 

mensagens é também bastante comum na empresa. Logo, observa-se que o uso intensivo 

de sistemas integrados que tratam de informações formais e dos sistemas de correio- 



eletrônico que lidam com dados não-estruturados, posiciona claramente a empresa 

dentro do estágio da rede, onde há um aumento significativo da cooperação entre as 

áreas, facilitando a integração horizontal e vertical da organização (Bradley, Hausman e 

Nolan, 1993). 

O trânsito de mensagens diário na companhia é de aproximadamente 1.500 

mensagens por dia, com tendência a crescimento. Logo, o sistema de correio-eletrônico 

nacional, tem permitido a companhia atuar de forma descentralizada, porém com 

crescente grau de formalização. A intensificação da comunicação formal possível graças 

ao correio-eletrônico indica a utilização da tecnologia da informação como integradora 

do fluxo de informação da companhia, permitindo verificar a hipótese 5. 

4.4 Conclusões parciais do caso da Brahma 

As principais decisões estratégicas adotadas pela companhia a partir da década de 

1990 foram: a racionalização da produção, através do fechamento de plantas ineficientes; 

expansão da capacidade de produção obtida a partir da construção de novas plantas 

utilizando um alto grau de automação e ocupação de fatias maiores de mercado; 

modificação no processo de distribuição. Cada uma das macroestratégias da companhia 

foi acompanhada pela introdução de sistemas automatizados visando auxiliar a 

implantação de cada uma das estratégias mencionadas. Além disso uma estratégia 

expansionista foi adotada visando a ampliação do escopo de atuação da empresa para 

outros países, notadainente da América Latina. Apesar de não haver uma integração dos 

dados da empresa a nível mundial, devido a não uniformidade de solução tecnológica de 

sistemas nas filiais no exterior, as mesmas estão sendo utilizadas como unidade piloto ou 

de teste para a implantação de sistemas de informação que poderão tornar-se um padrão 

para toda companhia. Este é o caso do sistema R13, da empresa SAP que será adotado 

na unidade da Venezuela. 

A Brahma tem buscado obter um diferencial estratégico em relação a 

concorrência através da introdução de um novo modelo de análise dos padrões de 

consumo centrado no consumidor. Este sistema necessita fortemente de uma estrutura 

tecnológica baseada em sistemas de informação de modo a permitir a manipulação de 



uina ampla gama de variáveis que passam a refletir o comportamento do consumidor. 

Esta iniciativa é pioneira entre os concorrentes nacionais. 

O sistema de revendas que procura trazer para dentro da indústria dados 

completos sobre o processo de venda, por sua vez, acompanha uina tendência já 

determinada pelo mercado. A mesma lógica pode ser utilizada para entender a estratégia 

de utilizar sistemas visando auxiliar o processo de venda direta pela cervejaria. Esta 

também é uma tendência das empresas de produtos de consumo como Coca-Cola e 

Souza Cruz. É importante lembrar que durante o processo de entrevistas um dos 

diretores da empresa pesquisada enxergava a Coca-Cola como ponto de referência 

comparativa, ou benchmark, que a coinpanhia deve estar monitorando sempre. Suas 

práticas na área de distribuição são das mais eficientes no país. Portanto, o modelo de 

distribuição adotado segue uma tendência já definida por uma das empresa líderes do 

setor. É importante notar que o formato escolhido para o desenvolvimento dos sistemas 

foi através da terceirização. 

O formato de adoção da autoinação industrial na companhia foi pioneiro entre os 

fabricantes nacionais, sendo um modelo que tem despertado atenção em concorrentes 

internacionais. A estratégia de separação entre o fornecimento do hardware (inaquinário) 

e do software de controle de processo por empresas especializadas em cada assunto, é 

uma inovação importante da companhia frente a concorrência. A empresa em estudo tem 

acompanhado o sentido da mudança oscilando entre posturas defensivas e ofensivas 

dentro do conceito definido por Freeman (1974), em sintonia com as mudanças na 

estrutura de funcionamento do setor. A medida que a empresa consolida posições de 

liderança no mercado nacional e objetiva uma expansão para mercados internacionais 

observa-se uma busca de geração de iniciativas inovadoras próprias, de acordo com sua 

capacidade de financiamento e condição de líder. 

A área de informática não participa a nível de forinulação das decisões 

estratégicas da coinpanhia. Porém, observa-se um movimento importante de 

aproximação da área de tecnologia das diversas áreas de negócio, aumentando a sua 

capacidade de atuar estrategicamente por estar posicionada junto a área usuário e, 

estando atenta aos moviinentos, discussões e momentos onde as estratégias são 

formuladas. Portanto, a proximidade da equipe de informática, inclusive fisica, das áreas 
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de negócio tem permitido uma atuação mais próxima dos locais de formulação de 

estratégias. Desta forma, observa-se uma evolução importante da participação da 

informática na formulação das estratégias de negócio, apesar desta não ocupar uma 

posição no nível de diretoria. Logo, o gerenciamento da tecnologia da informação dentro 

da companhia tem buscado avançar mais rapidamente no sentido de acompanhar as 

melhores práticas já ditadas pela concorrência e propondo inovações importantes como o 

modelo de automação fabril implantado nas novas fábricas, que foi definido em conjunto 

pela equipe de engenharia e de sistemas. Desta maneira, pode-se concluir que a empresa 

esta a caminho de um gerenciamento da tecnologia da informação mais agressivo em 

concordância com a postura gerencial da organização que pode ser caracterizada por 

uma proposição significativa de soluções de negócio inovadoras. 

O histórico apresentado descreve a motivação e visão dos compradores da 

empresa contextualizando a decisão pela aquisição da cervejaria dentro da situação 

econômica e política do país nos fins da década de 1980. Esta visão decorre da 

percepção dos banqueiros-administradores sobre a dinâmica dos mercados internacionais 

e da sua capacidade de investir nas empresas de modo a torná-las competitivas, tão logo 

os novos paradiginas econômico e político , descritos por Stallings (1995) se fizessem 

presentes no Brasil. Logo, investir na inodernização fabril foi um mecanismo 

preparatório da empresa nacional de modo a tornar-se competitiva para enfrentar uma 

possível concorrência com os competidores internacionais. O processo de 

multinacionalização da empresa, bem como o lançamento das ações desta no mercado 

internacional, em junho de 1997, demonstram a atenção da companhia aos movimentos 

do mercado internacional. 

A mudança de plataforma de sistemas de informação, que migrou de uma 

estrutura fortemente centralizada para a utilização de sistemas distribuídos esteve de 

acordo com o modelo gerencial implantado na companhia a partir de 1990. Porém, o 

desempenho do modelo adotado foi fortemente prejudicado pelas condições precárias e 

o alto custo da infra-estrutura de telecomunicações necessária para suportar uma 

arquitetura distribuída. Desta forma, observa-se no caso em estudo a infra-estrutura de 

telecomunicações como um fator crítico para a implantação de uma rede ampla 

distribuída. 



A melhoria da qualidade de operação da arquitetura distribuída facilitou e 

ampliou a utilização de software de correio-eletrônico. A intensificação do uso do 

correio eletrônico tem intensificado a troca de informações dentro da empresas no 

sentido horizontal e vertical. Portanto, pode-se atribuir a utilização desta tecnologia a 

uma melhoria nos canais de comunicação dentro do modelo organizacional distribuído 

praticado pela organização. É importante ressaltar, entretanto, que a opção pela 

distribuição das atribuições e das informações precedeu a existência de uma infra- 

estrutura tecnológica para esse fun. 



Capítulo 5 - Conclusões 

Esta tese utilizou uma abordagem multidisciplinar para analisar as estratégias 

adotadas no gerenciamento das TI por empresas do setor cervejeiro em países de perfis 

sociais, econômicos e políticos distintos. A conclusão de caráter comparativo irá abordar 

os três vértices presentes ao longo do trabalho, quais sejam: (1) o estilo de investimento 

em TI, onde distinguem-se as estratégias baseadas na busca do diferencial competitivo 

daquelas geradas de uma necessidade imposta pela concorrência, (2) a influência de 

variáveis do contexto econômico e da infra-estrutura de telecomunicações sobre as 

soluções de tecnologia de informação adotadas e (3) as transformações organizacionais 

observadas a partir da introdução das TI no âmbito da empresa. Inicialmente 

apresentaremos o item (2), em seguida será abordado o estilo de investimento (1) e por 

fim os impactos organizacionais da adoção das TI (3). A ordem de apresentação 

escolhida para a conclusão reflete o foco de análise das variáveis no estudo, desta forma 

parte-se uma abordagem mais ampla e geral para uma análise específica sobre a 

tecnologia. É importante notar que, como os três enfoques são fortemente 

interrelacionados e as variáveis influenciam-se mutuamente, a análise não poderia ser 

realizada de forma totalmente separada 

O ambiente econômico dos anos 90, onde assiste-se a utilização crescente e 

pervasiva das TI, funcionou também como um importante estímulo retro-alimentado 

para adoção das referidas tecnologias. Logo, as TI influenciaram e foram influenciadas 

pelas mudanças mais amplas no contexto internacional. As mudanças neste contexto 

podem ser representadas pelo tipo de relacionamento estabelecido entre os países, onde 

observa-se um deslocamento de uma visão realista do mundo, para outra na qual pratica- 

se uma maior integração dos países e um aumento do fluxo comercial. A visão realista 

enxergava o mundo através do confronto entre os países, estimulada pelo período da 

guerra fria onde o poderio militar e a desconfiança comercial eram importantes fatores a 

serem considerado para o comércio. O fim da guerra fria, nos anos 80, levou a 

transformações importantes nas práticas e ideologias internacionais que culminaram com 

o triunfo da "ideologia de mercado", como apontam Dornbusch (1996) e Stallings 

(1995). As referidas transformações influenciaram sobremaneira os processos de ajuste 

dos países em desenvolvimento e impuseram aos países desenvolvidos um alinhamento 



com os princípios desta ideologia de modo a garantir a participação destes na 

intensificação do processo de comércio global e mesmo na redefinição da estrutura de 

produção global. 

Os estudos de caso nos dois países permitiram observar importantes 

convergências quanto ao processo histórico vivido por estes na última década. Ambas 

nações têm uma economia fortemente relacionada com o exterior, evoluindo de uma 

posição de conflito para a cooperação. Entretanto, sob o ponto de vista sócio- 

econômico, a estrutura demográfica e de distribuição de renda são bastante diferentes. 

A população brasileira é aproximadamente 5,s vezes maior que a canadense. 

Enquanto no Canadá 113 a população situa-se na faixa etária entre 3 1 e 50 anos e o 

consumo de produtos cervejeiros tende a diminuir, no Brasil cerca de 44 % população 

tem menos de 19 anos e o consumo está aumentando. O Canadá tem um mercado em 

processo de contração, como mostram os índices decrescentes de consumo de cerveja 

per capita, e procura explorar nichos de mercado através de produtos diferenciados. No 

Brasil, ao contrário, está havendo um aumento substancial do consumo como indica o 

índice de crescimento do consumo per capita. As diferenças na renda da população dos 

dois países também influenciam nas características do consumo. No Canadá, o maior 

poder aquisitivo da população reforça a necessidade de lançamento de produtos 

diferenciados e de maior valor agregado, enquanto no mercado brasileiro, apesar de 

buscar-se segmentações, o mercado pode ser classificado como de massa. Essas 

diferenças têm forte influência sobre a dinâmica do setor cervejeiro como foi analisado 

nos capítulos 3 e 4. 

No que se refere as relações internacionais, o Canadá manteve uma proximidade 

com os EUA que ora era avaliada como benéfica e propulsora do crescimento e ora era 

vista com espoliadora e inibidora da capacidade de desenvolvimento canadense. Na sua 

história recente, entretanto, observa-se uma proximidade cada vez maior com o país 

vizinho estimulada pela oportunidade de explorar um mercado de grandes proporções, o 

que coloca a indústria canadense numa posição de concorrência com empresas da 

economia mais competitiva do mundo. O ajuste estrutural canadense teve como objetivo 

preparar o país para uma participação competitiva num momento de aumento do fluxo 

de comércio internacional. Apesar de não ter que lidar com a necessidade de estabilizar a 



moeda, foi necessário realizar ajustes visando, entre outros, diminuir o tamanho do 

Estado e desregulamentar setores produtivos . Para isso foram empregados mecanismos 

semelhantes aos utilizados no Brasil, tais como: diminuição do déficit público, abertura 

de mercado, assinatura de tratados regionais de livre comércio, entre outros. 

No Brasil, muitas das políticas iinplementadas pelo Estado brasileiro têm sido 

reflexos ou respostas a mudanças nos contextos da economia internacional. Deste modo, 

pode-se afirmar que o país sempre foi extremamente sensível aos movimentos, 

principalmente de capital, dos mercados internacionais. Os exemplos dessa forte ligação 

com a dinâmica internacional são observados desde o começo do século através das 

políticas de substituição de importações do governo Vargas visando melhorar a posição 

da balança comercial brasileira como forma de gerar receita para o pagamento da dívida 

externa. Prosseguindo no período JK onde uma das bases do desenvolvimento foi a 

participação do capital internacional e o aumento da participação das empresas 

inultinacionais na economia. Por mais que o país parecesse isolado pela política de 

substituição de importações, a forte relação com o exterior não foi diferente nos anos da 

ditadura, onde o modelo desenvolvimentista foi financiado por capital externo. Na 

década de 90 observa-se semelhanças através de um novo movimento intenso de chegada 

de empresas multinacionais instalando-se diretamente no país ou através da compra de 

empresas brasileiras e variados tipos de associação, tais como joint-ventures. Nota-se 

também a inversão da tendência de balança comercial positiva (vendedora) para negativa 

(compradora). Além disso o Brasil aderiu a "ideologia de mercado" a exemplo dos 

demais países da América Latina. 

Nos dois países as empresas multinacionais tiveram papel preponderante nestas 

transformações por aproveitarem-se rapidamente dos processos de abertura no Brasil e 

mesmo da reestruturação da dinâmica competitiva no Canadá. As multinacionais têm 

buscado a racionalização da produção e o aumento real da sua lucratividade. As grandes 

companhias cervejeiras passaram a preocupar-se em traçar estratégias para conquistar 

novos mercados e introduzir suas marcas num maior número de países possível, através 

do desenvolvimento de um marketing mundial e da coordenação dos investimentos de 

modo a maximizar sua eficiência. Esse movimento gerou um grande número de 

aquisições e fusões entre companhias cervejeiras, contribuindo para uma concentração e 



oligopolização de mercado. Alguns dados apontam (Carlsberg, 1996) para uma crescente 

concentração do mercado mundial entre as 10 maiores cervejarias do inundo. Esses 

dados mostram que, em 1994, 38 % da produção mundial estava concentrada nas mãos 

das dez maiores e esse número é projetado para 50% no ano 2.000. 

As empresas do setor cervejeiro tanto no Canadá quanto no Brasil sentiram 

fortemente o impacto do novo contexto internacional e reagiram através da 

intensificação do ritmo de modernização tecnológica e gerencial apoiado fortemente 

pelas tecnologias da informação. Desta forma, o movimento de expansão dos grandes 

competidores mundiais impulsionaram as cervejarias do Canadá e do Brasil a 

prepararem-se para a possível concorrência com estes. Os investimentos na 

modernização das máquinas e na sua automação permitiram que o mercado cervejeiro 

dos dois países mudasse seus parâmetros com relação aos ganhos de escala obtidos pelas 

unidades fabris. A automação permitiu também uma flexibilização crescente da linha de 

produção. O número de produtos e embalagens diferentes produzidos por uma mesma 

unidade aumentou consideravelmente, contribuindo para a indústria atender a 

capacidades específicas dos mercados a serem explorados e também a inovar em novos 

meios de distribuição dos produtos. A introdução da tecnologia microeletrônica no 

sentido de aumentar o controle sobre o processo fabril e aumentar a flexibilidade da 

produção enquadra-se nas características definidas por Perez (1985) como indicadoras 

das transformações em curso nos segmentos empresariais relacionados com o paradigma 

da microeletrônica. Desta forma, pode-se afirmar para os dois casos em estudo que o 

processo de internacionalização e desregulamentação da economia gerou uma demanda 

para o desenvolvimento de sistemas automatizados, notadamente aqueles utilizados para 

a automação industrial. 

O processo de produção cervejeiro foi extremamente padronizado devido a 

intensificação da adoção de automação. Com a siinplificação e o crescente avanço nos 

processos de produção de cerveja, as áreas mais importantes na gestão das companhias 

passaram a ser o acompanhamento da evolução do mercado e a gestão da marca através 

de políticas intensivas de rnarketing e o desenvolvimento e melhorias dos canais de 

distribuição, como políticas para atender ao mercado interno. A Molson foi desafiada a 

atender um mercado cada vez mais segmentado e comprimido, com características 



bastante distintas entre as regiões do país. A Brahma procurou investir no maior 

conhecimento do mercado de modo a expandir sua participação ocupando os espaços 

gerados por um mercado em crescimento. Ambas foram impulsionadas e sofi-eram 

restrições nas suas iniciativas devido a características bastantes particulares em cada país 

como as telecomunicações e a legislação, como foi analisado nos capítulos 3 e 4. 

Como pode-se observar, o setor cervejeiro, cujas características históricas 

demostram o seu caráter estritamente nacional, rapidamente enquadrou-se na nova 

dinâmica do comércio. Os indícios dessa ação podem ser observados claramente na 

dinâmica expansionista das maiores empresas cervejeiras em busca de uma atuação 

global, ora através de uma participação mais ativa nos mercado emergentes, ora na 

ampliação de suas posições em mercados desenvolvidos. A Molson procurou explorar o 

mercado americano, enquanto a Brahma optou por uma expansão para a América Latina. 

Ambas empresas adotaram as referidas estratégias tanto devido a proximidade geográfica 

e cultural com os mercados alvos como pelas facilidades derivadas dos blocos regionais. 

A ampliação em escala global permite uma racionalização dos investimentos na marca 

que, como já observado nos estudos de caso, é uma área crítica para a indústria 

cervejeira, juntamente com as áreas de distribuição e produção. 

No caso do Canadá, o setor cervejeiro era altamente regulado e ineficiente, 

considerando principalmente os níveis de produção obtidos pelas unidades fabris. A 

crescente aproximação com os vizinhos americanos em torno do estabelecimento de 

tratados de livre comércio (FTA e NAFTA) impôs as empresas locais um caminho único 

de sobrevivência após a queda completa das barreiras alfandegárias: tornarem-se 

competitivas para disputar o mercado comum da América do Norte com os EUA. As 

ações que se seguiram foram: a racionalização da produção dentro dos limites da 

legislação fortemente intervencionista e o investimento em modernização tecnológica. 

Num segundo momento, a legislação que obrigava que os produtos consumidos em cada 

província fossem produzidos na mesma foi abolida. Após a mudança da legislação 

observou-se um processo de fechamento de unidades fabris ineficientes e a intensificação 

dos investimentos na modernização tecnológica do parque fabril. O acirramento do 

mercado exigiu também importantes investimentos em ferramentas informatizadas de 

análise de mercado e na criação de novos mecanismos apoiados em sistemas de 



informação, como observado no caso do sistema de Televendas para atender a área de 

distribuição, no sistema de marketing para apoiar a gestão do mercado e da marca e na 

automação fabril visando melhorar os ganhos de escala da área de produção. 

No Brasil, o mercado de cerveja tem sido historicaniente cativo, uma vez que as 

políticas públicas estimularain a substituição das importações, e, no caso de bens de 

consumo, essa regra ainda era mais rígida dada as altas tarifas de importação. Duas 

exceções apenas contrariam a regra. A primeira foi a entrada do grupo Canadense 

Brascan no mercado nacional que se encontrava em expansão na década de 70, através 

da implantação da Skol e a chegada da Carlsberg. Ambas se retiraram do país através da 

venda da suas instalações para um competidor local. O novo cenário de abertura 

comercial na década de 90 voltou a estimular a entrada de empresas internacionais no 

mercado brasileiro. Desta vez, a opção tem sido através do estabelecimento de joint- 

venture com um competidor local. Observa-se também um movimento das empresas 

nacionais no sentido de ampliar seu escopo de atuação, tornando-se também 

competidores multinacionais. Neste sentido a Brahna tem procurado ocupar os espaços 

abertos no âmbito do MERCOSUL através da construção de uma unidade fabril na 

Argentina e tem buscado de forma consistente consolidar-se como um competidor 

global. 

Ein relação a análise da infra-estrutura de telecoinunicações do Canadá e do 

Brasil, elas possuem diferenças fundamentais de abrangência, atendimento e qualidade. 

No Canadá o setor, apesar de passar por um processo de desregulainentação recente, 

tem atendido aos usuários, sejam eles pessoas fisicas ou jurídicas, de maneira muito mais 

eficiente e utilizado equipamentos de melhor conteúdo tecnológico que o Brasil. Os 

números de teledensidade e do nível de utilização de centrais comutadoras digitais 

fornecem um quadro da qualidade do serviço no Canadá. No caso canadense a 

teledensidade é de 59 linhas para cada 100 habitantes, o sistema telefônico é basicamente 

operado por centrais digitais. No Brasil a teledensidade é de 9 telefones para cada 100 

habitantes e o sistema telefônico ainda opera com centrais telefônicas que utilizam 

tecnologias antigas. Desta forma, o Canadá possui vantagens significativas quanto a 

utilização da infra-estrutura de telecomunicações para a formulação dos seus sistemas 

de informações, como observado no caso do sistema de Televendas, permitindo-nos 



comprovar a validade da hipótese quatro (h4), quando esta afirma que a infra-estrutura 

de telecomunicações disponível impulsiona o desenvolvimento de novos sistemas. No 

Brasil, essa in6-a-estrutura tem comprometido a operacionalização da rede de 

computadores integrados da Brahma, obrigando a mesma a optar por alternativas 

substancialmente mais caras. Neste caso a hipótese quatro (h4) também se verifica, 

sendo que nesta oportunidade como um fator restritivo ou inibidor do desenvolvimento 

de novos sistemas de informação. 

A despeito da qualidade da mão de obra disponível para a construção de sistemas 

de informação não se observou divergências significativas entre os dois países. Nos dois 

casos, identificou-se o uso intensivo de mão de obra terceirizada, e a participação de um 

grande número de empresas especializadas na prestação do serviço de desenvolvimento 

de software. A indústria de software dos dois países está concentrada nas atividades de 

desenvolvimento de software sob encomenda. 

As estratégias globais da Molson foram reavaliadas no ano de 1996, gerando uma 

mudança importante nos rumos dos investimentos e no formato de gestão de negócio, de 

maneira que têm iinpactado na gestão tecnológica. A nível global optou-se pelo retorno 

as raízes, através da venda de negócios não relacionados à atividade cervejeira. 

Internamente, implementou-se uma descentralização administrativa, que resultou na 

autonomia de desenvolvimento de aplicações baseadas em sistemas de informação pelas 

unidades regionais. 

A Brahma, ao contrário, tem investido de forma permanente no negócio de 

bebidas. O entendimento das mudanças globais e as novas oportunidades e redefuiições 

do mercado de cerveja foram compreendidas mais rapidamente pela companhia 

brasileira. Já em 1990, as ações empresariais refletiam e preparavam a empresa para as 

importantes alterações no cenário internacional, procurando ajustar a mesma a funcionar 

e competir dentro de padrões internacionais de competitividade. Neste sentido, já em 

1990, optou-se por uma gestão descentralizada, com grande autonomia para as áreas 

operacionais. Essa iniciativa, gerou uma flexibilidade importante para ação e impulsionou 

um conjunto significativo de empregados administrativos a utilizarem ferramentas de 

aumento da produtividade nos escritórios. A propagação da utilização de 



inicrocomputadores na empresa data desta época. Foram acelerados também os 

investimentos na modernização fabril. 

O processo de racionalização da produção aconteceu praticamente 

simultaneamente nos dois países através do fechamento de unidades produtivas. Em 

paralelo ao processo de fechamento de unidade ineficientes, os avanços das tecnologias 

de produção permitiram a otirnização da operação das unidades fabris. Os equipamentos 

foram desenvolvidos visando diminuir o tempo de produção do líquido, no incremento 

da velocidade do envasamento, no desenvolviinento de formas mais eficientes de 

administração de estoque, e na melhoria da qualidade da gestão do processo de 

produção. A nível fabril essas tecnologias se baseavam na introdução de controles 

microeletrônicos acoplados aos equipamentos e integrados através de sistemas de 

informação, conforme detalhado anteriormente. 

Como afirmado anteriormente, a intensificação do processo de comércio global e 

a redefinição de sua estrutura de produção influenciarain amplamente o Canadá e o 

Brasil e teve impactos transformadores sobre suas respectivas indústrias cervejeiras 

confirinando, para os dois casos, a terceira hipótese (h3). Nesta (h3) afirma-se que o 

processo de internacionalização e a desregulamentação da economia geraram uma 

demanda para o desenvolvimento de novos sistemas de informação. No caso canadense, 

a hipótese é confirmada pelo incorporação de novos sistemas de automação industrial e 

pelo processo de modernização tecnológica fabril de uma maneira geral, bem como pela 

desativação de unidade produtivas tecnologicamente ultrapassadas. No caso brasileiro, a 

mudança de contexto estabelecida pela hipótese três (h3) levou a um investimento 

maciço em incorporação de tecnologias industriais na modernização de unidades fabris e 

principalmente no estabelecimento de novas unidades produtoras com um nível de 

automação consideravelmente superior ao parque industrial existente. Um movimento de 

fechamento de fábricas com baixa produtividade devido, principalmente, ao baixo nível 

tecnológico de cada unidade também foi praticado no caso brasileiro. 

A ênfase dos investimentos em sistemas baseados em TI foram similares nos dois 

casos. Na empresa canadense, dada a necessidade de ampliar as fatias de mercado 

perdidas durante o processo de ajuste após a fusão com o antigo concorrente, foi feito 

um esforço considerável no estabelecimento de uma base de dados de marketing de 
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melhor qualidade de modo a acompanhar os anseios e as transformações nos hábitos dos 

clientes. Neste caso, não houve diferencial competitivo pois a concorrência já dispunha 

de sistema semelhante utilizado para o mesmo h. Na Brahma a mesma necessidade foi 

constatada, o que levou a companhia a redefinir a abordagem utilizada para o 

entendimento do mercado, no sentido de colocar o consumidor como centro de análise. 

Neste caso o sistema de marketing foi uma inovação importante que tem conferido um 

diferencial de mercado para a companhia, dado o seu caráter inédito entre os 

competidores locais. 

O foco no desenvolvimento de melhores sistemas de distribuição também está 

presente nos dois casos. No Canadá, o desenvolvimento do sistema de Televendas foi 

uma importante inovação que fez uso da eficiente estrutura de telecomunicações 

disponível. Neste sistema observou-se a busca de um diferencial, uma vez que nem a 

concorrência nem empresa de operação semelhante desenvolveu projeto similar. Na 

Brahma o desenvolviinento do sistema de revendas foi também um avanço importante, 

assim como a implantação de riovos sistemas de distribuição. Porém, nos dois casos as 

companhias seguiram uma tendência já definida por seus coinpetidores. 

Nos dois casos não se observa um impulso inovador baseado na busca constante 

de diferenciais estratégicos baseados nos sistemas de informação. Observam-se, por um 

lado, iniciativas pontuais de busca de diferenciação e por outro, movimento constante de 

acompanhamento das mudanças tecnológicas. Essa postura pode ser entendida dada a 

caracterização das empresas como fortemente dependentes de escala e fracamente 

difusoras do processo técnico, dentro da definição de Pavitt (1990). 

Desta forma, apesar de haver um maior número de indícios no sentido de negar a 

hipótese que afirma que as tecnologias da informação adotadas pela companhia 

contribuem para uma mudança na estrutura, nos processos ou funções dentro da empresa 

gerando transformações significativas para o setor (hl), pois os sistemas chaves 

observados foram construídos seguindo uma tendência já definida pela indústria. 

Observou-se, entretanto, algumas iniciativas inovadoras adotadas pela duas empresas. 

Esses atenuantes indicam que, apesar da estratégia global das empresas em estudo não 

privilegiar a manutenção de uma posição competitiva constante baseada nas TI, negando 

a hipótese um (hl), movimentos isolados dão um tom pró-competitivo as utilizações das 
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TI. Os exemplos dos sistemas de Televendas na Molson e o sistema de marketing da 

Brahma, são dois exemplos dos atenuantes a negação da hipótese 1. 

Um fator relevante que contribui para o entendimento da primeira questão, que 

analisa em que termos a utilização da TI configura-se numa necessidade estratégica e em 

quais circunstâncias a mesma pode ser entendida como um diferencial competitivo, é a 

organização e funcionamento da área de TI. Considera-se através da segunda hipótese 

(h2) que, quando a área responsável pelas TI se posiciona no nível estratégico de decisão 

global da empresa, há um favorecimento ao desenvolvitnento de soluções tecnológicas 

que imprimem um diferencial competitivo para a empresa. Considera-se o nível 

estratégico de decisão uma representação da área de TI a nível de diretoria. 

Nas empresas estudadas, a área de TI não ocupa uma posição a nível de diretoria, 

portanto a hipótese dois (h2) não pôde ser verificada. No caso canadense a mais alta 

hierarquia na área de TI ocupa o cargo de Vice-presidente de TI, subordinado ao Sênior 

Vice-presidente de Finanças, o que equivale dizer que o cargo de TI ocupa o nível de 

alta gerência e não diretoria. Na empresa brasileira o cargo mais alto para a área de TI é 

a Gerência de Ihformática, e está subordinado a Diretoria Financeira. Nos dois casos, os 

ocupantes das respectivas posições não participam diretamente das formulações e 

estratégias a nível de diretoria. Entretanto, a análise dos casos levou a uma consideração 

importante, qual seja, a área de TI está em processo de integração com as diversas áreas 

de negócio da empresa, participando de maneira cada vez mais ativa e integrada ao 

negócio. No caso canadense este movimento é observado através da presença de 

técnicos da área em todos os comitês de negócio e no caso brasileiro através da 

organização do trabalho da equipe de sistemas que optou por atender a área usuária 

através da atuação do analista de sistema voltado ao negócio. Observa-se claramente nos 

dois casos a ampliação da participação da área de sistemas no desenvolvimento de 

soluções de negócio. 

Na terceira questão foi analisada a utilização da tecnologia da informação como 

instrumento de apoio a reestruração administrativa no sentido de fornecer a d a -  

estrutura tecnológica para a adoção de estruturas organizacionais integradas. Nos 

estudos de caso observam-se indícios da participação coadjuvante das TI no processo e 

sua participação facilitadora para a adoção das referidas estruturas organizacionais. No 
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caso canadense o processo de reestruturação organizacional foi resultado direto da 

decisão gerencial de cunho estratégico que definiu-se por um formato de atuação 

distribuída. Essa decisão foi motivada pela busca de uma melhoria no atendimentos das 

diversas áreas geográficas, transferindo uma grande parte das decisões e operações 

centralizada da administração corporativa para as equipes regionais, aumentando a 

autonomia destas, levando a empresa a um processo crescente de descentralização 

administrativa. Neste sentido, a infra-estrutura de TI facilitou todo o processo de 

descentralização, verificando, portanto, a hipótese cinco (h5). A descentralização 

também tem motivado a geração de algumas soluções tecnológicas visando a integração 

da empresa como a construção de uma intranet, que também é fator facilitador da 

adoção de estruturas organizacionais mais flexíveis. 

No caso da empresa brasileira a descentralização administrativa ocorreu no 

começo da década de 90. A motivação, também neste caso, foi resultado de uma decisão 

estratégica visando uma maior autonomia das áreas operacionais. É importante ressaltar 

que, quando da adoção desta estratégia, a TI na empresa era usada de forma bastante 

tímida. A intensificação do uso das TI foi fator chave no processo de descentralização 

administrativa. Desta forma, a área de sistemas tem procurado prover uma infi-a- 

estrutura capaz de atender a crescente descentralização e flexibilização do trabalho na 

empresa. Tanto na Brahma como na Molson o correio-eletrônico, por exemplo, tomou 

um caráter formal, integrando a operação da empresa entre áreas geograficamente 

distantes. 

É importante ressaltar que, nos dois casos, a participação das TI sobre o 

processo de transformação organizacional é coadjuvante. A motivação principal, veio 

das necessidades ditadas pelas transformações no mercado ou na operação do negócio 

motivada também por transformações no comportamento do consumidor. 

Dado o caráter multidisciplinar desta pesquisa, e a ênfase na análise dos aspectos 

conjunturais por trás da modernização tecnológica do setor cervejeiro, existe um grande 

número de variáveis a se considerar. Foram escolhidos os considerados mais 

importantes. Mesmo assim, alguns itens não foram aprofundados dado o foco escolhido 

pela pesquisa, ou por não terem ainda uma grande influência nas empresas estudadas. 



Como o caso do EDI que não é considerado ainda pela Molson e é adotado timidamente 

pela Brahma. 

Uma variável interessante a ser aprofundada em pesquisas futuras é a mudança 

no perfil da mão de obra devido a intensificação da automação industrial e da 

informatização cada vez maior das áreas de distribuição e de vendas. A qualidade da 

participação da tecnologia nacional na incorporação dos projetos de unidades fabris 

desenvolvidos no exterior também mereceria atenção em outros estudos. Sob o ponto de 

vista da utilização de produtos de software do tipo pacote, a pesquisa aponta indícios do 

crescimento do mercado de softwnres aplicativos integrados no setor manufatureiro. 

Exemplos destes sistemas são: o R13, da empresa alemã SAP e MAGNUS, da empresa 

brasileira Datasul. Uma questão interessante a ser analisada é como as empresas se 

diferenciarão em termos de gestão competitivas das TI se um padrão de software vier a 

se estabelecer entre competidores de um mesmo segmento de negócio. 

No caso da Brahma, não observou-se uma utilização de sistemas de informação 

geocentrados, apesar da expansão da companhia para o exterior. O modelo de 

gerenciainento de tecnologia de empresas nacionais no processo de multinacionalização 

mereceria também uma atenção especial em pesquisas futuras. 
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