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RESUMO 

 

As organizações são alvos constantes de mudanças impostas por fatores que exigem rápidas e 

consistentes decisões para se manterem competitivas. A estratégia que melhor explora os 

recursos e as competências como forma de obtenção de vantagens competitivas sustentáveis 

pode estar dentro ou fora das fronteiras organizacionais. Este trabalho tem como objetivo 

identificar e avaliar as razões que levaram uma indústria de bebidas à migração de um modelo 

de distribuição terceirizado para um verticalmente integrado. Para tal, foi realizado um estudo 

de caso que permitiu avaliar o comportamento dos transportadores na ótica do contratante, e o 

processo de análise e implementação desse projeto de verticalização. Com os resultados 

obtidos foi possível avaliar as vantagens e riscos desse novo modelo, explorando o 

cruzamento entre as contribuições teóricas e empíricas. Portanto, ampliamos a visão da 

academia e dos executivos sobre a decisão de sourcing, e exploramos os aspectos estratégicos 

desse complexo e importante processo decisório. 

 

Palavras-chave: estratégia de verticalização, integração vertical, teoria do custo de transação, 

teoria dos recursos  
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ABSTRACT 

 

Organizations are targets of constant changes imposed by factors that require fast and 

consistent decisions to remain competitive. The strategy that best leverages resources and 

capabilities to obtain sustainable competitive advantages can be found inside or outside 

organizational boundaries. This study aims to identify and assess the reasons for a beverage 

industry to migrate from an outsourced distribution model to a vertically integrated one. 

Therefore, we built a case study which allows us to evaluate carriers' behavior in the 

contractor perspective and to analyze the financial feasibility of their own fleet, not to 

mention the exploration of pilot project idea and the vertical implementation itself. With the 

results we could assess benefits and risks of having own physical distribution, exploring the 

intersection between theoretical and empirical contributions. Therefore, we broadened the 

vision of the academy and executives on the sourcing decision, exploring strategic aspects of 

this complex and important decision-making process. 

 

Keywords: insourcing strategy, vertical integration, transaction-cost theory, resource-based 

theory 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do Problema 

 

 Os tópicos a seguir apresentam a contextualização do problema, o objetivo desse 

estudo e a sua relevância para a academia e para a inciativa privada no Brasil, explicitando as 

principais etapas a serem seguidas para uma pesquisa consistente. 

 Uma das principais tendências nas organizações industriais dos últimos cinquenta anos 

têm sido os questionamentos sobre o processo de colaboração entre empresas independentes. 

Essa colaboração pode acontecer através do fornecimento de produtos simples, prestação de 

serviços pontuais, ou até alianças estratégicas regidas por contratos de médio e longo prazo. 

No entanto, nosso intuito não é falar sobre as possibilidades de relacionamento ou 

colaboração, nem tampouco sobre o planejamento das diversas etapas que compõe um 

negócio. Nosso interesse é despertar uma reflexão sobre duas macropossibilidades 

estratégicas atreladas a um específico processo decisório da área de Logística: terceirizar ou 

verticalizar uma atividade? 

 Segundo o Council of Supply Chain Management Professionals (2001, p.36), l         

                                                                                   

                                                                                         

                                                                      requisitos do 

consumidor.  

 Para Loh e Venkatraman (1992b), terceirização, ou outsourcing, é a sigla para a 

utilização de recurso externo, e reflete a decisão de uma organização em comprar seus ativos 

ou contratar atividades de um fornecedor externo, que em troca fornece e administra bens e 

serviços para retornos monetários durante um período acordado. Diversos autores 

recomendam que as empresas terceirizem atividades gerenciais não essenciais, visando a 

racionalização de custos, a economia de recursos e a desburocratização administrativa. 

Portanto terceirizar uma atividade, significa repassá-la a fornecedores independentes para que 

estes possam desenvolvê-la. No âmbito logístico, chamamos os fornecedores responsáveis 

pelo processo de distribuição de Operadores Logísticos (OLs) ou Transportadores. Este 
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prestador de serviços pode atuar em vários elos da cadeia, contudo nosso caso é voltado para 

a fase final, quando acontece a distribuição dos produtos. Segundo Gilley & Rasheed (2000), 

a terceirização pode ser entendida como uma decisão sobre a pergunta: deve um produto, ou 

serviço, ser produzido ou realizado pela própria empresa, ou por alguma outra? 

 Segundo Porter (1976b), verticalização, integração vertical ou vertical integration é a 

combinação de processos de produção, distribuição, vendas e outros processos econômicos 

distintos dentro das fronteiras de uma mesma empresa. Isto posto, podemos entender a 

integração vertical como uma estratégia que a empresa adota visando assumir a 

responsabilidade, a gerência, ou o total controle de uma determinada atividade de seu 

segmento produtivo, para frente (em direção aos clientes) ou para trás (em direção aos 

fornecedores). Portanto, verticalização é exatamente o movimento contrário à terceirização, 

onde a empresa resolve assumir as responsabilidades, riscos e benefícios de desenvolver uma 

atividade internamente. Alguns autores estrangeiros nomearam essa atividade como 

insourcing, como forma de analogia à terceirizição, que como já vimos é o outsourcing. 

 A motivação desta pesquisa vem do fato de grandes empresas atuarem de formas 

diferentes no que diz respeito às fronteiras corporativas. Em geral, elas são motivadas pela 

lógica de custo ou estratégia de alienação de atividades que não compõe a competência 

central, como é o caso da terceirização, ou pelo interesse na garantia da qualidade, nível de 

serviço e integridade do produto, como acontece na verticalização.  

 No setor de bens de consumo, especificamente em uma grande indústria de bebidas 

que atua no Rio de Janeiro, o panorama logístico apresentou abertura para diversos 

questionamentos, que dentro do contexto da discussão supracitada, coloca em xeque práticas 

adotadas por vários anos e em larga escala por esta e pelo setor, como é o caso da 

terceirização na distribuição de produtos. A maior concorrente da empresa alvo de nosso 

estudo, por exemplo, atua em âmbito nacional com um modelo de distribuição terceirizado, 

abrindo espaço para discussão dos riscos e vantagens de uma decisão estratégica dessa 

natureza. De posse disto, pensamos em desenvolver uma pesquisa que contemple a tomada de 

decisão desta empresa em verticalizar tal atividade. Definido nosso escopo de pesquisa, 

traçaremos nossos principais objetivos com esse estudo. 
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1.2 Questão de Pesquisa 

 

 O objetivo principal desse trabalho é responder de forma consistente a seguinte 

pergunta: Quais as razões que motivaram a mudança de um modelo terceirizado para um 

modelo verticalizado de distribuição na Coca-Cola Andina Brasil? 

 É interessante lembrarmos que                              e a              desde o 

século passado              vem ganhando cada vez mais importância no contexto da 

administração de negócios. Por conta disso, a adoção de atividades terceirizadas evoluiu de 

forma expressiva em logística, tecnologia da informação (TI) e finanças, sendo alvo de 

diversos estudos da academia e do mundo corporativo. Pelas fontes de pesquisa a que tivemos 

acesso, não encontramos a mesma amplitude para o tema verticalização, especialmente no 

subespaço logístico de distribuição de produtos. As razões para a adoção de um modelo e de 

outro são as mais variadas, sendo que as maiores ocorrências residem nas lógicas de redução 

de custo, foco na atividade central da empresa e melhoria do nível de serviço.  

 Entendemos que todo trabalho acadêmico deve reforçar e contrapor algumas questões 

teóricas e empíricas, ao passo que complementa a visão estratégica desse complexo e 

particular processo decisório entre verticalização e terceirização. Isto posto, entendemos que 

também estamos diretamente envolvidos com a criação de um contexto de discussão mais 

contemporâneo para a logística no Brasil, especificamente sobre o prisma decisório 

apresentado.  

 Durante a pesquisa, buscaremos evidências acadêmicas e empíricas que suportarão de 

forma clara a natureza da decisão migratória entre um modelo e outro. Nosso estudo se baseia 

no dinamismo das fronteiras organizacionais à luz de uma teoria econômica relacional, assim 

como avalia a importância da decisão pela ótica da teoria dos recursos, associando a opção 

pela verticalização ao panorama de razões, vantagens e riscos deste modelo de distribuição no 

contexto logístico do Brasil. De forma complementar à decisão, a pesquisa promove uma 

reflexão entre o modelo de frota terceirizada e própria, levando-se em os mesmos critérios 

racionais, vantajosos ou não. Nosso caminho percorre o panorama geral de ambos os 

modelos, e é específico nas motivações, vantagens e riscos da distribuição terceirizada e 
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verticalizada da empresa em questão. Em campo, faremos um levantamento da situação 

anterior, enumerando os problemas enfrentados no relacionamento e na operação com os OLs, 

assim como tentaremos entender os desafios para se alcançar o sistema de distribuição mais 

adequado e os resultados obtidos até o presente momento. 

1.3 Relevância e Delimitações do Estudo 

 
 Este estudo visa proporcionar à academia e ao mundo corporativo, uma discussão 

acerca da integração vertical da distribuição de produtos, através de uma análise retrospectiva 

do processo decisório da Coca-Cola Andina Brasil, uma franquia regional e distribuidora 

principal das marcas do grupo Coca-Cola nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

 A partir das questões que serão elencadas neste estudo, guardadas as particularidades 

em relação a natureza do negócio, acreditamos estar colaborando para o esclarecimento das 

questões estratégica, gerencial e operacional que levaram a Andina a adotar o modelo de frota 

própria para a distribuição. Dentro do possível, procuraremos elencar fatores estratégicos que 

contribuirão para o processo decisório entre um modelo e outro: desmistificando paradigmas 

organizacionais entre os OL's e as empresas contratadoras, esclarecendo como foi 

estabelecida a decisão e a estrutura organizacional pós-decisão, e principalmente, enaltecendo 

os benefícios técnicos e gerenciais da execução do projeto, visando o pensamento crítico 

estruturado sobre o planejamento e os resultados alcançados até o final de 2013. 

 O trabalho servirá ainda, para empresas que possuam uma distribuição terceirizada e 

queiram entender melhor a estrutura interna e o planejamento de um sistema de distribuição 

próprio, sendo essa pesquisa um referencial funcional e analítico para o modelo verticalizado 

de distribuição de bebidas. Da mesma forma, entendemos que o estudo é de grande relevância 

para avaliação da operação pela ótica dos principais drivers  da distribuição: custos logísticos 

operacionais e gerenciais, produtividade e nível de serviço. A produtividade é um driver que é 

especificamente medida através de outros drivers, como tempo de entrega, combustível gasto, 

drop-size, taxa de retorno, recarga e taxa de ocupação. Lembramos que todos estes são os 

indicadores de controle da operação, usados pelos administradores da empresa e pelos 

operadores logísticos para aferir o andamento da operação. (Ver definições dos drivers no 

Anexo I) 
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 Admitida a complexidade que envolve os processos de operação de distribuição, este 

trabalho visa também identificar os elementos de conflito na gestão da operação entre os OLs 

e a empresa em questão, avaliando as ações e planejamento adotados pela Andina à luz da 

especificidade da situação, melhorando as condições de gestão da cadeia de suprimentos e as 

expectativas de todos os envolvidos no negócio quanto aos resultados esperados. 

 Esta dissertação pretende contribuir não só com o panorama estratégico sobre os 

modelos de distribuição, mas também com o aprimoramento da prática de gestão da logística 

e dos contratos entre parceiros que se habilitarem a esse tipo de relação comercial, 

apresentando a todos a ótica de um cliente extremamente representativo no segmento de bens 

de consumo da região sudeste do Brasil. 

2. APORTE TEÓRICO 

 

2.1 A Cadeia de Valor, a Logística e a Distribuição 

 

 Este capítulo descreve a cadeia de valor e seus componentes, na ótica de Porter 

(1985). Cada cadeia de valor da empresa é composta por nove categorias genéricas de 

atividades que estão ligados entre si de maneira característica. A cadeia genérica é usada para 

demonstrar como uma cadeia de valor pode ser construída por uma empresa particular, 

através das atividades específicas que esta realiza. Ao mesmo tempo, a cadeia mostra como as 

atividades de uma empresa estão ligadas umas as outras, assim como mostra a ligação com as 

atividades de seus fornecedores e compradores. Em seguida, descreve como o escopo das 

atividades afeta a vantagem competitiva por meio de seu impacto sobre a cadeia de valor.  

 

 Porter (1985) diz que a vantagem competitiva significa ter baixos custos, vantagem de 

diferenciação, ou uma estratégia de foco bem sucedida. Além disso, ele reforça que, para 

obter vantagem competitiva uma empresa deve ser capaz de gerar valor para os seus 

compradores, onde este valor excede o custo da empresa criá-lo.  

 

 Portanto, cada empresa é vista como um conjunto de atividades que são executadas 

para projetar, produzir, comercializar, entregar e suportar o seu produto. Todas estas 



 
 

  16 

 

atividades podem ser representadas por meio de uma cadeia de valor, sendo esta o modo 

como a organização executa atividades individuais, como mostrado na Figura 1 abaixo.

 Figura 1: Cadeia de Valor de Porter       

 Fonte: Competitive Strategy, Porter (1985) 

 

 As atividades são interpretadas em dois grandes tipos: atividades primárias e 

atividades de apoio. As atividades primárias, listados na parte inferior da Figura 1, são as 

atividades envolvidas na criação física do produto, sua venda, sua transferência para o 

comprador, bem como sua assistência pós-venda. Em qualquer empresa, atividades principais 

podem ser divididas nessas cinco categorias genéricas. As atividades de apoio suportam as 

atividades primárias e vice-versa, fornecendo insumos, tecnologia, recursos humanos e outras 

funções particulares.  

 Assim sendo, como pode ser visto pela Figura 1, há cinco categorias genéricas de 

atividades primárias envolvidas em qualquer atividade industrial. Cada categoria é divisível 

em uma série de atividades distintas que dependem da indústria particular e da estratégia da 

empresa. Como nosso estudo tem interseção com a logística, nos limitaremos a falar a 

respeito desta e de seus principais pilares:  

 

i. Logística de Entrada ou Inbound Logistics: atividades associadas com o recebimento, 

armazenamento e fornecimento de insumos para o produto, como a movimentação de 
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materiais, armazenagem de insumos ou matéria-prima, controle de estoque, agendamento 

de veículo, e retorno para fornecedores.  

ii. Operações: atividades associadas à transformação dos insumos em produto final, tais 

como usinagem, embalagem, montagem, manutenção de equipamentos, testes, impressão 

e fábrica de operações.  

iii. Distribuição ou Outbound Logistics: atividades associadas à coleta, armazenamento de 

produto final, , manuseio de materiais, processamento de pedidos, programação de rota de 

entrega e distribuição física dos produtos para os compradores. 

  

 Portanto, dada a inegável importância da distribuição de produtos para as 

organizações, naturalmente passa a existir o profissional que se especializa nesta atividade, 

chamado Operador Logístico (OL) ou Transportador. Com a necessidade de profissionalismo 

nessa atividade, lê-se maior produtividade e menores custos, há um questionamento intrínseco 

nas organizações: é mais interessante o desenvolvimento técnico e a administração da 

distribuição internamente, ou é melhor buscar essa competência no mercado, evitando o 

desvio da atividade central e possibilitando a expansão do negócio? 

 

 Parece ficar claro que, juntamente com a oportunidade de negócio dos OLs, nasce em 

conjunto o processo decisório que é alvo deste estudo. Para compreendê-lo, é importante que 

entendamos as importantes contribuições literárias de Richardson (1972), e especialmente de 

Coase (1937) e Williamson (1975), sobre as fronteiras da firma. Suportados pela teoria, 

pesquisaremos sobre as motivações, as vantagens e riscos para os modelos de distribuição 

terceirizados e verticalizados, assim como daremos um breve panorama dos setores. 

 

2.2 As Fronteiras das Organizações  

 

 Em seu artigo de 1937, Coase (1937) olhou o problema do relacionamento entre 

empresas através de sua teoria de relacionamento de mercado, onde algumas premissas 

idealistas restritivas afirmavam que as forças de mercado fariam com que as empresas 

produzissem uma alocação de recursos ótima. A teoria assume que não há a possibilidade de 

um agente econômico qualquer melhorar sua posição no mercado sem que outro agente piore. 
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Coase idealiza as empresas como ilhas de alocação de autoridade em um mar de 

relacionamentos de mercado. Nesse mar, recursos e produtos navegam voluntariamente, em 

resposta aos sinais de mercado que são os preços. Com a atuação das firmas, no entanto, 

recursos são alocados através de um comando gerencial. Na cabeça do pesquisador, não há 

razões "a priori" para acreditar que o comando das organizações fará um trabalho melhor que 

o próprio mercado. Sua explicação é que há custos para adotarmos o livre mercado assim 

como há custos para usarmos a autoridade. O livre mercado pressupõe custos com a busca de 

fornecedores e parceiros, comparação de preços, negociações, monitoramento e gestão dos 

contratos, pagamentos, recebimentos, entre outras variáveis. As organizações, por sua vez,  

pressupõem gerenciamento e supervisão dos custos, planejamento e serviço de atendimento, 

contratações, demissões, treinamentos, entre outras atividades que eram despesas. 

 Coase adota a seguinte premissa: a medida que as empresas crescem em tamanho e 

complexidade, seus custos aumentam. Portanto ao considerarmos uma transação específica, a 

firma preferirá desenvolver essa atividade internamente caso os custos sejam menores que a 

contratação de outra empresa no mercado, e portanto expandirá em tamanho e número de 

atividades até que o custo marginal de uso da estrutura interna seja igual ao custo marginal da 

contratação no mercado. 

 Embora esta pareça uma análise unidimensional, resultando na idéia de que o tamanho 

ótimo da empresa está vinculado à análise ótima de um simples transação, a afirmação de 

Coase tem amplas implicações, segundo Slater (2003):  

 

 "The firm's cost minimizing calculations will also determine 

whether the firms should be a single-product or a multi-product firm, 

how many and what kind of products to produce, how far forward and 

backward the firm should vertically integrate, what functions to 

outsource and what to retain in-house." (SLATER, 2003) 

 

 O resultado portanto é uma divisão ótima e natural do trabalho, baseada nos custos 

relativos de cada metodologia de alocação de recursos. Seguindo essa lógica, melhorias 

previstas em sistemas de gestão e tecnologia, teoricamente reduzem o custo de 

relacionamentos e impulsionam as firmas a ampliarem suas fronteiras de atuação através do 

desenvolvimento de um maior número de atividades. Por outro lado, Slater (2003) sugere a 
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idéia de que a medida que leis trabalhistas mais restritivas forem surgindo, o aumento do 

custo de contratação e demissão é inevitável, encorajando a subcontratação ou terceirização. 

 Richardson (1972) complementou a estrutura proposta por Coase com alguns detalhes 

de suma importância. Em sua opinião, a simples dicotomia entre as ilhas de autoridade 

consciente e o mar de relações impessoais era muito duvidosa. Baseado na filosofia das 

competências centrais, o pesquisador propôs uma distinção entre atividades similares, onde 

são necessárias habilidades semelhantes às já desenvolvidas pela empresa, e atividades 

complementares, que são aquelas onde há a necessidade de alguma coordenação. Desta 

forma, as organizações se especializariam em produzir o que fosse semelhante e contratariam 

o que fosse complementar. Dessa forma, as empresas tenderiam a produzir mercadorias 

semelhantes, e onde fossem necessários insumos não semelhantes elas dependeriam de outras 

empresas atuantes no mercado, ou seja, quando a necessidade de coordenação for pequena, as 

transações de mercado serão suficientes, mas se o grau de coordenação da atividade entre 

firmas for complexo, os relacionamentos acontecerão através de contratos de longo prazo, 

subcontratação direta, operação técnica e joint-ventures. 

 Uma vez que os estudos sobre as fronteiras organizacionais já enalteciam sobre a 

importância da discussão entre desenvolver uma determinada atividade dentro da firma ou 

contratá-la no mercado, iremos adiante. Tomando como base a pesquisa de Coase, o primeiro 

marco e motivador de nosso estudo, falaremos agora sobre a contribuição de Williamson 

através da Teoria de Custo de Transação, proposta em (1975). 

 

2.3 A Teoria do Custo de Transação ou Transaction Cost Analysis (TCA) 

 

 A teoria neoclássica proposta por Coase em (1937) é perspicaz, porém nada fácil de 

ser traduzida em termos operacionais, dada a dificuldade de especificar e medir precisamente 

os custos de mercado comparando-os aos custos internos nas transações. No entanto, o 

pesquisador criou uma estrutura lógica na qual a análise econômica das corporações pode ser 

feita. Anteriormente, o economista J. R. Commons (1931) havia construído a teoria de custos 

de transação (TCA), o que acabou influenciando as propostas de Coase (1937) sobre a 

natureza das firmas. Aluno de Coase (1937) e Simon (1956), o também economista O. E. 
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Williamson (1975), aprimorou e explorou bastante as propostas da TCA em diversos estudos 

sobre assimetria informacional nas negociações contratuais.  

 

 "These individual actions are really transactions instead of 

either individual behavior or the "exchange" of commodities. It is this 

shift from commodities and individuals to transactions and working 

rules of collective action that marks the transition from the classical 

and hedonic schools to the institutional schools of economic thinking. 

The shift is a change in the ultimate unit of economic investigation. 

The classic and hedonic economists, with their communistic and 

anarchistic offshoots, founded their theories on the relation of man to 

nature, but institutionalism is a relation of man to man. The smallest 

unit of the classic economists was a commodity produced by labor. 

The smallest unit of the hedonic economists was the same or similar 

commodity enjoyed by ultimate consumers. One was the objective 

side, the other the subjective side, of the same relation between the 

individual and the forces of nature. The outcome, in either case, was 

the materialistic metaphor of an automatic equilibrium, analogous to 

the waves of the ocean, but personified as "seeking their level." But 

the smallest unit of the institutional economists is a unit of activity -- a 

transaction, with its participants. Transactions intervene between the 

labor of the classic economists and the pleasures of the hedonic 

economists, simply because it is society that controls access to the 

forces of nature, and transactions are, not the "exchange of 

commodities," but the alienation and acquisition, between individuals, 

of the rights of property and liberty created by society, which must 

therefore be negotiated between the parties concerned before labor 

can produce, or consumers can consume, or commodities be 

physically exchanged." (COMMONS, 1931) 

 

 A Análise de Custos de Transação ou Transaction Costs Analysis (TCA), quadro 

teórico microanalítico de Williamson, baseia-se em duas premissas do comportamento 

humano que dão origem a três importantes dimensões das transações, segundo Martin Slater 

(2003).  

 A primeira premissa é que os agentes econômicos são intencionalmente racionais, mas 

não possuem capacidade cognitiva para fazer uso de informações, mesmo que essas sejam 

perfeitas, e portanto, não podem garantir a análise de todos os resultados possíveis nem o 

curso ótimo de ação frente às situações que se apresentam. Sendo assim, são passíveis de 

erros e podem ser surpreendidos pelas eventualidades que não são capazes de prever. 
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Portanto, são conscientes de suas limitações e sendo suas ações influenciadas por essa 

consciência, tentam prever situações desagradáveis para tornar-se menos vulneráveis. 

Proposta por Simon (1956), esta premissa é chamada de Racionalidade Limitada, e é 

explorada por Williasom (1975) no TCA e obviamente por diversos outros autores, além do 

próprio após a evolução de suas pesquisas, como pode ser visto abaixo. 

 "The term 'bounded rationality' is used to designate rational 

choice that takes into account the cognitive limitations of the decision 

maker — limitations of both knowledge and computational capacity. 

Bounded rationality is a central theme in the behavioral approach to 

economics, which is deeply concerned with the ways in which the 

actual decision-making process influences the decisions that are 

reached." (SIMON, 1956) 

 "A more significant taxonomy of theories of rational behavior, 

for our purposes, differentiates tem by the assumptions they make 

about "givens" — the given goals and given conditions. Particularly 

important is the distinction between those theories that locate all the 

conditions and constrains in the environment, outside the skin of the 

rational actor, and those theories that postulate important constrains 

arising from the limitations of the actor himself as an information 

processor. Theories that incorporate constrains on the information-

processing capacities of the actor may be called theories of bounded 

rationality." (SIMON, 1972) 

 "The concept of bounded rationality has its roots in H. A. 

Simon's attempt to construct a more realistic theory of human 

economic decision making. Such a theory cannot cover the whole area 

of cognitive psychology. The emphasis must be on decision making. 

Learning in decision situations and reasoning supporting decisions 

belong to the subject matter, but visual perception and recognition a 

marvelously powerful and complex cognitive process, seems to be far 

from it. (SELTEN, 1978, 2002) 

 

 A segunda premissa é chamada de Oportunismo, e é definida por Williamson como 

"self-interest with guile", que pode ser entendido como o interesse próprio malicioso. Com 

esta, o pesquisador enfatiza que uma certa quantidade de interesse próprio deve ser esperada 

em relacionamentos comerciais: um parceiro vai renegar um contrato se este for de encontro 

aos seus interesses, assim como proverá falsas informações se não houver penalidades para 

isto, ou pode até falar a verdade, mas ocultar informações que ele perceba como conflitantes 

com seus interesses. Há uma clara diferença entre o oportunismo sugerido e a premissa 
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econômica tradicional, de interesse próprio. A diferença não encontra-se somente na 

descrição comportamental da premissa, mas em que regras, leis, normas sociais ou cláusulas 

contratuais pode-se confiar em um parceiro que irá contra seus próprios interesse por respeito, 

e em qual não se pode confiar sob nenhuma hipótese.  

 Quanto às dimensões propostas por Williamson (1975), a primeira é o Grau de 

Especificidade dos Ativos envolvidos na operação. Cada transação envolve um investimento 

em ativos específicos, que têm uma vida útil em geral longa e pouca disponibilidade de uso 

alternativo, caso o relacionamento comercial tenha um término prematuro. Levando-se em 

conta a vulnerabilidade de quem arca com os custos e riscos de produzir tais ativos, 

negociações e instrumentos contratuais são firmados entre as partes antes mesmo do 

investimento inicial, mas por conta da racionalidade limitada, muitas vezes estes contratos 

não são uma garantia suficiente. Em geral, transações desse tipo são feitas entre as empresas 

interessadas, e em alguns casos levam à criação de joint-ventures ou parcerias estratégicas, 

onde há patrimônio compartilhado visando a mitigação de risco. 

 A pesquisa de Rindfleisch e Heide (1997) mostra derivações da própria visão 

identificada por Williamson (199l) em seis tipos principais de especificidade de ativos: 

i. Especificidade Local        -                         -                               

                                                                                      

                                                                                   

de despesas com armazenagem e transporte. Uma vez localizados os ativos em um 

lugar, em geral tornam-se imobilizados;  

ii.                      : quando uma ou ambas as partes,                         

                                                                                    

                                                                        -      

                                                                                   

iii. Especificidade Humana                                      mentos em 

                                                       

iv. Especificidade de Ativos Dedicados                                           
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contrato seja rescindi                                                           

                                                     

v. Especificidade da Marca: envolve o investimento na imagem da empresa e do 

produto,                      

vi. Especificidade Temporal            ionada                                        

                                                       -se ao investimento para a 

garantia de ganho de tempo ao passo                                  

 Quando a natureza da transação pode ser definida, em termos do que exatamente é 

esperado de cada parte envolvida em todas as possíveis circunstâncias, um simples contrato 

deve ser suficiente.  

 

 De acordo com Slater (2003), supor a impossibilidade de processar ou levantar todas 

as possíveis situações é cabível:  

 

 "But where the ultimate requirements are not so clear in 

advance, and where even the list of possible circumstances may be 

impossible to complete, it may be impossible to write a contract to 

give enough reassurance to both parties." (SLATER, 2003) 

 

 Essa frase reflete a segunda dimensão proposta por Williamson (1975): a Incerteza das 

transações. Nos casos não contratuais, pode-se citar a influência de uma mudança nas 

políticas governamentais presentes no contexto de qualquer organização, ou nas leis e 

ementas que regem o segmento de mercado onde uma determinada indústria está inserida. 

Complementando a citação acima com base na própria pesquisa de Slater (2003): "Em 

algumas situações contratos devem ser suficientes, mas onde existem estes são como campos 

minados, onde em geral não se consegue especificar tudo em grandes detalhes, ao invés disso, 

são estabelecidos procedimentos vinculados à estruturas financeiras projetadas para dar 

tranquilidade e segurança contra o oportunismo. Mais uma vez muitas firmas preferem 

internalizar atividades, quando se inserem neste contexto, afim de evitar os custos de 

transação." 
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 Pensando nesta última passagem da pesquisa de Slater (2003), quando a natureza da 

transação pode claramente ser definida, explicitando tudo que é esperado por ambas as partes 

em todas as circunstâncias possíveis, um simples contrato deve ser suficiente. No entanto pela 

ótica da premissa oportunista, quando as requisições não são tão claras, e as circunstâncias 

são impossíveis de serem cumpridas ou mapeadas previamente, é possível que o contrato não 

garanta a defesa de interesse de ambas as partes, abrindo espaço para o conflito comercial 

e/ou pessoal, possibilitando os desvios de conduta.  

 

 A natureza do relacionamento entre incerteza e especificidade de ativos associadas às 

premissas de racionalidade limitada e oportunismo, acabam impulsionando a lógica da 

integração vertical ou a formação de alianças estratégicas. Estudos feitos por Walker e Weber 

(1984, 1987), John & Weitz (1988) e Anderson (1985) mostram que a incerteza pode vir de 

várias fontes, assim como pode ser caracterizada por várias dimensões. Isto posto, é possível 

que estas diferentes dimensões de incerteza tenham diferentes implicações na verticalização. 

MilLiken (1987) e Yasai-Ardekami (1986) enfatizaram sobre as armadilhas de se interpretar a 

incerteza como um constructo unidimensional, reforçando a idéia de que, por ser complexa, 

multidimensional e diferenciada, merece uma abordagem mais ampla. Assim sendo, 

baseando-se nos estudos de Hanna e Maltz (1998), Rindfleisch e Heide (1997) e Williamson 

(1975), optamos por explicitar as teorias de Incerteza em três tipos: (a) Incerteza do ambiente 

e de comportamento, (b) Incerteza de ambiente pela ótica de Porter e Harrigan e (c) Incerteza 

e especificidade de ativos. 

a) Incerteza do ambiente e de comportamento: Notamos que as primeiras literaturas 

de custo de transação não distinguiam as diferentes formas de incerteza, no entanto, 

cruzamos as informações e segmentamos, para facilitar a estrutura de raciocínio do 

leitor. Pela lógica de Williamson (1975), a incerteza de ambiente é dividida em 

incerteza primária e incerteza secundária, enquanto que a incerteza de comportamento 

se subdivide em outras duas formas, que são a incerteza competitiva e a incerteza de 

fornecedores. A incerteza primária reflete uma falta de conhecimento sobre os estados 

da natureza, como a incerteza sobre os eventos naturais, enquanto que a incerteza 

secundária, reflete a falta de conhecimento sobre as ações de outros agentes 
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econômicos. Koopmans (1957) argumenta que ambas as formas de incerteza afetam as 

decisões de investimento das firmas. Portanto, incertezas primária e secundária têm 

impacto nas decisões das fronteiras das firmas. Mais especificamente, incerteza 

primária reflete na incerteza proveniente de fontes exógenas, como os já mencionados 

eventos naturais, mudanças de preferência do consumidor, mudanças regulatórias, 

padronizações e tarifas, entre outros. Portanto, a primária aparentemente está 

subordinada a incerteza tecnológica, ou a incerteza que é proveniente de mudanças 

tecnológicas devido à novas invenções ou descobertas.  Williamson (1985) descreve 

ambas como formas inocentes e não-estratégicas de incertezas e as distinguem da 

incerteza de comportamento, como a não divulgação de informações ou a deturpação 

estratégica de informações por agentes econômicos. Incerteza Competitiva é definida 

como a incerteza proveniente das ações de competidores potenciais ou atuais, que 

podem ser inocentes ou estratégicos. Na ótica de Porter (1980), este tipo de incerteza 

deriva dos movimentos e sinais feitos por agentes econômicos na competição atual ou 

futura, sempre com foco na firma, o que pode ser confuso e difícil de entender 

precisamente. Movimentos de mercado de possíveis novos entrantes, ou de empresas 

construindo outras empresas substitutas, têm grande influência no escopo de decisão 

de verticalização das organizações. Segundo Farrell & Saloner (1986), a incerteza 

gerada pelos atuais competidores ou por novos, podem servir como motivação, assim 

como as incertezas criadas por pré-anúncios de produtos. Por outro lado, incerteza 

competitiva pode inocentemente deixar rastros de uma falta de inteligência 

competitiva, ou uma falta de cuidado sobre ações prospectivas. Incerteza de 

Fornecedores é o comportamento incerto provenientes das ações, estratégicas, táticas, 

operacionais ou administrativas do parceiro externo, um fornecedor, ou no nosso caso 

um transportador ou operador logístico contratado pela empresa. Em suma, 

entendemos que a incerteza do fornecedor é estratégica nos termos sugeridos por 

Williamson (1985), suportada pela premissa de oportunismo e portanto de natureza 

comportamental, podendo aparecer antes ou depois da atuação do fornecedor na 

cadeia. O autor reforça que o tipo comportamental de incerteza é a forma-chave para a 

relevância da mesma no contexto de custo de transação; 
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b) Incerteza de ambiente pela ótica de Porter e Harrigan: Em sua literatura de custo 

de transação, Williamson (1975) sugere que a estrutura de governança desenvolva-se 

independente das consequências incertas dos investimentos em ativos específicos na 

transação. Segundo Alchian, Crawford & Klein (1978), uma das formas de teorização 

da incerteza é através do aumento da probabilidade de apropriação oportunista dos 

ativos específicos nas transações, consequentemente aumentando o custo das mesmas. 

A fim de limitar a possibilidade de oportunismo, Williamson (1975) esclarece que as 

empresas tornam-se dispostas a "integrar uma determinada transação", para que este 

seja controlado por autorização hierárquica. Consequentemente, a integração vertical 

tornou-se uma solução para os casos de alta incerteza. Harrigan (1985) e Porter (1980) 

entendem a incerteza ambiental referente à verticalização em uma lógica distinta. Os 

argumentos associam a incerteza do ambiente à incerteza de demanda, considerando-

se as condições tecnológicas, e desencorajam a integração vertical nestes casos dada à 

inflexibilidade estratégica que provavelmente acompanha a verticalização. Em 

particular, quando há mudanças referente às condições tecnológicas, a estratégia das 

firmas muito provavelmente necessitará de alterações. Nesse caso, a integração 

vertical pode suficientemente restringir a agilidade estratégica da empresa, em 

resposta às mudanças nas condições tecnológicas; 

 

c) Incerteza e especificidade de ativos: Embora incerteza seja a variável chave que 

afeta as decisões estratégicas no que diz respeito às fronteiras das firmas, outros 

fatores podem potencializar estes efeitos. Como já vimos, Walker & Weber (1984) e 

Williamson (1985) mostram que a teoria de custo de transação tem enfatizado que a 

especificidade dos ativos podem afetar condicionalmente as decisões de integração 

vertical. Sob condições de alta especificidade de ativos, a incerteza passa a ser um 

determinante mais significativo para a integração vertical, uma vez que tanto o custo 

quanto a impossibilidadade de controlar o comportamento oportunista são maiores.  

 Quando uma transação é um evento único, ceteris paribus, há pouco incentivo para a 

criação de instituições de controle específicas, e o contrato tem um cumprimento que em geral 

é passível de utilização e resguardo. No entanto, se os parceiros executam o mesmo tipo de 
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operação diversas vezes uns com os outros, terão um incentivo para fazer com que algumas 

regras e procedimentos idiossincráticos evoluam para resolver os problemas e os conflitos 

com menores custos. Ao que parece, isto também pode comprometer a qualidade da operação. 

Esta é a terceira dimensão proposta por Williamson (1975), chamada de Freqüência, e refere-

se simplesmente ao número de vezes que uma transação é executada ou ao volume de uma 

transação em particular. De acordo com Hanna e Maltz (1998), a medida em que a freqüência 

aumenta, os custos fixos podem ser diluídos por mais transações, acarretando a diminuição do 

custo fixo por transação, tornando portanto mais atraente a operação verticalizada. Outra 

vantagem favorável à frequência de transações é que o conhecimento desenvolvido por 

contínuas relações comerciais com parceiros, em tese reduzem as possibilidades de um ato de 

oportunismo, o que representa uma forma de mitigação deste tipo de risco. Os ganhos 

provenientes de atos de oportunismo podem rapidamente gerar retaliações ou simplesmente 

prejudicar o ambiente cooperação entre as empresas. 

 A máxima de Williamson (1985), em sua análise de transações particulares e 

peculiares, mostra que mesmo as transações desenvolvidas em grande mercado, com diversos 

compradores e vendedores, têm suas circunstâncias alteradas no momento seguinte ao 

encerramento da negociação, abrindo espaço para o comportamento oportunista, como pode 

ser visto pela citação do próprio autor:  

 "If there is any degree of asset specificity and any time-span for 

the performance of transaction, there will be scope for ex post 

opportunism whatever the ex ante terms of deal." (WILLIAMSON, 

1985) 

  

Sendo assim, em qualquer período após a transação ser concluída, havendo elementos 

que caracterizem o ativo como específico, há, da mesma forma, a chance de ocorrência do 

comportamento oportunista. Portanto, é importante que haja uma tentativa de previsão de 

possíveis situações de oportunismo ao negociarmos as transações. Por fim, mesmo quando 

aparentemente houver um número razoável de competidores, Williamson (1985) reforça que 

toda transação inevitavelmente torna-se idiossincrática, logo não devemos nos prender aos 

resultados apontados pela economia competitiva convencional. 
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 Levando em conta o amadurecimento proporcionado pela pesquisa até o presente 

momento, nos deparamos com uma evolução do primeiro questionamento, onde avaliávamos 

através das fronteiras da firma, se era ou não interessante que uma empresa desenvolva uma 

determinada atividade internamente. Para responder esta pergunta baseando-se na perspectiva 

proposta por Williamson, vimos que é preciso aceitar as premissas de Racionalidade Limitada 

e Oportunismo, avaliando se as transações demandarão ativos específicos e mapeando as 

possíveis situações de incerteza de comportamento e de ambiente, além de avaliar a 

frequência com que estas transações acontecem. Só então poderíamos avaliar se os custos do 

mercado são mais viáveis que os custos de desenvolvimento de determinada competência 

internamente.  

 Por ora, apesar de estarmos convencidos da contribuição de Commons (1931), Simon 

(1956, 1972), Williamson (1975, 1985) e Coase (1937), mostraremos como a teoria dos 

recursos pode auxiliar nossa pesquisa. 

2.4 A Teoria dos Recursos ou Resource-Based View (RBV)  

  

 Antes de explorarmos a teoria em questão, é necessário explorarmos uma das 

definições de recurso propriamente dito. Para os fins dessa pesquisa e por conveniência, 

optamos pela definição proposta por Daft (1983), onde os recursos da empresa incluem todos 

os ativos, competências, processos organizacionais, atributos empresariais, informações e 

conhecimentos controlados por uma organização. Estes permitem a ela conceber e 

operacionalizar estratégias que melhoram sua eficiência e eficácia. Segundo Porter (1980), na 

linguagem da análise estratégica tradicional, os recursos das empresas são pontos fortes que 

podem ser utilizados para conceber e implementar suas estratégias. 

 Segundo Barney (1991), Williamson (1975), Becker (1964) e Tomer (1987), estes 

possíveis e variados recursos podem ser classificados em três categorias: 

 a) Recursos de Capital Físico incluem a tecnologia física, as instalações e os 

equipamentos usados pela empresa , a sua localização geográfica e seu acesso a matérias-

primas; 
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 b) Recursos de Capital Humano incluem o treinamento, a experiência, o julgamento, 

a inteligência, os relacionamentos e a percepção individual dos gerentes e trabalhadores em 

uma empresa; 

 c) Recursos de Capital Organizacional incluem a estrutura formal de uma empresa, 

a elaboração de relatórios, o planejamento formal e informal, os controles e os sistemas de 

coordenação. Também são considerados recursos de capital organizacional as relações 

informais entre grupos de uma mesma empresa, e entre uma empresa e o ambiente onde esta 

encontra-se inserida. 

 Dessa forma, esses atributos de capital físico, humano e organizacional de uma 

empresa permitem a implementação de estratégias que melhorem sua eficiência e eficácia no 

mercado.  

 Segundo Rumelt (1984, p.557-558) e Penrose (1959), a teoria baseada nos recursos, 

ou resource-based view, busca o uso de um conjunto de recursos tangíveis ou intangíveis 

valiosos para a geração de vantagens competitivas sustentáveis.  

 Segundo Barney (1991), estas vantagens requerem recursos de natureza heterogênea, 

não imitáveis e não substituíveis sem um grande esforço dos concorrentes. Assim sendo, para 

que as organizações encontrem os recursos-chave, segundo a teoria dos recursos, estes 

precisam possuir as seguintes características:  

 

 (a) Valioso ou Valuable: recursos só podem ser uma fontes de vantagem competitiva 

sustentáveis quando são valiosos. Os recursos são considerados valiosos quando permitem 

que uma empresa para planeje e implemente estratégias que melhorem sua eficiência e 

eficácia. A empresa pode ter atributos específicos para classificá-los como fontes de 

vantagem competitiva, mas esses atributos só se tornam recursos quando exploram 

oportunidades ou neutralizam ameaças no mercado em que a empresa atua; 

 

 (b) Raro ou Rare: por definição, quando diversas empresas competidoras possuem 

recursos valiosos, estes não podem ser considerados fontes de vantagem competitiva ou uma 

vantagem competitiva sustentada efetivamente. A empresa tem oportunidade de explorar uma 

vantagem competitiva quando está implementando uma estratégia de criação de valor, que 

não está sendo, simultaneamente, implementada por outras empresas. Se outras empresas 
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possuem esse mesmo valioso recurso, cada uma dessas empresas têm a capacidade de 

explorar esse recurso da mesma forma, implementando, assim, uma estratégia comum que 

não dá a ninguém uma vantagem competitiva. Segundo Hambrick (1987), um recurso comum 

e necessário à execução de quase todas as estratégias empresariais é talento gerencial. Se um 

recursos não é raro, em seguida, um grande número de empresas será capaz de desenvolvê-lo 

e implementá-lo através de suas estratégias, e essas não representarão uma fonte de vantagem 

competitiva, mesmo que os recursos em questão sejam valiosos. No entanto, é muito difícil 

determinar quão raro um recurso deve ser para ter um potencial de geração de vantagem 

competitiva. Portanto, não é difícil ver que, se os recursos de uma empresa são valiosos e 

absolutamente únicos entre um conjunto de concorrentes, esses irão gerar, pelo menos, uma 

vantagem competitiva, e possuem potencial para gerar uma vantagem competitiva sustentável. 

 

 (c) Não facilmente Imitável ou Imperfectly Imitable Resources: não é difícil ver que 

os recursos organizacionais valiosos e raros, podem ser uma fonte de vantagem competitiva. 

Na verdade, as empresas com tais recursos, muitas vezes, serão inovadores estratégicos, pois 

serão capazes de planejar e implementar estratégias que outras empresas não implementarão, 

por não ter os recursos relevantes para tal. Na verdade, a observação de que os recursos 

organizacionais valiosos e raros podem ser uma fonte de vantagem competitiva é uma outra 

maneira de descrever as vantagens do pioneirismo das empresas com vantagens de recursos. 

Portanto, segundo linguagem desenvolvida por Lippman & Rumelt (1982) e Barney 

(1986a;1986b), os recursos organizacionais valiosos e raros só podem ser fontes de vantagem 

competitiva sustentável em relação a empresas que não os possuem, e não pode obtê-los, por 

isso chamados "não facilmente imitáveis". 

 

 (d) De difícil Substitução ou Substitutability: o último requisito para um recurso ser, 

definitivamente, uma vantagem competitiva sustentável, é que não podem haver recursos 

equivalentes estratégicos valiosos, que sejam não raros ou imitáveis. Dois valiosos recursos 

de empresas são estrategicamente equivalentes quando cada um pode ser explorado 

separadamente gerando a mesma estratégia. 

 

 É importante ressaltarmos que, no âmbito da teoria dos recursos, os critérios 
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mencionados são individualmente necessários, mas não suficientes para a obtenção de 

vantagens competitivas sustentáveis. Esta é uma teoria alternativa para o entendimento da 

decisão entre terceirização e verticalização, dada a ótica complementar que esta proporciona 

em relação à teoria do custo de transação.  

 Para o estudo de caso que estamos investigando, nossa idéia é avaliar que tipos de 

recurso foram considerados fontes de vantagem competitiva na tomada de decisão através da 

análise do discurso dos entrevistados. Em seguida, avaliaremos se cada um deles atendem as 

características de recurso-chave supracitadas, e em que dimensões e premissas o escopo da 

teoria do custo de transação se apresenta. A conexão dos resultados empíricos com as teorias 

de RBV e custo de transação reforça a natureza estratégica da decisão entre terceirizar ou 

verticalizar uma determinada atividade.  

 No próximo capítulo apresentaremos um pouco da perspectiva mercadológica e 

histórica da terceirização e da verticalização, além de suas vantagens e riscos. Esperamos que 

o contato com estas realidades nos deixe mais familiarizados com ambos os tipos de 

operação, atuando com mais clareza em nossa pesquisa de campo e considerações, tanto em 

esfera teórica como empírica.  

2.5 A Terceirização 

 

 Relembrando a definição proposta por Loh e Venkatraman (1992b), terceirização, ou 

outsourcing, é a sigla para a utilização de recurso externo, e reflete a decisão de uma 

organização em comprar seus ativos ou contratar atividades de um fornecedor externo, que 

em troca fornece e administra bens e serviços para retornos monetários durante um período 

acordado.  

 A consequência dessa simples definição nos remete à lógica decisório das 

organizações ao decidirem desenvolver ou adquirir seus bens e serviços. Trata-se de uma 

pesquisa desenvolvida por Maltz e Ellram (1997) através do exemplo: se o mercado oferece 

melhores condições para obter os produtos e serviços, a empresa deve comprá-los ou contratá-

los, no entanto, se a empresa acredita que parte ou a função completa é melhor desenvolvida 

por seus funcionários, ela opta for fazê-la internamente.  
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 Em geral as atividades terceirizadas são recorrentes, mas implicam em direitos de 

decisões do contratante, acordadas via instrumento contratual. Na ótica de Greaver (1999), a 

transferência não se restringe às atividades que estão sendo terceirizadas, mas também à 

forma como são estruturados os direitos às tomadas de decisão e os fatores de produção. 

Fatores de produção são os recursos que fazem as atividades ocorrerem: equipamentos, 

instalações, tecnologia, e também, o capital humano. Direitos à Tomada de Decisão são 

responsabilidades por tomar decisões que afetam elementos das atividades terceirizadas.  

 A terceirização da distribuição em uma indústria de bens de consumo, é portanto, uma 

decisão estratégica, pois atua em um horizonte de longo prazo e faz parte das competências 

centrais do negócio, atuando tanto em esfera comercial, quando em contato com o cliente no 

momento da entrega e recebimento de valores, quanto técnica, quando planeja, controla e 

executa a distribuição dos produtos nos diferentes canais. Segundo Greaver (1999), a 

terceirização não pode ser uma reação a um problema, uma forma de resolver rapidamente 

dificuldades internas, nem uma cura para os altos custos. 

 Muitas empresas vem se reestruturando para conduzir de forma mais eficiente suas 

operações logísticas, e este cenário não tardou muito para surgir no Brasil. Por aqui, diversas 

indústrias optaram por terceirizar suas atividades de distribuição, impulsionadas, dentre outros 

fatores, pelo serviço especializado proposto por diversos OLs, e baseadas em oportunidade de 

operação de baixo custo com maior eficiência nas entregas.  

2.5.1 Panorama da Terceirização no Brasil 

 
 Com a evolução do setor logístico em todo o mundo, muitas empresas se 

reestruturaram para conduzir de forma mais eficiente suas operações, e uma das alternativas 

encontradas foi a terceirização das atividades. No Brasil, diversas indústrias optaram por 

entregar aos OLs atividades operacionais, gerenciais e estratégicas, como já mencionado. 

Atraídos pelas grandes oportunidades de negócios, foram surgindo OLs mais especializados, 

muitos deles internacionais, o que acabou servindo como grande estímulo para o 

desenvolvimento dos operadores logísticos nacionais, proporcionando para a logística 

brasileira maior grau de profissionalização e melhorias de eficiência, operação e gestão.  
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 Dado o aquecimento do mercado em nível nacional, a receita total do segmento de 

operadores logísticos (OLs) aumentou de aproximadamente R$ 1 bilhão para R$ 40 bilhões 

de 1997 à 2010, e o número de OLs saltou de 35 para 130 empresas, segundo pesquisa do 

instituto ILOS. Essa evolução expressiva em pouco mais de 10 anos pode ser explicada pelo 

crescimento econômico do país, crescimento orgânico do setor e por algumas fusões e 

aquisições, que fizeram com que a demanda pelos serviços terceirizados aumentassem 

proporcionalmente. A evolução no atendimento das necessidades dos clientes suportada pela 

evolução da tecnologia, acesso ao crédito e sofisticação do serviço de entrega foram, e ainda 

são, as principais frentes de oportunidades destes prestadores de serviço.  

 Em virtude do crescimento, as grandes empresas logísticas, apesar da expansão, vem 

vivenciando um vertiginoso aumento dos gastos com suas operações. Segundo o Instituto 

ILOS, em 2009, estes custos logísticos chegaram a ter uma representatividade média superior 

a 10% do faturamento. Anualmente no Brasil, os custos logísticos chegam a ordem de 

centenas de bilhões, o que representa mais de 10% do PIB nacional, sendo mais de 60% 

direcionados para pagamento de terceiros, ou seja, para os OLs. Esse patamar é próximo aos 

níveis de terceirização globais: norte-americano (47%), asiático (62%) e europeu (65%).  

 No entanto, fica claro que o processo de decisão entre adotar um modelo terceirizado 

não pode ser motivado simplesmente pelo montante das despesas ou pelo aumento da oferta 

na prestação de serviços, por isso, procuramos levantar outros fatores que vêm levando as 

empresas a terceirizarem sua operação de distribuição no capítulo seguinte.  

2.5.2 O que leva as empresas à Terceirização? 

 
 Segundo Bryce & Ussem (1998), as empresas que optam pela terceirização objetivam, 

de um modo geral, uma resposta competitiva à concorrência nacional e internacional através 

da redução do número de funcionários, dos custos fixos e dos custos operacionais. Para elas, 

terceirizar significa variar os custos; significa também não ter tantos custos fixos. 

 Na visão de Barreto e Almeida (2004), em decorrência da forte tendência mundial de 

globalização, abertura de mercado nacional impulsionando privatizações e crescimento 

econômico no Brasil, as organizações aqui presentes implementaram a terceirização visando 
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desenvolverem estratégias de coopetição, ou seja, cooperação e competitividade em um 

mesmo cenário, buscando incrementos de qualidade, produtividade e conseqüente redução de 

custos, sem perder o foco no atendimento às necessidades e expectativas dos clientes. Malone, 

Yates & Benjamin (1987) ressaltam que a estratégia de terceirização demanda um 

alinhamento com a estratégia do prestador de serviço, além do alinhamento estratégico com 

outros setores da própria organização, visando harmonizá-las com as novas realidades e, 

principalmente, com um novo estilo de gestão.  

 Quando se fala em terceirização, esse procedimento certamente sofre influência 

geográfica, cultural e de mercado, pois a prestação de serviços e leis que regulamentam estas 

empresas em países desenvolvidos, não são as mesmas do Brasil. Da mesma forma, devemos 

estudar as particularidades da lógica legislativa entre os estados do Brasil, para avaliar 

possivéis influência na operação de distribuição. Segundo Greaver (1999), a terceirização 

frequentemente reflete em ações que não encontram respaldo na legislação trabalhista em 

vigor. 

 Cram (2002) enaltece que a oportunidade de empreender no setor ganhou maior 

acessibilidade, oxigenando a área de distribuição e capturando grandes investimentos. No 

entanto, esse aquecimento do setor nem sempre é benéfico, como foi possível indentificar 

através da formação de algumas modalidades distorcidas de terceirização no Brasil, onde 

foram mapeados diversos problemas e práticas impróprias.  

 Em sua pesquisa, Cram (2002) fala que a terceirização tradicional consiste na 

transferência de serviços a terceiros na qual o preço assume o papel decisivo para a 

concretização do negócio. Esta prática pode resultar em diversos problemas, tais como: 

utilização de mão-de-obra pouco habilitada para o trabalho e exploração da mão-de-obra por 

parte da firma contratada, cobrança de taxas de administração incompatíveis com os custos 

operacionais incorridos e interferências da contratante na administração da atividade 

terceirizada. Outra distorção é a terceirização de risco, quando a empresa faz a transferência 

das obrigações trabalhistas por meio da contratação intermediária de terceiros, com a 

finalidade de mascarar a relação de emprego com a mão-de-obra. Dentre as práticas 

impróprias encontradas, as mais comuns são: a utilização da mesma mão-de-obra temporária 
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por período superior a três meses, sem respaldo legal; a utilização de empresa que fornece 

mão-de-obra de aluguel para atividade fora do escopo daquela para qual fora constituída; e 

constituição de empresa por ex-empregados para prestação de serviços ao ex-empregador em 

regime de exclusividade.  

 Por fim, Cram (2002) cita a terceirização com parceria, que serve a razão lógica 

determinante na decisão pela terceirização. Segundo ele, esta acontece quando há a 

transferência de execução de atividades acessórias a parceiros especializados pela empresa 

contratada, com o objetivo de tornar-se mais competitiva em sua atividade principal. 

 A pesquisa de Fleury (2005) complementa a ótica de parceria proposta por Cram 

(2002) mapeando alguns dos possíveis fators motivadores à terceirização, como pode ser visto 

na Figura 2 abaixo:  

 

Figura 2: Fatores Motivadores à contratação dos Operadores Logísticos 

Fonte: Contratação e Gestão do Relacionamento, COPPEAD, 2005, p.5 

 

 Fleury (2005) observou que o nível de complexidade organizacional vem naturalmente 

gerando maior complexidade nas operações logísticas, o que implica em maiores 
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investimentos, especialmente em equipamentos e tecnologia. Como consequência, 

enxergamos um ajuste fino da estratégia corporativa baseado na evolução dessas operações, 

visando a famigerada vantagem competitiva. 

 Esta complexidade fica clara ao notarmos o aumento do número de produtos no 

portfolio das empresas nos últimos 10 anos, com diversas variáveis a serem consideradas no 

processo de entrega, como tamanho de embalagens, sofisticação tecnológica, maior 

fragilidade e maior perecibilidade, o que gera uma maior complexidade nos processos de 

manuseio, transporte e entrega.  

 Levando-se em consideração que um dos principais objetivos da área de logística é 

disponibilizar o produto, no local e na quantidade correta, esta proliferação de produtos e 

complexidade de entrega implicam em maiores custos, o que abre espaço para a contratação 

dos OLs.  

 Por este raciocínio, a globalização contribui para aumentar o nível de complexidade da 

rede de distribuição, dado o maior número de clientes nos mais diversos países, com 

necessidades completamente distintas e que necessitam de soluções cada vez mais específicas. 

A estrutura tributária, legal e operacional muitas vezes acaba sendo um entrave, levando as 

empresas a adotarem o transportador mesmo que isto signifique uma mudança 

financeiramente onerosa e fora da perspectiva prevista pelo plano de negócios.  

 Da mesma forma, com o passar dos anos as necessidades das pessoas mudam, muitas 

vezes influenciadas pelas inovações tecnológicas, que em geral proporcionam uma redução no 

ciclo de vida dos produtos, impulsionando um efeito em cadeia e afetando a velocidade de 

resposta da rede de distribuição. Com isso, é afetado também o nível de estoque, dado o maior 

interesse no controle de obsolescência dos produtos, gerando ainda mais complexidade para a 

cadeia como um todo, principalmente no que diz respeito à agilidade operacional nas 

entregas, encorajando as organizações a trabalharem com especialistas no assunto. 

 A contínua evolução das exigências dos clientes por serviços diferenciados de alta 

qualidade e confiabilidade, também geram desafios dentro das operações logísticas. Portanto 

todos estes fatores, aliado ao avanço das outras áreas das organizações, especialmente as que 
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representam fontes de receita primárias, fazem com que a alternativa de terceirização seja 

vista como um suporte proporcionado por uma empresa especializada, sendo essa uma 

realidade decisória que transporta-se para qualquer lugar do mundo. Adotando um terceiro, as 

empresas concentrariam seus esforços e recursos nas atividades mais representativas para o 

seu crescimento, evitando possíveis perdas de foco que podem acarretar em desvantagens 

competitivas, como já vimos na literatura apresentada.  

 Além de possibilitar a concentração de recursos em áreas-foco, a terceirização teve 

como motivador a possibilidade de menores gastos, o que se acabou tornando-se uma 

estratégia padronizada: terceirização para redução de custos. É importante reforçarmos, que a 

decisão pela terceirização, assim como a estratégia corporativa, precisa ser muito bem 

avaliada e não deve ser adotada como uma reação desprovida de racional e planejamento.  

 Assim sendo, buscando ampliar a visão do leitor acerca do panorama decisório entre o 

modelo terceirizado e o modelo verticalizado de distribuição, avaliaremos as vantagens e 

riscos propostos pela terceirização para buscarmos reflexões pertinentes sobre a mesma. Em 

seguida, procuraremos entender a evolução e as dimensões da verticalização, esperando 

encontrar esclarecimentos que nos levem ao desenvolvimento do olhar crítico e estratégico 

necessários na pesquisa de campo.  

2.5.3 Vantagens e Riscos da Terceirização 

 

 Até agora, procuramos entender os fatores que motivam as empresas a buscarem a 

terceirização da distribuição, tivemos uma idéia da evolução econômica do setor, 

compreendemos a estrutura que a teoria de custo de transação proporciona, assim como a 

amplitude atribuída às variáveis de difícil mensuração que foram citadas por ela. Nesta seção, 

fizemos um mapeamento sobre as vantagens e riscos proporcionados pela literatura de 

terceirização, buscando um alinhamento entre a pesquisa de campo e a realidade do setor de 

serviços de distribuição no Brasil, almejando portanto, uma estrutura analítica mais robusta 

entre a tercerização e a verticalização em aspectos técnicos, estratégicos e gerenciais. 

 Como discutido na justificativa deste trabalho, o entendimento do processo decisório 

entre a integração vertical e a contratação de OLs na distribuição é um tema relevante na 
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atualidade. Isto posto, torna-se importante entendermos quais são as principais vantagens 

percebidas pelas empresas ao adotarem o modelo de frota terceira em seus departamentos 

logísticos.  

 Para obtermos maior clareza sobre os pontos e contrapontos téoricos, foi utilizada uma 

série de artigos publicados sobre terceirização da distribuição, além de dissertações, teses e 

relatórios técnicos de consultorias. Para não criar um analítico muito extenso, de posse da 

certeza que talvez não fosse o método mais adequado mas baseando-se em modelos 

heurísticos, optamos por sumarizar todo o levantamento mas analisar criticamente somente as 

três vantagens e riscos de maior relevância. A escolha foi baseada primordialmente na 

frequência com que apareciam no material e, por conseguinte, na contribuição para a análise 

estratégica do processo decisório proposto por este estudo. 

 Em termos de vantagens proporcionadas pela terceirização, as que encontramos 

foram: a) redução de custo; b) foco nas atividades centrais ou core competencies; c) 

possibilidade de transformar custos fixos em variáveis; d) aumento na da flexibilidade, 

eficiência e produtividade da operação; e) melhoria do nível de serviço; f) acesso à tecnologia 

de ponta; g) adquisição de competência ou know-how; h) redução de problemas trabalhistas; i) 

redução de investimento em ativo fixo; j) aumento a cobertura geográfica; k) ingresso em 

mercados não familiares ou não conquistados; l) substituição a área de armazenagem por área 

de produção; m) melhoraria do atendimento ao cliente. 

 Na vasta literatura a que tivemos contato, as três vantagens com maior incidência e 

que, em nossa visão tem a maior relevância, podem ser vistas no Tabela 1 abaixo:  
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 Tabela 1: Principais Vantagens na adoção da Terceirização, segundo a Literatura

 Fonte: Elaboração do autor 

 

 A primeira das vantagens, elencada pela literatura de terceirização, é a redução de 

custos. Os custos de distribuição podem ser gerenciais ou operacionais. Os custos gerenciais 

dizem respeito à parte administrativa da logística, enquanto que os operacionais são 

vinculados à execução da operação de entrega em si. Segundo Kakabadse e Kakabadse 

(2000), quando a distribuição é terceirizada esta mobiliza menos ativos da empresa 

contratante, incorrendo em menores custos operacionais e administrativos, e portanto, 

proporcionando disponibilidade monetária para diversos outros investimentos. Seguindo a 

lógica proposta, contratar um operador logístico pode representar a chance de ter um serviço 

especializado, além de mitigar o risco de aquisição dos ativos e depreciação.  

 Quanto ao nível de serviço, Ballou (1999)         “                                 

                                                                                           

que detecta se o produto foi ou não entregue no ponto de venda, em que condições e de que 

forma, em aspectos comerciais. Uma melhoria nesse índice pode significar incremento de 

eficiência na execução da atividade de distribuição, o que gera maior credibilidade e pode 

proporcionar melhorias no relacionamento com o cliente. As condições em que o produto foi 

entregue, assim como a maneira que o cliente é abordado durante entrega são, da mesma 

forma, imprescindíveis, e fazem parte do nível de serviço. Em tese, acredita-se que como o 

OL é um distribuidor especializado, este proverá um nível de serviço de qualidade superior ao 
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serviço convencionalmente prestado por um indústria, cujo foco é a produção e a venda de 

produtos. 

 O foco nas competências centrais, muito alinhado com a teoria de recursos, encontra 

em Jacobides e Hitt (2005) a seguinte defição: "atividades essenciais que emergem com o 

tempo por meio de uma evolução dos processos operacionais da organização. Em geral estas 

são atividades que a empresa executa especialmente bem em comparação aos concorrentes, 

gerando valor a seus bens e serviços por um longo período." Sob a perspectiva da 

terceirização, acreditamos que a oportunidade de manter o foco nas competências centrais do 

negócio pode, de fato, ser um fator que contribui para a geração de vantagem competiviva. No 

entanto, acreditamos que a escolha dos recursos que definem uma determinada competência 

como essencial pode não ser assertiva. Portanto, diversos outros fatores, internos e externos, 

precisam ser considerados nesta análise decisória. 

 Pela linha lógica teórica, se todos os fatores motivadores à terceirização se 

comportarem como estão descritos nas teorias acima, a organização conseguirá, por 

consequência, um maior alinhamento estratégico entre a estratégia corporativa e a estratégia 

do operador logístico. 

 Em relação aos riscos, nos deparamos com uma relevante variabilidade em relatórios 

logísticos de consultorias como Accenture (1999) e McKinsey and Company (1995, 2004), e 

portanto resolvemos elencar todas elas: a) perda do controle operacional; b) incerteza sobre o 

nível de serviço; c) subestimação no mapeamento do custo real da operação terceirizada; d) 

inadequação no relacionamento com o mercado e com o cliente; e) imprecisão dos dados 

passados pelo OL; f) dúvidas quanto a real capacitação técnica do prestador de serviços; g) 

dificuldades na construção do relacionamento com o operador logístico (baixo nível de 

confiança de ambas as partes); h) alto nível de dependência do fornecedor; i) perda de 

controle operacional e gerencial; j) diferença de prioridades entre o prestador de serviços e a 

empresa; k) falta de alinhamento da execução da operação com a estratégia da empresa; l) 

falta de incentivo à inovação no curto prazo. 

 Os riscos com maior frequência de citação na literatura, e maior relevância estratégia 

em nossa visão, podem ser vistas pelo Tabela 2 abaixo:  
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 Tabela 2: Principais Riscos na adoção da Terceirização, segundo a Literatura 

 Fonte: Elaboração do autor  

 Fleury (2005) menciona três riscos potenciais do processo de terceirização logística: 

perda de controle operacional, queda do nível de serviço e falha no relacionamento com o 

mercado e o cliente. O primeiro risco em potencial é a perda de controle operacional, que 

significa a falha no controle da operação quando esta é executada, dentro e fora das paredes 

organizacionais. Em uma atividade como a distribuição, especialmente em empresas com 

produtos de alto giro, essa falha pode ser consequência de uma assimetria informacional entre 

o que é reportado pelo OL, o que a empresa contrante tem acesso através de pesquisa de 

mercado, e o que efetivamente acontece nas entregas. A falta de interesse pela transparência e 

pelo fluxo informacional simétrico, gera custos marginais que não são computados e 

explícitos contratualmente, previstos pelo princípio do oportunismo de Williamson (1975). 

Este gasto incremental afeta o custo real da operação, e em geral não são reportados pelo 

mercado. Se considerados, devem aparecer no racional decisório que compara custo internos e 

custos de mercado, como sugere a análise de Coase (1937). 

 Ainda sobre a perda de controle operacional mencionada por Fleury (2005), pode 

existir a ótica da dependência excessiva do operador logístico, incorrendo em risco de 

descontinuidade da operação. Esse dependência eventualmente incorre em poder de barganha, 

que em negociações contratuais transformam-se em custos, que por sua vez representam o 

coração da teoria de custo de transação de Williamson. Nest caso, o custo pode ser visto como 

valor monetário referente ao desbalanceamento de forças entre transportador e contratante. 

 Segundo Fleury (2005), ao terceirizar, os clientes e mercado passam a ser atendidos 
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por um OL, com isso não há garantia de que haverá o mesmo nível de relacionamento com o 

cliente, nem o mesmo nível de serviço que a contratante proporcionava, o que reafirma o 

princípio da incerteza de comportamento também proposto por Williamson (1975). Ainda 

sobre o comportamento, também não há certeza absoluta sobre o comprometimento e a 

capacidade técnica do operador logístico em efetuar as entregas pretendidas. Da mesma 

forma, não há a garantia de que o transportador esteja sempre buscando a otimização da 

operação, efetuando-a da forma correta, no menor tempo possível e preocupando-se com a 

mensagem que emite para o mercado. Tudo isso acaba também comprometendo o nível de 

serviço que, consequentemente, pode fazer com que a contratante perca credibilidade com 

mercado e com o cliente. O nível de serviço, é um indicador muito importante para a 

eficiência da logística, colaborando para o controle operacional e podendo levar a perda de 

produtividade, caso não seja acompanhado de perto.  

 Claramente existem menos estudos acadêmicos sobre os possíveis riscos para as 

empresas que decidem terceirizar sua atividade de distribuição. A falta de discussão sobre o 

tema pode levar as empresas a terem uma ótica míope sobre a terceirização das operações 

logísticas. Esperamos contribuir para que essa ótica seja mais clara depois deste estudo, e 

mesmo que a contextualização do processo decisório entre a terceirização e a verticalização 

não seja simples, até o ponto que caminhamos a relevância deste trabalho mostrou-se ainda 

mais evidente. Entendendo que seja interessante avaliarmos as possibilidades propostas pela 

opção de se realizar a atividade de distribuição internamente, o que caracteriza a 

verticalização como já sabemos, fomos atrás de explicações na academia e no mercado sobre 

o funcionamento deste processo. 

2.6 A Verticalização ou Integração Vertical 

 

2.6.1 O Fenômeno e o Legado da Verticalização 

 
 Porter (1976b) trata a verticalização como sendo a combinação de processos de 

produção, distribuição, vendas e/ou outros processos econômicos distintos dentro das 

fronteiras de uma mesma empresa. Isto posto, podemos entender a integração vertical como 

uma estratégia que a empresa adota visando assumir a responsabilidade, a gerência, ou o total 

controle de uma determinada atividade de seu segmento produtivo, para baixo (em direção 
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aos clientes) ou para acima (em direção aos fornecedores). Adotando essa estratégia, a 

empresa espera obter benefícios e riscos que veremos mais adiante. 

 A integração vertical tem sido uma importante inovação gerencial e um passo 

necessário para o desenvolvimento tecnológico de certas indústrias, mas pode não ser 

apropriada em todas as circunstâncias, assim como a terceirização.  

 A história da Ford Motor Company na década de 1890 confirma a observação que 

fizemos acima. Naquela época, a propriedade das minas de minério, navios, fundições, 

laminadores, e plantas de fabricação eram necessários para as empresas siderúrgicas 

reduzirem os custos e melhorarem a produtividade. Em seus primeiros anos, a Ford tinha 

propriedade sob todas as fases do processamento de minério de ferro para as operações, da 

matéria-prima ao acabamento, exceto pneus e vidros. Nestes primeiros anos, fornecedores não 

estavam dispostos a compartilhar a aposta da Ford em convencer os consumidores a 

comprarem carros que não eram puxados por cavalos, então a empresa se viu obrigada a 

desenvolver todos os componentes e suas especificações internamente. As economias 

associadas à integração vertical  fizeram com que a Ford superasse as expectativas da 

resistência popular ao comprar seu produto, e as vantagens ao longo da cadeia 

recompensaram a aposta da companhia.  

 Criava-se um cenário onde o alto grau de verticalização mostrava-se desnecessário e 

de alto custo, com um rendimento não favorável à manutenção da estratégia de integração 

vertical. Além disso, a atratividade diminuiu porque havia um ressentimento por dos gerentes 

ao comprarem de fábricas-irmãs, o que deixava claro que a maioria deles não entendiam a 

estratégia em que estavam inseridos nem procuraram de beneficiar dela. Com isso, o desafio 

também era muito difícil para o montadoras japonesas, dada a inflexibilidade com que os 

gerentes da Ford trabalhavam. 

 Em resumo, na teoria, muitas empresas se favorecem desenvolvendo atividades 

internamente, especialmente recursos e serviços essenciais, mas suas incapacidades para 

gerenciar atrapalham a integração e o desenvolvimento das vantagens proporcionadas por esta 

estratégia. Além disso, o uso da integração vertical deve mudar com o tempo. O dano 

competitivo criado pela integração excessiva pode ser substancial, como foi o caso da Ford 
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que acabamos de citar. 

 Portanto, a verticalização é uma estratégia empresarial que tem sido mal interpretada. 

Chandler (1962) afirma que ela tem sido uma força fundamental na melhoria da produtividade 

e sofisticação gerencial nos negócios dos EUA. Segundo Lubatkin (1982), empresas 

verticalmente integradas têm sido motores de mudança fundamentais no passado e tem gerado 

maior riqueza para os acionistas. No entanto, na ótica de Baker Miller & Ramsperger (1981) e 

Rumelt (1974), os resultados anteriores dos setores dominantes e das fusões verticais foram 

menos bem sucedidos que as terceirizações, o que pode ter desencorajado gestores e 

pesquisadores acadêmicos sobre a utilidade dessa estratégia. Com isso, pesquisadores e 

profissionais do ramo por vezes não reconhecem que a integração vertical pode ser uma 

estratégia eficaz, dada uma visão enviesada de processos decisórios passados. 

 Fica claro que de alguma forma, esses especialistas e profissionais não tiveram o 

correto discernimento quanto a importância do estudo das dimensões da integração vertical e 

sua adaptabilidade ao longo do tempo, não reconhecendo a lógica por trás dessa estratégia 

com a devida permeabilidade, perdendo também a chance de extrair a ótica possibilita a 

transformação da mesma em uma vantagem competitiva. Para alcançar o sucesso com as 

estratégias de integração vertical, é imprescindível a cooperação de várias unidades 

organizacionais, o que acaba dependendo provincialmente do executivo-chefe, seus diretores 

e, em algumas situações, do conselho de administração. Isto porque além do senso de 

cooperação de outras unidades, a verticalização eficaz acaba por exigir subsídios temporários 

ou permanentes, o que acaba afetando essas outras unidades organizacionais. Portanto, casos 

eficazes de integração vertical refletem um alinhamento entre a estratégia da unidade de 

negócio e os requisitos da estratégia a nível corporativo.  

 Neste sentido, a decisão de integração a ser tomada pelas empresas nos remete à um 

conceito explorado pelo referencial de terceirização: o make/buy decision, ou a decisão de 

fazer/comprar, proposta por Maltz e Ellram (1997). Em geral, as decisões relacionadas a fazer 

ou comprar produtos e serviços ficam restritas às análises e indicadores financeiros: TIR (taxa 

interna de retorno), ROE (return on equity, ou retorno do patrimônio investido), taxas de 

juros, taxas e políticas de financiamento públicas e privadas, VPL (valor presente líquido), 
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entre outros. No entanto, acreditamos que o leitor esteja se dando conta de que esta decisão 

tem escopo muito mais amplo e complexo que a análise financeira isolada. A essência não são 

os cálculos, mas sim os números que lhes servem de matéria-prima. A decisão deve extrapolar 

qualquer simples análise de custo e investimentos para levar em conta todos os problemas 

estratégicos em sua máxima amplitude, mapeando a integração e comparando a mesma ao uso 

de transações de mercado. Porter (1980) atenta para "desconcertantes problemas 

administrativos que surgem na administração de uma entidade integrada verticalmente e que 

podem afetar o sucesso desta empresa. Esses problemas são dificilmente quantificáveis". 

 Esta questão nos remete à critérios explorados pela academia que serão apresentados 

no capítulo de dimensões da integração vertical, onde faremos uma abordagem particular. 

 A verdade é que a integração vertical tem sido um importante instrumento de inovação 

gerencial e tecnológica, representando um passo necessário no desenvolvimento de certas 

indústrias, mas que de fato não é uma estratégia apropriada em todas as circunstâncias.  

 Diversas empresas entendem que suas estratégias são capazes de desfrutar de 

economias de integração, redução de incerteza, inteligência competitiva e outros benefícios 

através de sua logística própria. Nosso interesse é contrastar os benefícios e riscos elencados 

pela teoria com os proporcionados pela empresa alvo do estudo, por isso falaremos a respeito 

dos mesmos no próximo capítulo. Consideramos que, de posse dos aspectos teóricos e 

empíricos aqui apresentados, obteremos uma amplitude informacional consistente para a 

discussão a que este estudo se propõe. 

2.6.2 Vantagens e Riscos da Verticalização 

  

 Podemos interpretar a integração vertical como um simples meio de coordenar os 

diferentes estágios de uma cadeia da indústria quando o comércio bilateral não é benéfico. As 

tecnologias de ativos fixos e a frequência das transações criam uma estrutura de mercado 

desfavorável para os compradores, com riscos e custos de transação, ao passo que exige 

pesados custos de instalação, e sua eficácia coordenação é muitas vezes duvidosa.  

 Em nossa pesquisa, encontramos algumas vantagens assim como alguns riscos em 

adotar um modelo de distribuição integrado verticalmente.  
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 Na pesquisa de Stucky & White (1993), os pesquisadores Rumelt (1974) Simon 

(1957) Williamson (1975) Teece (1986) Corey (1956), Harrigan (1985) apontam cinco razões 

principais para a verticalização: a) o mercado é arriscado e inseguro; b) redução de custo 

através da diminuição de elos na cadeia e das despesas gerais; c) alto poder de barganha dos 

fornecedores; d) aumento das barreiras para novos entrantes; e) forma de desenvolver o 

mercado.  

 Na pesquisa de Harrigan (1985) encontramos uma tabela que sumarizava de forma 

consistente o que havíamos pesquisado sobre vantagens e riscos da integração vertical. 

Limitamos-nos em listar na Tabela 3 as variáveis que estabelecem relação com o processo de 

distribuição. 

 

 Tabela 3: Vantagens e Riscos da Integração Vertical    

 Fonte: Harrigan (1985) 

  

 As três primeiras vantagens da verticalização são relativas a possíveis melhorias 

internas. A eliminação de etapas entre uma empresa prestadora de serviço e uma contratante, 

promove uma desburocratização interna, como é o caso do instrumento contratual, que prevê 

regras e comportamentos de ambas as partes. Este não se faz necessário em um processo 

integrado, possibilitando portanto menores despesas administrativas. Além disso, quando uma 
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atividade é internalizada a empresa detém um maior controle gerencial e operacional dos 

processos, possibilitando assim a criação de uma estrutura interna que promova o tratamento 

dos problemas de forma ágil e transparente. As cinco últimas categorias vantajosas são 

relativas a competitividade da organização no mercado em que atua. Naturalmente, sendo 

funcionários próprios, pressupõe-se que o relacionamento com o cliente torna-se mais 

estreito, o que incorre em uma forma de publicidade positiva e informal. Se esta publicidade 

for bem feita, aumenta-se a credibilidade das marcas e da empresa com os pontos de venda, o 

que abre espaço para parcerias e novos negócios. Ao mesmo tempo, com a atividade sob 

controle temos a possibilidade de entender a estrutura de custos que esta demanda, criando 

um maior poder de negociação para casos onde ainda há operação desta natureza com 

terceiros. À medida que a curva de aprendizado cresce após a integração de um processo, 

desenvolve-se uma competência de natureza específica, onde espera-se que haja 

investimentos que promovam a sinergia com outras atividades assim como possíveis 

melhorias.  

 Os três primeiros riscos da integração vertical estão diretamente relacionados com o 

custo que a operação recém-incorporada naturalmente demanda. Quanto maior o número de 

atividades gerenciadas pela organização, maiores são as despesas administrativas e 

operacionais para garantir que os processos funcionem da forma esperada. Para isso, 

necessita-se de uma infraestrutura bem dimensionada e de uma coordenação que consiga 

identificar os problemas e tratá-los de forma consistente. Em geral, um dos fatores de  

complexidade ao internalizarmos qualquer processo é estabelecermos claramente como este 

se relacionará com o resto da empresa. Muitas vezes a sinergia esperada não é obtida ao 

integrarmos qualquer atividade, o que tem grande relação com a forma como a verticalização 

foi planejada, que tem natureza estratégica e competitiva. Um mal planejamento pode levar à 

falta de sinergia com negócios que vinham funcionando bem, podendo comprometer inclusive 

os resultados da empresa como um todo, além de um custo maior do que o investimento 

inicial. No caso da distribuição, como os ativos são de alto valor agregado e específicos, 

menor é o uso alternativo dos equipamentos e menor é a chance da empresa se desfazer 

destes, o que caracteriza altas barreiras de saída pós-integração. Estas barreiras são ainda mais 

altas se pensarmos que a atividade a ser integrada não é uma atividade fim do negócio, o que 
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faz com que a participação da empresa seja marginal, restringindo o fluxo informacional a 

que esta tem acesso. 

 Lembramos que tanto as razões quanto as vantagens e desvantagens da integração 

vertical não se restringem à atividade de distribuição, e portanto serão contextualizadas em 

momento oportuno na discussão dos resultados da pesquisa de campo, levando-se em conta as 

condições de contorno do nosso estudo de caso. 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Nesse capítulo serão apresentadas as características da metodologia de pesquisa 

desenvolvida para o atingimento do objetivo final do nosso estudo, compreendendo a sua 

tipologia, os métodos de coleta e análise dos dados, bem como as suas limitações. 

3.1 Apresentação e Descrição do Método 

 

 A metodologia de uma pesquisa é o instrumento pelo qual a investigação do problema 

proposto é viabilizada, a fim de que os objetivos traçados sejam atingidos. Segundo Vergara 

(2010, p.1) aproxima o investigador do fenômeno estudado, ele é a ação do pesquisador, “sua 

atividade mental para realizar o papel cognitivo da teoria.” 

Portanto, a metodologia deve estar alinhada à finalidade da pesquisa. É importante 

ressaltarmos que estratégias metodológicas inconsistentes podem comprometer o rigor que 

deve haver em um trabalho científico, provocando vieses significativos e colocando sob 

suspeita as conclusões da pesquisa. É nesse cenário que o pesquisador deve eleger a 

metodologia mais adequada. 

Neste estudo foi utilizado o método qualitativo de pesquisa, em que, “o pesquisador 

identifica a essência das experiências humanas, com respeito a um fenômeno, descritas pelos 

participantes”. Esta dissertação adota o modelo positivista, que segundo Myers (1966) é "a 

visão de que o inquérito científico sério não deveria procurar causas últimas que derivem de 

alguma fonte externa, mas sim, confinar-se ao estudo de relações existente entre fatos que são 

diretamente acessíveis pela observação". A transformação do conhecimento é baseada no 

mundo vivido pelo indivíduo e construída nos moldes discricionários do pesquisador. 
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 Segundo Richardson (1999) e Roesch (1999), a abordagem do problema, a realização 

da pesquisa foi qualitativa, uma vez que não são estabelecidas separações marcadas entre a 

coleta de informações, a análise e a interpretação.  

 Em se tratando dos objetivos da pesquisa, enquadra-se como descritiva e explicativa.  

É descritiva porque buscou apresentar como foi estruturada a decisão de mudança do 

modelo terceirizado para o modelo verticalizado de distribuição de produtos, descrevendo a 

situação com base na análise do discurso dos principais executivos. É explicativa porque 

buscou identificar os principais fatos motivadores que levaram à essa migração, ilustrando 

dissertativamente a realidade encontrada no setor logístico do mercado de bebidas do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo. 

 Em referência ao delineamento da pesquisa, o método que foi utilizado para obtenção 

de dados primários foi a entrevista que, segundo Vergara (2010, p. 43), consiste na 

investigação empírica realizada no local em que ocorreu o fenômeno e dispõe de elementos 

para explicá-lo, podendo incluir entrevistas, aplicação de questionário, testes e observação 

participante ou não. Para Gil (2002, p.53), esse tipo de pesquisa “procura muito mais o 

aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da 

população segundo determinadas variáveis”. Dessa forma, o pesquisador dispõe de muito 

mais flexibilidade podendo ter os seus objetivos reformulados ao longo do estudo de caso. 

3.2 Coleta e Análise de Dados  

 

 Para a realização desta pesquisa, os dados foram coletados através de entrevistas 

pessoais realizadas com funcionários das áreas de Planejamento Estratégico e Logística, 

inseridos no contexto organizacional de uma engarrafadora chilena sediada na praia de 

Botafogo e na Taquara, bairros do Rio de Janeiro. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 20 de novembro de 2013 à 10 de 

dezembro de 2013, com duração média de cinquenta minutos, no local e no horário de 

conveniência do entrevistado. O quantitativo de entrevistas realizadas foi delimitado com base 

em 05 entrevistas prévias com característica de briefing e ambientação na empresa e no 
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projeto, e 09 entrevistas específicas com executivos-chave da parte administrativa e da 

operação de distribuição. Buscando o aprofundamento da compreensão das nuances e 

complexidades das variáveis envolvidas, especialmente em nível informacional, o 

pesquisador realizou uma rota em caminhão da empresa, e uma rota em caminhão do 

operador logístico. Além disso, houve complementação do conteúdo coletado nas entrevistas 

através de estudo observacional intermitente, porém contínuo, objetivando encontrar pistas 

que fizessem com que a análise fosse o mais próxima da realidade possível. 

O procedimento de agendamento das entrevistas foi realizado via e-mail e contato 

telefônico, através de carta formal da Fundação Getulio Vargas apresentado à diretoria de 

logística. O estudo contou com a participação do presidente do grupo, assim como os 

executivos da logística e do planejamento estratégico em nível gerencial e de diretoria. 

 As entrevistas foram orientadas por um roteiro (ver Anexo II), formulado com 

perguntas abertas e validado pelo orientador de pesquisa. Segundo Cooper e Schindler (2003), 

este tipo de roteiro semiestruturado adequa-se à abordagem qualitativa, permitindo que o 

pesquisador aborde uma lista específica de assuntos, mas que dá liberdade para que as 

opiniões sejam exploradas. Todas as entrevistas seguiram o roteiro definido; algumas de 

modo mais fiel e outras com algumas adaptações (mudanças na ordem das questões, por 

exemplo) ao que se apresentava durante o diálogo entre o pesquisador e a pessoa entrevistada. 

Os entrevistados passaram pelo crivo do pesquisador e foram considerados “informantes 

adequados”, de acordo com os critérios descritos por Triviños (2011, p. 144). Todos os 

profissionais entrevistados têm grande e reconhecida experiência pessoal e profissional com o 

processo decisório pesquisado, podendo “ajudar o pesquisador a entender o problema e a 

questão de pesquisa”, dentro da ótica de Crewell (2010, p. 212). 

 

 As perguntas foram feitas de forma sequencial, de forma a dar possibilidade para o 

pesquisador recriar o processo decisório em questão. Para garantir a efetividade da análise dos 

relatos dos entrevistados, foi realizada a transcrição das entrevistas e discursos na íntegra, sem 

cortes, correções ou interpretações iniciais. Essa análise visava buscar elementos da narrativa 

convergentes e divergentes, para que através da criação do espaço contestatório o pesquisador 

pudesse explorar cada detalhe que compunha o projeto, de sua concepção à sua aprovação, 
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implementação e resultados. No que diz respeito à implementação, buscamos recriar o 

processo de planejamento e aprovação orçamentária, que consistia na análise da viabilidade 

financeira e retorno, através de depoimentos e apresentações da gerente responsável pelo 

planejamento e controle. Da mesma forma, para explorar o histórico de implementação, 

remontamos através dos discursos o que foi chamado de projeto piloto. Os resultados foram 

coletados através dos dados fornecidos pela gerência e diretoria da Coca-Cola Andina Brasil, 

e conflitados os discursos dos funcionários que atuavam em âmbito corporativo com os que 

atuavam em âmbito operacional. Nessas entrevistas não se fez uso de nenhum questionário 

específico. 

 Os dados obtidos com a pesquisa foram tratados e analisados utilizando-se o método 

de análise do conteúdo das entrevistas, o qual, para Vergara (2010, p. 7), “                   

que está sendo dito                                                                             

de caráter interpretativista. 

 Bardin (2011)                             ú        “                           

análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

                        /                                        , pela ótica de Laville 

Dionne (1999, p. 214), “                                      ú                        

diferentes características e extrair sua sig          . 

 Segundo Bardin (2011), o método de análise do conteúdo é composto pelas etapas de 

pré-análise, exploração e análise do material e interpretação, com o propósito de permitir 

compreender como as pessoas pensam e agem no mundo concreto. 

 Os dados categóricos (gênero, idade, estado civil, número de filhos, nível de 

escolaridade, profissão e tempo de profissão) dos 09 profissionais submetidos à entrevista via 

questionário, estão apresentados na Tabela 4 abaixo.  
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 Tabela 4: Dados Categóricos dos Entrevistados 

  Fonte: Elaboração Própria 

3.3 Limitações do Método 

 

 O método segundo Vergara (2010, p.1) “é a intervenção do pesquisador, sua 

atividade mental consciente para realizar o papel cognitivo da teoria” ele “aproxima o 

investigador do fenômeno estudado”. Porém, ainda segundo Vergara (2011, p.59), “todo 

método tem possibilidades e limitações”. Refletir e externar as limitações que o método 

impõe, é um exercício extremamente pertinente. É importante que o pesquisador reconheça e 

saiba como contorná-las durante sua pesquisa. 

 Em primeiro lugar, vale mencionar as limitações do instrumento utilizado na pesquisa 

de campo, a entrevista pessoal. A dinâmica do projeto de verticalização, da tomada de decisão 

à migração para o modelo terceirizado são estudados sob a ótica dos trabalhadores, no 

momento da entrevista. O objeto do estudo é recuperado e recriado por intermédio da 

memória dos entrevistados, onde a instância da memória necessariamente passa a nortear as 

reflexões históricas e sociais, acarretando desdobramentos teóricos e metodológicos 

importantes, dado que, em seu relato, o passado é reinterpretado à luz do presente, e o 

presente resignificado pelas expectativas do futuro. 

 Em relação ao método escolhido para análise do conteúdo, uma de suas limitações é 

que a interpretação dos dados cabe ao pesquisador, e este é um ser humano, portanto passível 

de falhas como compreensões não tão adequadas, prejudicando a qualidade da pesquisa. Outra 

limitação refere-se à parcialidade do pesquisador, que também pode influenciar a análise de 

conteúdo ao considerar seu conhecimento, experiência profissional e a visão da situação 

investigativa proposta. 
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 No que concerne o estudo de caso, muitas vezes este parece transparecer uma ótica 

universal, sem que o leitor preocupe-se com o contexto no qual a pesquisa e a indústria estão 

inseridas, caracterizando um cenário de generalização da lógica ali presente. Essa 

extrapolação da realidade retratada não é recomendável, uma vez que desrespeitadas as 

particularidades em qualquer estudo ao pensarmos a respeito de um outro contexto qualquer, 

tendemos a minimizar o grau de assertividade de nosso argumento científico. 

 Apesar das dificuldades e limitações, a metodologia escolhida foi considerada 

adequada aos propósitos da investigação, qual seja identificar o que está sendo dito sobre 

determinado assunto, por meio da análise das entrevistas semiestrutradas. 

4. A Verticalização da Distribuição na Coca-Cola Andina Brasil 

 

4.1 Visão Geral da Embotelladora Andina e da Coca-Cola Andina Brasil 

 
 
 A Embotelladora Andina ou Engarrafadora Andina, controladora da Coca-Cola 

Andina Brasil e franqueada da The Coca-Cola Company (TCCC), é uma sociedade anônima 

aberta que foi constituída por escritura pública em 7 de Fevereiro de 1946, concedida pelo 

Notario Público de Santiago, don Luciano Hiriart Corvalán. Neste mesmo ano, a empresa 

recebeu a licença para produzir e distribuir os produtos da Coca-Cola no Chile, e hoje conta 

com 6.471 funcionários envolvidos na operação da América Latina, como pode ser visto pela 

Figura 3.  

 

   

Figura 3: Número de Funcionários do grupo Andina na América Latina 

 Fonte: Elaboração Própria, a partir de http://www.koandina.com 

   

 Em 1994, dá-se início a jornada da Embotelladora Andina no mercado do Brasil 

http://www.koandina.com/
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através da aquisição do Rio de Janeiro Refrescos, engarrafadora da cidade do Rio de Janeiro, 

com fábrica sediada em Jacarepaguá. O marco que impulsionou a aquisição foi a emissão de 

7.076.700 American Depositary Receipts (ADRs) na New York Stock Exchange (NYSE), 

bolsa de valores dos Estados Unidos, permitindo a captação de 127 milhões de dólares. Em 

2012, a Rio de Janeiro Refrescos, após a aquisição de diversas empresas do segmento de 

bebidas alterou sua sua razão social para Coca-Cola Andina Brasil, por vezes tratada como 

Andina simplesmente neste estudo, empresa que atualmente é responsável pela produção, 

comercialização e distribuição dos produtos da Coca-Cola por meio de contrato com a 

subsidiária local da TCCC, a Coca-Cola Indústria Limitada (CCIL). No caso de sucos de 

frutas e néctares especificamente, estes acordos são firmados com a The Minute Maid 

Company, outra subsidiária da TCCC. 

 A Coca-Cola Andina Brasil tem relação societária com a Embotelladora Andina e 

com a CCIL, porém conta com grande autonomia para a gestão de suas operações no Brasil 

desde sua aquisição. A empresa emprega um portfolio de 42 produtos comercializados no país 

(ver Anexo III), sendo as principais categorias: água, chás, refrigerantes, refrescos, 

energético, repositores  e cervejas. 

 A estrutura organizacional da Andina é dividida em finanças, marketing, vendas, 

qualidade, jurídico, recursos humanos e operações, sendo que essa última contempla as áreas 

de logística e fabril ou industrial. 

 Como o nosso trabalho é voltado para a análise da decisão estratégica de 

verticalização da distribuição, área vinculada à logística da companhia, voltaremos nossos 

esforços para entender brevemente a estrutura organizacional e a dinâmica de trabalho deste 

departamento.  

4.2 Visão Geral do Departamento de Logística da Coca-Cola Andina Brasil 

 
 

 O departamento logístico da Coca-Cola Andina Brasil conta com 03 macroprocessos: 

Gerência de implantação e manutenção de frota; Gerência de armazenagem, expedição e 

distribuição; e Gerência de planejamento e controles internos. A operação de distribuição é 
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constituída pelos processos de Rota, Auto-Serviço (AS) e Distribuidor de Área (DA), onde o 

DA vem até a unidade fabril de Jacarepaguá buscar o produto vendido e fazer sua própria 

distribuição, não sendo a Andina, portanto, responsável pelas entregas.  

 A Rota envolve uma grande variabilidade de produtos, usualmente chamado de mix ou 

molho, sendo a modalidade de distribuição porta a porta, com pontos de vendas menores 

como bares e restaurantes. Os caminhões deste perfil de entrega são menores, de 6 a 10 

divisões ou baias, na linguagem usual. A Rota é uma operação mais ágil e mais próxima do 

cliente e representa um ponto de contato importante na perspectiva comercial.  

 Já no Auto-Serviço a carga tem maior volume, dado que os clientes variam de 

supermercados pequenos à grandes atacadistas, demandando uma operação de 

descarregamento e uma modalidade de distribuição mais burocrática e demorada. Os 

caminhões de AS são muito maiores que os caminhões da Rota, com até 22 baias, e essa 

operação é também conhecida como transferência direta, dada que é feita com a carreta 

fechada da fábrica até os supermercados, sem ser aberta em nenhum ponto intermediário. 

 No Rio de Janeiro, a fábrica encontra-se em Jacarepaguá, e os Centros de Distribuição 

(CD) encontram-se dispostos em 05 unidades: Itambí, Bangu e Nova Iguaçu, que atendem 

capital e adjacências, incluindo a baixada fluminense; São Pedro D'Aldeia e Campos, que 

atendem a região dos lagos e o norte do estado. No Espírito Santo, o CD encontra-se em 

Serra, e atende a capital e adjacências. Dadas as restrições de tráfego na Linha Amarela, uma 

das principais avenidas do Rio, a empresa está investindo em um novo CD no Caju, com o 

objetivo de atender diversos clientes através de cargas múltiplas em veículos de pequeno 

porte.  

 Historicamente, a Distribuição da Andina era feita por frota própria de 1979 até 

meados de 1994/95, quando migrou para frota terceira de 1994/95 à 2012, sendo portanto 

operada por operadores logísticos. Não tivemos acesso às razões que levaram a empresa à 

terceirização nessa época, dado que no ano em 2013 os gestores são outros e a equipe de 

executivos da distribuição foi formada, em grande parte, por profissinais provenientes de 

outras franquias da Coca-Cola. No entanto, pudemos constatar através das entrevistas que o 

processo decisório pela verticalização não está vinculado ao histórico da empresa, e sim, ao 
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planejamento estratégico proposto pela presidência, diretoria e gerência atuais. Atualmente, 

alguns executivos chegam a acumular 25 anos de experiência na gestão de frota própria de 

outras franquias da Coca-Cola no centro-oeste e no sul do Brasil. 

4.3 A decisão de verticalização da distribuição da Coca-Cola Andina Brasil 

 
 
 Este capítulo tem o intuito de desvelar a visão dos entrevistados sobre o processo 

decisório que levou à mudança do modelo de operação de distribuição de frota terceira para o 

modelo de frota própria na Andina.  

 De 1994 a 2010 na Andina, as operações de frete de transferência aos CDs e de frete 

ao varejo eram terceirizadas, sendo as operações intra-muros, como armazenagem de 

produtos acabados, seleção e arrumação dos caminhões, próprias, segundo reportou a área 

corporativa da logística no Brasil. Os contratos de Rota tinham prazos médios de 5 anos, 

sendo as entregas muito concentradas em um único operador de grande porte, responsável por 

73% da operação. Durante este período foram constatadas diversas inconformidades com este 

OL, desde o uso dos equipamentos de segurança ao pagamento da folha salarial dos 

funcionários. A qualidade da entrega também não era satisfatória, o que era percebido do 

estado de conservação de alguns caminhões à opinião de vários clientes, segundo o diretor de 

logística.  

 Dessa forma, ainda em 2010, a Andina optou por diversificar seu portfolio de 

transportadores, dado o cenário de dependência e poder de negociação mais favorável ao 

fornecedor. Houve uma melhoria de nível de serviço não acompanhada por uma estrutura de 

custo satisfatória, deixando claro que somente a contratação de novos parceiros, por mais 

competentes que fossem, não solucionaria os problemas da Andina. Numa operação de grande 

porte como a da Andina, descontinuar o serviço de distribuição de produtos não é algo 

simples, pois um dia de falta de atendimento do mercado pode significar um final de semana 

inteiro de trabalho, segundo o presidente da companhia.  

 Na operação de Auto-Serviço, ainda em 2010, não havia um grande OL, mas sim, 

diversos transportadores em situação contratual crítica, com pendências que iam de quitação 

de dívidas à pendência de reconhecimento de pagamento e assinaturas de contratos, inclusive 
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com alguns OLs já apresentando sinais de inadimplência. Isso colocava a Andina em um 

cenário de negociação contratual extremamente desfavorável, onde ficou clara a incapacidade 

da estrutura administrativa para gerir estas pendências junto aos terceiros, como pode ser visto 

pelo discurso de um dos profissionais que teve contato com a situação.  

 [...] Chegou um momento que nós tínhamos mais de 30 

empresas solicitando reajuste, mesmo com todos os gatilhos de 

negociação extremamente desprotegidos. Eram diversos problemas, e 

chegávamos a ter alguns contratos que não estavam assinados. Não 

havia uma super estrutura administrativa para gerir tudo isso. 

Portanto, um quadro contratualmente muito frágil para a Andina: 

quando tinham contratos eram muito antigos, com uma série de 

mudanças apalavreadas mas não descritas no instrumento, e algumas 

outras operações sem contrato nenhum. [...] (E07) 

 

 O projeto de verticalização em si teve início com a análise de viabilidade financeira e 

com o plano de negócios de curto e longo prazo da companhia, este último feito em outubro 

de 2011 e operacionalizado já no começo de 2012. Foram estudados primeiramente os 

cenários de viabilidade financeira, através de três modelos de investimento nos ativos físicos, 

nesse caso, na frota de caminhões: aquisição direta de frota, leasing operacional
1

 e 

financiamento via Finame
2
, instrumento de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, o BNDES. Para cada modelo havia um estudo sobre os benefícios 

tributários, além do estudo do custo de manutenção dos caminhões juntamente às avaliações 

de custo de contratação de capital humano, estes dois últimos de grande impacto para a 

operação.  

 Tomada a decisão de modelo de investimento nos ativos físicos, é importante 

ressaltarmos algumas premissas que nortearam a análise dos custos de manutenção dos 

caminhões e dos custos de contratação dos funcionários da operação própria, chamado de 

                                                        
1
 O leasing é um contrato através do qual uma empresa, chamada de locadora, adquire um determinado bem 

escolhido pelo seu cliente, chamado de locatário, como intuito de alugá-lo por um prazo determinado. Ao 

término do contrato o locatário pode optar por renová-lo por mais um período, devolver o bem alugado ou 

adquirir o bem pelo valor de mercado ou por um valor residual previamente acordado.  

2
 O BNDES Finame é um financiamento feito por intermédio de instituições financeiras credenciadas, para 

produção ou aquisição de máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, credenciados no BNDES. 
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custo de equipe. A manutenção contempla as trocas preventivas de peças de desgaste e outros 

equipamentos, combustível e o seguro da carga. O estudo foi norteado pelo menor custo entre 

as transportadoras terceiras, desconsiderando as ineficiências do OL e o custo histórico dos 

mesmos. Portanto, para avaliar o custo de manutenção, era como se tanto a transportadora 

quanto a Andina fossem comprar caminhões novos. O custo de equipe foi baseado em 

projeções de gastos com contratação, folha salarial e treinamento, e mensurado através das 

variáveis financeiras: valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback, onde estima-se 

o tempo em que a geração de caixa futura igual ao investimento monetário feito no projeto. 

Considerou-se também o risco de passivo trabalhista dada a característica da atividade, 

quando a jornada de trabalho muitas vezes torna-se um problema, seja por conta da demanda 

em períodos críticos ou por variáveis exógenas como o trânsito intenso, especialmente em 

grandes centros. 

 Em sintonia, analisaram-se os períodos críticos de sazonalidade, especialmente entre 

dezembro e março, onde a demanda justifica que a Andina mantenha contratos pequenos com 

terceiros, especialmente na modalidade de Auto-Serviço. Neste segmento há uma oferta 

extremamente viável dentro da perspectiva de custo, além de maior mão de obra técnica e 

operacional disponível, o que não acontece na Rota. A análise operacional da Rota mostrava 

que a distribuição atingia níveis críticos de qualidade, além de haver uma maior complexidade 

devida à especificidade do ativo principal desta operação: caminhões com 08 baias com 

possibilidade de uso alternativo, completamente diferente dos caminhões de Auto-Serviço, 

que possuem 22 baias e são impossibilitados de terem qualquer outro uso, seja por conta da 

operação, que demanda muito tempo, ou pela própria natureza do veículo. Isto posto, decidiu-

se pelo começo da execução do projeto pela Rota, sendo escolhidas as regiões de Nova Iguaçu 

e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, dada a janela de negociação de descontinuidade com os 

transportadores disponível, a qualidade do serviço de entrega que vinha sendo prestado, e a 

atratividade dos números vinculados às realidades destes locais. 

 O projeto piloto fora operacionalizado com base no analítico descrito acima entre 

agosto e dezembro de 2012, com a operação de Rota empregando 160 caminhões de frota 

própria, sendo 80 deles em Nova Iguaçu e 80 em São Gonçalo. Os resultados foram medidos 

em custo operacional, dimensionado pelo quociente entre o custo da entrega em reais (R$) e o 
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volume transportado em caixa unitária (UC), taxa de ocupação, que representa a quantidade 

percentual do caminhão que é ocupada por produtos, taxa de retorno, que mostra o valor 

percentual de carga que retorna ao CD, e em nível de serviço, que representa se a carga foi 

entregue no mix e quantidade corretos, horário combinado, sem avarias, seguindo as normas 

de segurança e de relacionamento com o cliente.  

 Os resultados da implementação do projeto piloto foram satisfatórios, o que deixou os 

executivos confortáveis para dar sequência na execução de verticalização, respeitando-se os 

limites de orçamento previsto no planejamento anual. Portanto, o piloto acabou dando início a 

um segundo plano, onde optou-se pela aquisição de frota própria para outras áreas de atuação 

no Rio. Neste plano, foi mantida a estratégia de descontinuação gradual dos operadores 

logísticos a medida em que os contratos fossem vencendo, até onde houvesse disponibilidade 

monetária para a continuidade do projeto. Já em 2013, foram adquiridos mais 163 caminhões, 

e os gráficos comparativos abaixo mostram os resultados alcançados até dezembro deste ano, 

com base nos indicadores supracitados: custo operacional, taxa de ocupação e taxa de retorno 

da frota própria contra a frota terceira.  

   

 Figura 4: Custo Operacional Frota Própria x Frota Terceira     

 Fonte: Elaboração do autor 
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 Figura 5: Taxa de Ocupação Frota Própria x Frota Terceira     

 Fonte: Elaboração do autor 

   

 Figura 6: Taxa de Retorno Frota Própria x Frota Terceira     

 Fonte: Elaboração do autor 

 Na perspectiva de custo operacional, reparamos que houve um aumento de 1,5% em 

Rota, já operando com frota própria, e 9,9% em Rota com frota terceira. Portanto a operação 

de Rota com frota própria na Andina teve um incremento menor que a inflação do período, 

que fechou 2013 em 5,91%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 

Já a frota terceira teve um aumento de custo bem expressivo, representando mais que 6 vezes 
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os custos da frota própria. 

 A taxa de ocupação dos caminhões se manteve a mesma, mas em níveis acima da 

média do mercado, que é de 70%, segundo um dos executivos da Andina. A frota própria 

reduziu a ocupação como resposta às restrições da lei do motorista, que exige um controle de 

horas trabalhadas e não permite a interjornada, que é o retorno ao trabalho em intervalo menor 

que 11 horas. A frota terceira manteve o nível do ano anterior, o que já era esperado.  

 A taxa de retorno aumentou 1,0% na operação de Rota com frota terceira, o dobro do 

retorno na operação com frota própria, como pode ser visto. Isso pode significar uma falta de 

empenho dos OLs devido a estratégia da Andina em descontinuar o serviço dos terceiros.  

 Em termos de nível de serviço, o feedback que nos foi passado pelo profissional 

responsável pela distribuição no campo, remete à uma sensível melhoria na qualidade do 

serviço prestado, resgatando a credibilidade da marca Coca-Cola com os clientes da Rota. A 

percepção de satisfação do cliente também ficou claro quando o pesquisador foi exposto às 

duas situações de Rota, própria e terceira.  

 É interessante ressaltarmos que a Coca-Cola Andina Brasil teve plena autonomia no 

que diz respeito ao processo decisório de aquisição e gestão da frota própria. Na formação do 

plano de investimento, havia um montante destinado aos diversos possíveis investimentos que 

se mostravam viáveis em análises feitas previamente pela área financeira. Desta forma, foram 

elencados diversos possíveis ganhos marginais para a companhia além da viabilidade 

financeira propriamente dita, como revelaram as entrevistas, sendo estes discutidos 

detalhadamente pela cúpula estratégica do grupo, tanto no Brasil quanto no Chile.  

 Como vimos, a distribuição da Andina era feita, em sua maioria, por operadores 

logísticos de grande porte e com atuação nacional. Hoje, em janeiro de 2014, a companhia 

opera com 323 caminhões próprios de Rota, com proposta de expansão para um total de 

aproximadamente 800 veículos entre Rota e Auto-Serviço. O status do projeto de 

verticalização é portanto de 40%, com planejamento de frota 100% própria até o último 

trimestre de 2016.  

 Entendido o plano e execução do projeto piloto, procuramos concentrar nossos 
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esforços na compreensão das principais razões específicas que levaram à mudança do modelo 

terceirizado para o modelo de frota própria, através da análise do conteúdo das entrevistas, 

suas vivências e experiências, baseando-se as respostas vinculadas a um questionário semi-

aberto.  

 Nas entrevistas tivemos a chance de encontrar pontos de vista divergentes e 

convergentes sobre as razões que levaram a Andina à migração para a integração vertical, a 

partir da terceirização da distribuição, identificando códigos que parecem criar uma 

justificativa lógica consistente em relação a adoção do modelo de frota própria. Para fazer a 

análise do conteúdo, consideramos todos os 09 executivos respondentes da entrevista 

específica, baseada no questionário (ver Apêndice). Levou-se em consideração a frequência 

de citação dos códigos e a relevância estratégica dos mesmos para o processo decisório.   

 Antes de tudo falaremos sobre a operação terceirizada, que configurava o panorama 

anterior ao plano piloto, e complementaremos com as razões que motivaram a Andina à 

integrar verticalmente sua distribuição, investigando possíveis influências da matriz e sob a 

subsidiária. Exploraremos a visão dos executivos no que tange o plano de negócios e o projeto 

piloto, para em seguida detalhar as principais melhorias que a frota própria vem 

proporcionando. Em sequência, falaremos sobre o relacionamento entre a estratégia 

corporativa e a estratégia da logística, assim como o modelo que a Andina entende como o 

mais eficiente, na perspectiva administrativa e na operacional. Por fim, falaremos sobre os 

principais desafios que garantirão a continuidade e o sucesso do projeto, assim como 

comentaremos sobre as influências de fatores externos como Copa e Olimpíadas na tomada de 

decisão. 

 Em determinadas perguntas, notamos que alguns entrevistados não faziam parte do 

quadro de funcionários da empresa durante a terceirização, e portanto não poderiam tecer 

comentários a respeito das situações questionadas. Outros optaram por não responder dada a 

fuga da alçada ou a falta de visibilidade estratégica, o que procuramos a todo momento 

respeitar, assim como seus pontos de vista, opiniões e insights. As opiniões por vezes se 

repetem, e em alguns momentos são semelhantes, e estão organizadas pelo vínculo com o 

texto argumentativo criado pelo pesquisador e pelo encadeamento numérico dos participantes.  
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4.3.1 A operação terceirizada, as principais razões da integração vertical 

 
 

 O primeiro questionamento aos entrevistados pedia uma descrição sobre a situação da 

logística da Andina antes da integração vertical. 

 

 Notamos que os executivos conseguiam reconstruir com relevante riqueza de detalhes 

o panorama de terceirização, e tiveram opiniões convergentes a respeito da situação 

enfrentada pela área de distribuição, o que nos remeteu à hipótese de que possivelmente todos 

os problemas estivessem muito interligados. Na medida em que fomos tendo acesso às 

informações, confirmamos esta interseção entre os fatores que faziam parte do modelo de 

distribuição tercerizada.  

 Segundo nossos entrevistados, a situação atingia níveis precários de prestação de 

serviço, tanto do ponto de vista do cliente final quanto da equipe responsável pela operação. 

O monopólio na Rota fazia com que o custo do serviço de distribuição fosse elevado, 

enquanto que a qualidade da entrega, representada pelo indicador de nível de serviço, 

mostrava-se insatisfatória, seja por falta de infraestrutura do transportador, ou por falta de 

profissionalismo no cumprimento do instrumento contratual. Foi confirmado o 

descumprimento das obrigações trabalhistas por parte dos terceiros nas datas de vencimento 

contratual, quando estes eram afastados e seus funcionários exigiam judicialmente seus 

direitos. Nesse caso, os custos judiciais eram repassados a Andina, que pela lei é considerada 

responsável. Ficou clara a dificuldade de mensurar os prejuízos causados  após a exposição da 

imagem da empresa e da marca Coca-Cola. 

 Quando comparada às outras franquias do sistema Coca-Cola, que periodicamente 

conflitam resultados e trocam experiências sobre as melhores práticas, a Andina aparecia no 

ranking com a logística de maior custo e menos rentável do Brasil, segundo o presidente da 

empresa. O nível de serviço atingia não só qualidade operacional ínfima como também não 

era bem vista no aspecto relacional, como mostravam as opiniões de diversos clientes. Os 

contratos eram extensos e mal gerenciados, e continham diversos aditivos, o que tornava 

complexo e não transparecente o mapeamento do custo real da operação. 

  

 [...] A situação anterior era uma logística precária do ponto de 
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vista visual e de nível de serviço. Tínhamos 80% da operação 

concentrada em um único fornecedor, sendo a Andina uma das 

franquias com um dos maiores custos logísticos do Brasil [...] (E01) 

 

 [...] Primeiramente, com o passar do tempo, percebeu-se uma 

ruptura no elo de ligação com o cliente. O custo, por sua vez, era 

pouco controlável, porque alguns operadores abriam a planilha de 

custos e outros não. [...] (E03) 

 

 [...] A nossa realidade era de dependência de um único player, 

onde nós sofríamos pressão por custos, falta de desempenho no 

mercado, cobrança de clientes e cobrança da área de vendas. 

Portanto nós decidimos pela verticalização para melhorar estes 

pontos de fragilidade [...] (E05) 

 

 [...] Quando eu cheguei aqui eu me deparei com um custo 

logístico que representava 12% da receita líquida, e quando você 

olha para a média do sistema Coca-Cola no Brasil este custo é de 

8%. Então você analisa as questões geográficas nos estados do Rio e 

Espírito Santo, que são estados pequenos, e nota que não é adequado 

para uma empresa como essa ter um custo logístico maior que o custo 

da região amazônica, onde a complexidade da entrega é muito maior. 

Portanto este custo era desproporcional, o que era a primeira 

percepção. A segunda percepção é o nível de serviço, que tinha uma 

qualidade péssima, segundo nossos clientes. Para completar, na 

média, alguns operadores logísticos não cumprem a legislação 

trabalhista integralmente. Hoje minha empresa carrega um passivo 

trabalhista de funcionários de transportadoras, que eu não dei curso 

a isso, dado que eu paguei por um contrato que previa um 

cumprimento da legislação integralmente. Portanto esta é uma 

combinação muito perversa, que compromete o sucesso da empresa. 

(E06) 

 

 [...] O relacionamento vinha sendo desgastante porque o 

operador não cumpria as regras de contrato, como uniforme, 

equipamento de segurança e pagamento formal dos seus funcionários, 

além de trabalhar com uma frota muito antiga. Era uma série de 

inconformidades. Em 2010 fizemos um movimento para tirar a força, 

a dependência deste operador maior. Antes disso você tinha 

operadores com poucos recursos de investimentos e caminhões 

antigos, o que tornava muito difícil substituí-lo garantindo a não 

descontinuidade nas entregas. Mesmo assim, o custo se mantinha 

inadequado. Contratamos um outro operador, reconhecidamente um 

grande operador nacional, e os resultados técnicos foram positivos, 

mas os financeiros extremamente negativos, pois os contratos 

passaram a ser mais caros [...] (E07) 
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 [...] A logística da Andina enfrentava patamares elevados de 

custo quando comparados com outras operações do Brasil, e haviam 

oportunidades claras de avanço em produtividade, mesmo com a 

complexidade urbana dos grandes centros [...] (E08) 

 

 Agora que expusemos a situação da frota terceirizada, indicaremos algumas possíveis 

razões que levaram à migração para frota própria em nosso segundo questionamento. Este, 

solicitava a descrição das razões pelas quais a Andina resolveu verticalizar, e questionava 

sobre qual delas, na opinião dos entrevistados, foi a mais importante. 

 Essa complementaridade intencional entre as perguntas buscou primeiro explorar ao 

máximo o cenário de terceirização, visando entender os principais problemas vividos pela 

empresa, e saber com clareza, quantos deles efetivamente tornaram-se razões para a adoção 

da verticalização. 

 Consideramos que os discursos foram convergentes e elucidaram de forma consistente 

as seguintes razões para a verticalização, principalmente: estrutura de custos desproporcional, 

baixa qualidade do serviço prestado, e a perda do controle de uma atividade chave, tanto em 

perspectiva operacional quanto intangível, sendo a operacional muito associada à dependência 

dos transportadores, e a intangível relacionada à representatividade da marca Coca-Cola e da 

imagem da Andina. Estas três razões principais representaram, dentro do nosso estudo, os 

pontos chave que levaram a Andina à integração vertical, não havendo evidências que nos 

permitam afirmar qual delas é a mais importante, dada a limitação da metodologia adotada. 

Esperamos encontrar diversas razões complementares a medida que o texto for evoluindo, 

mas por hora, é interessante que nos prendamos às que encontramos até o presente momento. 

 A estrutura de custos diz respeito às diversas formas de custo que compunham o custo 

total da operação de distribuição, aqui representado pela soma do custo de aquisição dos 

ativos, o que trata-se de negociações pontuais entre empresas, e a Andina não tinha acesso, o 

custo de contratação e gestão de mão de obra e o custo operacional, sendo este último 

composto pelo custo de manutenção de frota e pelo custo administrativo.  

 

 O custo de contratação e gestão de mão de obra tem uma ótica bastante abstrata, dado 

que somente um de seus componentes é transparente à Andina, o custo de absenteísmo, 

previsto no reajuste de frete anual com os OLs. Isto porque não havia nenhuma exigência 
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contratual que fizesse com que as despesas gastas na contratação e gestão de profissionais dos 

transportadores, fossem explicitadas à Andina. Com isso, reconhecemos estas despesas como 

custos ocultos, motivados principalmente pela falta de mapeamento dos gastos referentes à 

preparação técnica e conscientização profissional desses funcionários, em especial, os 

motoristas e os ajudantes. Em campo, o custo de contratação e gestão de mão de obra é 

reconhecido através das consequências que este acarreta, como veremos mais adiante. Os 

custos ocultos estão em geral relacionados à gestão de pessoas, com algumas poucas 

exceções, e são sempre baseados no princípio da transparência de prestação de contas do 

operador com a Andina. Durante a análise chamaremos a atenção para os casos deste tipo. 

 Ao que nos consta sobre o absenteísmo, a Andina desembolsava um valor adicional 

médio de 10% do valor contratual para garantir que, em épocas de alta demanda, a ausência 

de funcionários não impactasse a operação, o que, segundo os executivos, não garantia a 

continuidade da mesma. Os transportadores não tinham obrigatoriedade em explicitar de que 

forma gerenciavam o controle de ponto dos funcionários, assim como não explicitavam que 

fluxo qualquer informação, proveniente da Andina, era repassada para os motoristas e 

ajudantes. Conhecendo a realidade das áreas de entrega no Rio, imaginamos que por vezes 

horas extras eram inevitáveis. Segundo os executivos, a Andina não sabia como estes 

problemas estavam sendo tratados, e só descobriu após iniciar a desmobilização dos mesmos 

com a integração vertical. A empresa foi obrigada a arcar com os custos de diversos processos 

trabalhistas por falha no cumprimento da legislação vigente, especialmente em relação a 

gestão ineficiente de banco de horas, e por não prover e não orientar o uso de equipamentos 

de segurança. Não tivemos a chance de ouvir a contrapartida dos OLs, no entanto, nosso 

interesse aqui é registrar o impacto que esse custo teve na decisão pela verticalização por 

parte da Andina, que não está relacionado simplesmente ao numerário judicial. O custo 

relacionado a esses processos jurídicos por falha na gestão de mão de obra, são alguns 

componentes dos custos ocultos definidos acima, dado que o instrumento contratual 

impossibilitava esse prévio mapeamento pois exigia a gerência da atividade. Voltaremos ao 

assunto do cumprimento das obrigações trabalhistas mais adiante, mas inferimos que todos 

esses fatores desmotivavam os funcionários e contribuíam para o aumento do índice de 

absenteísmo.  
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 A formação técnica dos funcionários foi elencada por um entrevistado como razão 

indireta para a verticalização, dada a escassez e a precariedade de mão de obra no setor. 

Segundo os entrevistados, o funcionário treinado e adaptado à cultura da Coca-Cola tem uma 

idéia de compromisso baseado na sensação de pertencimento ao grupo, o que impacta 

significativamente a produtividade e a forma como este se relaciona com o cliente.  

 Além da precariedade na formação técnica, de modo geral, as transportadoras 

enfrentavam problemas sérios de evasão de profissionais. A Andina tomava conhecimento da 

evasão somente nas renegociações de tarifa, quando a componente "mão de obra" sofria 

reajustes maiores do que o esperado. Isso porque a evasão incorria em custos de novas 

contratações, sendo portanto classificado por nós como oculto, dada a falta de transparência 

do transportador para controlar, tratar e reportar esse problema. Com base em nossa visita na 

rota, o panorama a que tivemos acesso nos permite inferir que os funcionários, insatisfeitos 

com a forma como eram geridos, procuravam maior valorização em outras empresas ou 

outros setores, porque em grande parte não eram ouvidos. 

 

 [...] O mercado de um modo geral, vive uma escassez tremenda 

de mão de obra logística: estou falando especificamente de motorista 

e ajudante. No relacionamento com os terceiros, não era claro para a 

gente como eles estavam tratando o quadro de pessoal, 

principalmente em relação ao treinamento, relacionamento com o 

cliente. Não sabíamos como eram tratados os problemas de perda de 

funcionários e faltas também [...] (E03) 

 [...] Você paga pela possibilidade de absenteísmo. Em média, 

10% dos funcionários do quadro faltam, portanto, para garantir a 

continuidade da operação, sem qualquer interrupção, eu pago 10% a 

mais contratualmente, já considerando essa falha. Isso sem contar os 

que vão embora ou são demitidos sem que nós saibamos, mesmo 

pagando essa conta. (E06) 

 Na visão da maioria dos entrevistados, o custo operacional alternava-se em duas 

situações: custo baixo com prestação de serviço deficitário, ou custo muito elevado, com 

serviço satisfatório. Especialmente quando comparada às outras franquias da Coca-Cola, 

mesmo com a cobertura geográfica menor e complexidade logística mais baixa, a Andina 

tinha o custo operacional mais alto do Brasil. Sobre este, existiam parcelas onerosas porém 
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transparentes para os profissionais que negociavam os contratos, no entanto de natureza 

contestável: trata-se do custo de disponibilidade e do custo de reajuste do frete. 

 Como a curva de demanda é maior entre os meses de dezembro à março, contratava-se 

uma quantidade de caminhões do terceiro para auxiliar na distribuição. Estes aditivos 

contratuais, por sua vez, duravam de quatro a seis anos em média, sendo o custo da 

ociosidade nos períodos de menor demanda chamado de custo de disponibilidade. Este, 

representava uma parcela bastante expressiva do valor venal contratual, incorrendo em 

obrigatoriedade de pagamento por parte do contratante mesmo quando os veículos não 

recebiam carga. Quando foi sancionada a lei de restrição de tráfego, que limitava os horários 

de entrega no centro do Rio, notou-se a necessidade de agilidade nas mesmas, o que 

demandou o emprego de carros mais leves na operação. Mais carros, mais aditivos 

contratuais, maior ociosidade no período de baixa demanda, e por fim, maior custo. Os 

terceiros não mostravam interesse algum em acordar soluções mais baratas ou melhorias 

operacionais que proporcionassem maior ocupação ou produtividade. O componente de 

disponibilidade tornou-se ainda mais crítico em 2012, quando foi sancionada a lei do 

motorista, que restrigia as horas trabalhadas do funcionário. Como o fator trânsito não pode 

ser ignorado, especialmente na cidade do Rio, as opções eram a contratação do terceiro 

ajudante, para agilizar as entregas nos pontos de venda. Como o mercado sofre com a 

escassez da mão de obra, a solução foi a redução da taxa de ocupação do caminhão, 

incorrendo em queda de produtividade e aumento de custo, em prol do cumprimento da lei.  

 

 [...] Na minha opinião, redução de custo foi a principal razão 

para a verticalização, seguido pela necessidade de aumento da 

produtividade. O custo de disponibilidade era muito alto. (E01) 

 [...] Numa época de alto volume, por exemplo em dezembro, a 

sazonalidade das vendas exige mais caminhões. No Plano Verão de 

2011, tínhamos a necessidade de mais 160 caminhões. Para o 

operador, não tinha problema, eles faziam um contrato de 4 anos 

para prover esses ativos e esse serviço. Os contratos tinham taxa de 

ociosidade. Se eu não ocupasse, eu pagava uma parcela bastante 

expressiva. (E09) 

 Sobre o custo do reajuste, a revisão anual de database prevê um polinômio contratual 

com quatro variáveis, que constituem uma planilha sobre a qual você reajusta a tarifa de frete 
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do terceiro. As variáveis são: Mão de obra, IPC Peças, IPC Veículos e Diesel, e esse reajuste 

acontece anualmente durante o mês de Maio.  

 Para efeito de reajuste de mão de obra, apenas constava a parcela referente ao dissídio 

coletivo, que era negociado com o sindicato da categoria dos transportadores. O IPC Peças 

mostra quanto o operador logístico gastará na manutenção, o IPC Veículos representa o valor 

proporcional que será gasto na aquisição de nova frota e o Diesel, quanto será o valor relativo 

ao reajuste de combustível. Quando o reajuste acontece com base neste polinômio, ficam 

claras algumas inconsistências, dado que além da mão da obra deficitária, o valor da tarifa 

sempre aumenta mesmo que a frota esteja ficando mais velha, o que compromete o nível de 

serviço dadas as quebras e as manutenções. No entanto, esta é uma inconsistência esperada 

quando opta-se por trabalhar com os transportadores, e uma prática universal do setor 

logístico brasileiro. Cabe ao OL a manutenção dos caminhões, no entanto, a forma e a 

frequência com que esta manutenção é feita também não é transparente, o que não incorre em 

nossa categoria de custos ocultos, mas abre espaço para contestações. Em verdade, essa 

combinação de fatores, na opinião dos entrevistados, gera um benefício unilateral para o 

transportador, onde este recebe o valor de um serviço mas não expõe quando, nem como, está 

sendo feito. No entanto, não temos provas e nada podemos afirmar acerca dessa suposição.  

 [...] As principais razões foram qualidade de serviço e custo. 

Na distribuição própria, ambos estão mais na tua mão. Com o 

terceiro, alguns abriam a planilha de frete, outros não abrem a 

planilha de frete, com isso você nunca sabe para onde está indo o 

dinheiro investido, das manutenções dos caminhões ao uniforme do 

funcionário. Qualidade na entrega, de uma forma geral, é algo muito 

importante para uma empresa como a Coca-Cola, portanto a frota 

própria é sem dúvida mais apropriada. (E03) 

 [...] Quando eu trabalho com o terceiro eu reajusto por 

polinômio, e vejo algumas inconsistências, apesar de ser uma regra 

contratual. O valor da sua tarifa sempre cresce mesmo que a frota 

esteja ficando mais velha. Você tá perdendo qualidade na entrega e a 

tarifa tá crescendo, e eu nunca vi ninguém trabalhar de forma 

diferente. O que compromete é o modelo, portanto nós estávamos 

aceitando isso, mas resolvemos mudar. (E05)  
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 No que diz respeito à baixa qualidade do serviço, em especial em termos de nível de 

serviço, os problemas podem ter sido influenciados pelos aspectos de infraestrutura, citados 

acima, mas se mostram de fato críticos no diz respeito a gestão de pessoas.  

 

 [...] A razão principal foi a qualidade do serviço, atendimento 

ao cliente. Para mim, a qualidade vem na frente do custo. Além da 

chance de não ficarmos na mão de um terceiro, que nos representava 

muito mal. Nós não tínhamos referencial de custo, não 

participávamos de acordos sindicais... e chega uma hora que isso 

incorre em um alto risco. A forma como as pessoas eram geridas em 

campo também não agradava. (E04) 

 [...] Eu não destacaria uma razão, mas colocaria em pé de 

igualdade a melhoria do atendimento ao cliente e a oportunidade de 

melhoria de rentabilidade, o custo da operação. Eu não via uma 

"preocupação" do transportador nem com o funcionário dele, nem 

com o nosso cliente, nem com a gente, Andina. (E08) 

 Na perspectiva de gestão de pessoas, além dos problemas de absenteísmo e falta de 

capacitação técnica que já abordamos, o que nos chamou a atenção o fluxo de informação ser 

obrigatoriamente intermediado por algum gestor do terceiro, regra prevista pela lei que rege o 

setor para que não seja caracterizado o vínculo empregatício. O fato de existir mais um elo na 

cadeia informacional (líder Andina emite comunicado para líder do OL, que transmite a 

informação aos funcionários), faz com que a informação se perca ou não chegue em 

totalidade aos motoristas e ajudantes, inviabilizando um desdobramento do processo de 

entrega em linha com o planejado pela Andina, prejudicando a gestão efetiva das pessoas. As 

cláusulas contratuais eram ajustadas a fim de garantir que seriam contratados funcionários 

treinados e preparados tecnicamente para a operação de distribuição, e para o relacionamento 

com os clientes. Aliado a isso, como já comentamos, a própria consciência profissional dos 

funcionários era deficitária, e a realidade que se obtinha através do serviço de atendimento ao 

cliente e dos feedbacks em alguns pontos de venda por parte da gerência, deixavam claro que 

o nível de serviço estava aquém do que se esperava de operadores logísticos grandes e bem 

estabelecidos. As reclamações iam da falta de uso do uniforme ou apresentação pessoal fora 

do padrão, com uniformes rasgados e sujos, à falta de educação e assiduidade. Sem dúvida 

isso compromete toda a cadeia de valor da Andina, especialmente no que diz respeito à marca 

Coca-Cola e a imagem da empresa, como veremos mais adiante.   
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 Os cenários de negociação apontam para outra razão de adoção do modelo de 

integração vertical: a perda de controle da atividade, dada a dependência cada vez maior dos 

operadores logísticos. Um controle operacional acirrado proporciona maior visibilidade e 

transparência do dia a dia da operação, consequentemente melhorando a eficiência na entrega. 

Esta eficiência, dita também operacional, além do custo, é controlada através de indicadores 

como nível de serviço e produtividade, onde este último subdivide-se em tempo de entrega, 

tempo em rota, recarga, taxa de retorno e taxa de ocupação do caminhão. 

 [...] Na minha visão, a chave para o sucesso de uma indústria 

de bebidas é a distribuição. E o ganho na verticalização é a minha 

gestão sobre o serviço. É muito mais cômodo terceirizar, só que você 

não tem controle sobre a atividade, e eu não posso não ter o domínio 

da principal atividade. Na verdade, quaisquer atividades que 

envolvem relação com o cliente, não podem estar em outras mãos. 

Não tem porque eu não controlar uma atividade que é essencial para 

o meu negócio, com chance de ter uma estrutura de custo compatível, 

e um nível de serviço e produtividade que eu mesmo determino. É um 

investimento justo! (E06) 

 

 [...] É sim mais fácil tratar de problemas administrativos e 

operacionais em casa porque todos estão buscando o mesmo objetivo. 

Você consegue controlar, medir e garantir que as melhorias 

necessárias efetivamente aconteçam, principalmente nível de serviço, 

produtividade e custo. (E02) 

 A consequência direta da falta de controle sobre a atividade é a dependência do 

transportador, aonde encontramos abertura para negociações muitas vezes desfavoráveis para 

a Andina, normalmente em períodos críticos de alta demanda. A dependência potencializa a 

adoção de diversos aditivos contratuais que camuflam os reais custos da operação, incorrendo 

no custo de disponibilidade, que já vimos, e no risco de descontinuidade por desequilíbrio de 

forças, principalmente a força sindical. Este risco advém das greves dos funcionários 

terceirizados ou das influências que as empresas transportadoras têm junto aos sindicatos das 

quais fazem parte, onde muitas vezes se unem para negociar acordos unilaterais. Essa situação 

foi constatada no Chile por um dos profissionais entrevistados, onde a logística também 

operava com terceiros. Da mesma forma, o relacionamento com as esferas governamentais 

pareciam sempre desfavoráveis para a Andina, e a dúvida sobre como os interesses estavam 

sendo negociados dava espaço para a criação de um mito por parte dos terceiros, que era o 
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desinteresse do governo em suportar os projetos da iniciativa privada, o que logo após a 

verticalização foi desmistificado.  

[...] No Chile houve um caso clássico neste ano de 2013. Para 

evitar problemas com um grande player eles fizeram uma operação 

que nós chamamos de atomização, que é a pulverização da operação 

entre vários fornecedores. Em época de reajuste de tarifa, estes 

prestadores de serviço se juntaram através de um sindicato, e ficaram 

uma semana sem entregar produto, e nós fomos obrigados a aumentar 

a tarifa em 20%. Portanto para o nosso caso, a terceirização é um 

mundo muito perigoso porque gera-se um nível de dependência tal, 

que você pode nunca sair disso. (E06) 

[...] Os Operadores Logísticos não atendiam os níveis de 

serviço que nós buscávamos como uma marca premium no mercado. 

Nós não conseguíamos fazer cumprir as nossas normativas, os nossos 

pontos contratuais por conta da dependência dos operadores. Ao 

mesmo tempo, estes operadores não agregavam conhecimento ou 

habilidade em exercer esta atividade de distribuição. Notava-se que 

era feito um contrato onde previa-se quesitos de nível de serviço, mas 

pouco ele agregava de tecnologia, conhecimento e relações 

institucionais com órgãos municipais, estaduais ou sindicato. Nós não 

conseguíamos observar nenhuma habilidade em lidar com tudo isso. 

Com o sindicato nós achávamos que era bom, mas depois nós 

descobrimos que ele não tinha interesse em negociar a nosso favor. 

Somente repassavam o que era acordado ali e acabou. (E07) 

 

[...] Para mim, a principal razão foi que havia um terceiro 

realizando uma atividade que o presidente entende que é uma 

atividade fim, uma atividade central da empresa, de grande 

visibilidade. Havia claramente uma dependência do operador 

logístico, uma pressão por custo, e nós não tínhamos um bom 

desempenho nas entregas. Quando entra uma pessoa que tem 

experiência com atendimento com a frota própria, e pensa em investir 

nisso, toda essa pressão diminui. Hoje nós conseguimos ver que o 

custo unitário de frota própria é menor que o terceiro, sendo que 

antes nós não conseguíamos confrontar as informações passadas 

pelos operadores. Portanto com a frota própria você passa a ter o 

domínio sobre a atividade, e consequentemente, sobre o custo, nível 

de serviço [...] (E05) 

 

 Sobre a falha no cumprimento da legislação trabalhista, fator já mencionado 

anteriormente, estas incorriam em gastos judiciais não esperados pela Andina dadas as 

exigências contratuais, incorrendo em mais uma parcela dos custos ocultos. É importante 



 
 

  73 

 

ressaltarmos que, quando uma empresa terceiriza qualquer atividade, mesmo que fique 

estabelecido contratualmente que a responsabilidade sobre o serviço passa a ser do 

fornecedor, não há a destituição de responsabilidade legal sobre o cumprimento da leis do 

trabalho. Portanto no que tange a esfera legal, qualquer questão envolvendo o funcionário do 

prestador de serviço acaba sendo responsabilidade também do contratante, inclusive quando o 

terceiro decide ou encontra-se impossibilitado de arcar com possíveis danos provenientes da 

atividade trabalhista, o que é conhecido como responsabilidade subsidiária.  

 Segundo Cavalieri Filho (2004, p.186), na terceirização, a responsabilidade civil do 

tomador de serviço foi considerada objetiva pelo Tribunal Superior do Trabalho, já que 

                                                      IV     Sú     331  “                 

das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária 

                           

 As principais causas destes passivos foram a falha no controle da jornada e a falta de 

cuidado com a segurança dos funcionários do terceiro, como já vimos. Estes não faziam uso 

dos equipamentos de proteção individual, que eram o colete protetor de coluna, as luvas e os 

óculos para manuseio das garrafas de vidro, exigidos por lei durante as entregas, nem tinham 

folha de ponto para controlar as horas trabalhadas. Segundo um dos executivos chefes, houve 

caso de paralisação porque não foi explicado, pelo transportador a seus funcionários, como 

funcionava a dinâmica de um contracheque. Para completar, em épocas de pico de demanda, 

dados os aditivos que previam contratação de mais motoristas e ajudantes extras, descobrimos 

que havia ofertas de trabalho por parte dos terceiros sem qualquer vínculo empregatício, o que 

popularmente é chamado de "quarteirização".  

  [...] Obviamente quem toma o prejuízo com isso somos nós, que 

não tínhamos conhecimento porque não é transparente como estava 

sendo gerenciado banco de horas, contratação, segurança, etc. O 

despreparo técnico dos gestores era muito grande, a ponto de não 

conseguirem explicar o modelo de pagamento de um contracheque. 

Então você fica exposto a uma má gestão que te gera um controle 

nulo de um processo que é crítico. Portanto se a responsabilidade 

sobre as pessoas é nossa, vamos fazer direito o que nós achávamos 

que estava sendo feito agora! (E06) 
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 Por fim, apenas um entrevistado enalteceu, como mais representativos que os 

indicadores logísticos convencionais, a importância da marca Coca-Cola e da imagem da 

Andina. A opinião dissonante baseia-se nos conceitos de alavancagem de vendas e 

rentabilidade do negócio através da preservação dos intangíveis supracitados, pois mesmo que 

esta estratégia incorra em resultados operacionais insatisfatórios no curto prazo, há diversas 

possibilidades de melhoria com a evolução da curva de aprendizado.  

 

 [...] Eu sou absolutamente orientado a resultado para 

preservação da marca, porque esta fica e o resultado pode, e deve, 

ser sacrificado para que o produto seja entregue sempre com muita 

qualidade, respeitando também, a imagem da empresa. Quando eu 

verticalizo, eu tenho um domínio maior quanto à isso: respeito a 

marca Coca-Cola, à Andina, ao consumidor e à legislação. 

Verticalização para mim é muito mais do que custo! Se ele for menor, 

melhor, mas eu não estou preocupado só em reduzí-lo porque ele é só 

uma das alavancas que eu tenho. Minha preocupação é em maximizar 

o resultado, e esses intangíveis, marca e empresa, a meu ver, vem em 

primeiro lugar, mesmo que eu leve tempo para tornar a operação 

mais rentável. (E02) 

 

 A opinião é extremamente alinhada com a realidade exposta por outros executivos 

sobre a consciência profissional dos terceiros no relacionamento com os clientes. Estes 

fizeram reclamações provenientes da falta de uso do uniforme, apresentação pessoal fora do 

padrão, com uniformes rasgados e sujos, falta de educação e assiduidade, que categorizamos 

como gestão de pessoas por parte dos transportadores, dado que diz respeito à coordenação e 

orientação desses funcionários. 

 Esta última contribuição foi muito importante para complementar nosso quadro 

analítico sobre as razões da verticalização, especialmente porque sendo a Andina e sua 

controladora empresas de capital aberto, seus resultados e postura encontram-se sempre em 

evidência. Assim sendo, direta ou indiretamente são emitidas diversas mensagens aos 

stakeholders, em especial para aos investidores. 

 Nosso terceiro questionamento versava sobre a alçada decisória, ou seja, até onde a 

Coca-Cola Andina Brasil sofreu influência da TCCC ou da sua área corporativa no Chile, a 

Embotelladora Andina S.A. A questão investigava se a decisão pela verticalização havia sido 
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local, uma implementação de diretrizes da matriz ou uma recomendação da franqueadora 

(TCCC). 

 Os entrevistados foram unânimes em afirmar que a decisão foi estritamente local, 

esclarecendo que a Andina sempre teve autonomia para administrar sua atividade 

independente do grupo controlador, a Embotelladora Andina S.A. É interessante ressaltarmos 

que todos foram enfáticos em dizer que a decisão veio como proposta da presidência, 

suportado pela diretoria e pela área corporativa. O atual presidente assumiu a tutela do 

projeto, uma vez que sua experiência com frota própria era bastante extensa e, em sua visão, 

operar com o modelo de integração vertical faria com que a Andina resgatasse uma 

competência imprescindível para melhoria da eficiência na distribuição e relacionamento com 

o cliente, fazendo destas possíveis vantagens competitivas. 

 

 [...] A decisão foi totalmente local, mas uma consequência do 

presidente ter muito tempo de experiência com frota própria. A 

cabeça do líder enxerga a verticalização como ponto positivo. Então 

não tem nada a ver com outras franquias ou matriz, tem a ver com a 

forma que o gestor da Andina pensa. Não existe nenhuma orientação 

da Coca-Cola Company sobre que modelo de logística a franquia vai 

usar. As franquias tem total autonomia para decidir como vai 

distribuir seus produtos. (E05) 

 

 [...] A matriz opera com frota 100% terceirizada, e a 

franqueadora não influenciou em absolutamente nada neste projeto. 

Esta foi uma decisão estritamente nossa. (E06) 

 

 [...] A decisão foi local, baseada na realidade Brasil. Como 

todas as nossas decisões estratégicas, foi compartilhada com a matriz 

por questão de alinhamento dos planos. A prova de que nós tivemos 

autonomia é que não houve questionamentos a respeito até hoje. 

(E08) 

 

 Nosso quarto questionamento visava investigar o plano de negócios que deu origem à 

verticalização, investigando como a decisão de verticalização havia sido operacionalizada, 

estendendo-se para o entendimento de um possível plano de negócios prévio. Por conseguinte, 

procuramos entender em que estágio o projeto se encontrava. 
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 Acreditamos que esta pergunta fora respondida pela introdução deste capítulo, onde 

contamos todo o planejamento e desdobramento do projeto piloto de verticalização da 

Andina. No entanto, optamos por respeitar a sequência lógica do questionário 

complementando o já conhecido plano de negócios com os principais acontecimentos e com 

as opiniões dos entrevistados. 

 Entendendo que a Andina de fato teve autonomia para a tomada de decisão, nos 

concentramos em investigar mais a fundo o projeto piloto, entendendo como este havia sido 

planejado, e efetivamente, operacionalizado. A defesa do projeto piloto foi baseada no estudo 

de viabilidade financeira feito previamente, onde fica claro que o risco não seria 

compartilhado com a matriz, assim como uma certeza de que o projeto seria bem sucedido por 

parte dos entrevistados. O presidente defendeu a implementação do projeto piloto em Nova 

Iguaçu e São Gonçalo através destes documentos, pedindo o investimento necessário à 

controladora, Embotelladora Andina S.A., que segundo um dos entrevistados foi prontamente 

aprovado dados os potenciais ganhos financeiros. Usamos as evidências contidas nesta 

pergunta para reforçar a construção histórica da integração vertical que fizemos.  

 

 [...] Houve um plano de negócio porque este é um dos projetos 

mais importantes da companhia, assim como um acompanhamento 

rigoroso na execução deste plano de verticalização. (E02) 

 

 [...] O fluxo seguiu primeiro uma análise do processo como um 

todo, que aconteceu antes da troca da presidência, onde fizemos uma 

avaliação financeira, mapeamos os impactos nos processos, e o que 

norteamos o que deveria ser feito. A defesa e a estruturação de um 

projeto só aconteceram com a chegada do novo presidente. Portanto 

sim, houve um projeto, e o presidente comprou a idéia de fazer um 

piloto de cara, que começou com a operação de Rota em Nova Iguaçu 

e São Gonçalo, com a compra de 160 caminhões via Finame. Ele 

mesmo que pediu a defendeu o projeto e pediu verba no Chile para 

fazermos. (E05) 

 

 [...] Obviamente fizemos uma análise, mas nós tínhamos 

certeza que precisávamos mudar, e tínhamos que defender o projeto 

para a matriz. Precisamos apresentar um plano de investimento com 

a análise de viabilidade financeira, provando quanto seria o aporte 

necessário e quais seriam os savings do projeto. Aprovamos com uma 

ligação telefônica, porque o ganho é assustador quando comparado à 

estrutura de custos terceirizada. (E06) 
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 [...] O estudo de viabilidade financeira foi apresentado e foi 

aprovado muito rapidamente. Fez-se um projeto piloto após 

aproximadamente três meses de estudos sobre como deveríamos 

operacionalizar. Com os ativos disponíveis, estudamos as soluções de 

descontinuidade, dado o nível crítico da operação. É impossível parar 

a distribuição por 1, 2 ou 3 dias. Desligamos no sábado para ligar na 

segunda-feira, 160 caminhões de Rota de uma vez só, em Nova Iguaçu 

e São Gonçalo. (E07) 

 

 É interessante mencionarmos quão imprescindível foi a decisão do próprio presidente 

em assumir a tutela do projeto. Este sem dúvida representa um fator que não é mencionado na 

literatura, e que tem grande representatividade no processo decisório. Independente de se 

tratar de um executivo com experiência na gestão de frota própria e da viabilidade do projeto, 

a postura em assumir os riscos de um projeto de grande porte tirou plano do papel. 

Claramente este fator não mapeado pela literatura no escopo make or buy decision, 

terceirização (outsourcing) ou integração vertical (insourcing or vertical integration), fez a 

diferença para a verticalização acontecesse. Partiremos para a investigação de consistência 

dos resultados. 

4.3.2 As principais melhorias proporcionadas pela verticalização 

 
 

 A quinta pergunta tinha o intuito de esclarecer quais eram os benefícios percebidos 

pela verticalização com base na situação anterior, questionando e provocando a citação dos 

três principais pontos de melhoria que a verticalização já estava proporcionando.  

 Foram muitas as melhorias proporcionadas pela verticalização, na ótica dos 

entrevistados, sendo as principais: maior controle das atividades de distribuição 

proporcionando variabilidade no uso da frota, maior agilidade operacional e diminuição do 

poder de barganha dos transportadores, além de menor custo operacional e maior nível de 

serviço. Algumas outras melhorias são: melhoria no atendimento ao cliente, causado por um 

maior nível de comprometimento, maior produtividade, causado pelo aumento na taxa de 

ocupação e diminuição do índice de retorno, e por fim, um maior cuidado com a marca, visto 

como fator estratégico preponderante em nossa análise.  

 O resgate do controle operacional, na opinião dos executivos, veio primeiramente 
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através da contratação de funcionários terceiros pela Andina, proporcionando aos mesmos 

melhores condições de trabalho no que diz respeito à gestão e infraestrutura. No aspecto da 

gestão, o relacionamento com os gestores tornou-se mais próximo, algo que não era um ganho 

percebido pelos mesmos anteriormente, assim como os treinamentos, o acompanhamento de 

carreira e a preocupação com a assiduidade pessoal em campo. A oportunidade profissional 

mostrou-se ainda mais consistente quando foi atrelada a oportunidade de melhoria salarial, 

dado que a recarga passou a ser encorajada pela possibilidade de remuneração variável, o que 

antes não era um benefício quando os funcionários era terceiros. A motivação veio também 

através da sensação de pertencimento ao grupo, segundo o próprio gestor da distribuição. 

Associando essas mudanças às melhorias na infraestrutura, com novos uniformes, novos 

equipamentos de segurança e novos caminhões, os funcionários se sentiram mais valorizados. 

  A consequência foi um maior nível de comprometimento, o que acabou sendo 

percebido pelos clientes, melhorando a produtividade e a imagem da Andina e da Coca-Cola 

no mercado. Com a frota própria, as áreas mais exigidas passaram a ter a chance de ser 

atendidas por caminhões de outras regiões, caso estes estivessem disponíveis. Esse ganho de 

agilidade operacional impactou positivamente a produtividade. Naturalmente que com a 

descontinuidade dos OLs, a força de negociação contratual deles diminuiu, assim como a 

dependência do serviço de transporte do terceiro, aumentando o poder de barganha da Andina 

em contratos que estrategicamente seriam mantidos.  

 

 [...] A melhoria na distribuição vem de uma melhor gestão das 

pessoas. Quando o funcionário do terceiro é contratado, ele enxerga 

uma oportunidade de carreira e salário melhores, ele se sente parte 

do negócio. Isso se reflete em diversas melhorias, do tratamento com 

o cliente à importância que ele dá ao trabalho, da empresa à marca 

que ele agora representa. Antes, não estava claro como o terceiro 

controlava tudo isso. Jornada pesada e absenteísmo sempre foram 

problema, por exemplo. Resumindo, eu colocaria três melhorias: 

maior produtividade, principalmente por conta do aumento na taxa de 

ocupação e diminuição de retorno, melhor nível de serviço, 

considerando uma maior satisfação do cliente, e por fim, um menor 

custo. Pronto! (E03) 

 [...] Para mim, a melhoria fundamental é você ter controle 

sobre o processo de distribuição. Houve também uma melhoria do 

nível de serviço, uma redução do custo e a possibilidade de 
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renegociações contratuais mais favoráveis a Andina. (E06)  

 [...] Com a verticalização, a qualidade do atendimento é 

melhor, a imagem da frota própria enaltece a marca e há uma maior 

agilidade operacional, especificamente quando é necessário o apoio 

em termos de carga ou veículo de uma área para a outra. Com o 

recurso disponível, no caso o caminhão, isso é ágil e factível. Já 

aconteceu de movimentarmos 60 caminhões de Bangu para Nova 

Iguaçu por conta de uma alta de demanda. Quando era frota 

terceirizada isso não era possível! (E04) 

 Outras consequências diretas de um maior controle dos ativos e da equipe, foi a 

diminuição do custo operacional e a melhoria do nível de serviço, dado a melhoria no 

relacionamento com os clientes. O que vem contribuindo para as reduções de custo é uma 

maior ocupação dos veículos, além de um menor retorno e menor tempo de entrega, graças ao 

comprometimento da equipe. Com isso, quebrou-se o paradigma de que o trânsito era 

impeditivo para o sucesso da operação em algumas regiões, e a oportunidade de remuneração 

variável, fez com que os próprios funcionários voluntariamente solicitassem a recarga.  

  [...] Primeiro ponto é o custo de frete. Em média na Andina, em 

frota própria de São Gonçalo, o custo caiu de 0,95 para 0,82 de 2012 

para 2013, o que representa uma queda de 18%, em 1 ano e meio de 

operação. Na mesma região, a taxa de ocupação, que mostra a 

disponibilidade de ativos ou a necessidade de maiores investimentos, 

saiu de 62% para 75%, desconsiderando a depreciação dos veículos, 

ou seja, custo operacional. Outra vantagem foi a variabilidade de uso 

da frota, o que antes era impossível porque as regiões era atendidas 

por transportadoras diferentes. (E07) 

 

  [...] Quanto a verticalização... Primeiro que o nível de 

comprometimento dos funcionários próprios é maior. Eles são 

expostos e treinados na cultura coca-cola, e sabem como é importante 

o comportamento deles do lado de fora. Eles são a marca em 

movimento! (E02) 

 

  [...] Eu vejo como principais pontos de melhorias o aumento do 

poder de barganha, maior produtividade, a redução do custo de 

distribuição em relação às outras franquias do Brasil, e o serviço ao 

cliente. (E08) 

 

  [...] Primeiro uma coisa que a gente sentiu foi a visibilidade 

com o cliente, logo nas duas primeiras semanas, com os comentários 

sobre a abordagem e a educação no ponto de venda. Outra questão é 
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o custo: hoje quando eu comparo uma operação terceirizada, dentros 

dos mesmos moldes de frota própria na Rota, nós já somos 0,10 

centavos mais barato por caixa unitária entregue. E por fim, uma 

diminuição na dependência do fornecedor, e na pressão de custos, 

uma vez que nós criamos uma base comparativa que nos permite 

negociar com eles de forma diferente. (E05)   

 A marca, mencionada sucintamente acima e já explorada em outra pergunta, 

novamente foi vista por um entrevistado como uma oportunidade de expansão do negócio, e 

não simplesmente um instrumento de posicionamento premium por conta do reconhecimento 

mundial que a Coca-Cola tem. Segundo o executivo, a marca dependente da preocupação da 

empresa durante o relacionamento do funcionário com o cliente, e da postura do mesmo, que 

a representará no mercado. Ele ressalta a importância da consciência e da aderência à cultura 

Coca-Cola do funcionário, reforçando a representatividade não controlável destes recursos. 

 [...] Ter consciência de que a marca transcende a entrega 

propriamente dita e uma boa apresentação pode auxiliar a expansão 

do negócio, é papel da empresa no planejamento e transmissão dessa 

mensagem, e do funcionário, na execução. Aqui dentro ele é instruído 

dessa forma, e ele tem que ter isso no sangue. É preciso cuidar da 

marca! A execução bem feita, sem um custo que inviabilize a 

operação, é imprescindível para termos este cuidado. O custo você 

trabalha, a aderência a cultura, não. Assim que nós buscamos o 

domínio sobre a atividade, através de uma gestão adequada. (E02) 

 O sexta questionamento buscava entender o alinhamento entre a estratégia de 

integração vertical e a estratégia corporativa da Andina, investigando se uma supostamente 

afetou ou foi afetada pela outra no âmbito da empresa como um todo.  

 

 Segundo nossos participantes, a estratégia da Andina atualmente é baseada em três 

diretrizes principais: Volume, Eficiência Operacional e Receita.  

 

 Receita é uma variável cuja as alavancas principais são preço e volume, ambos de 

responsabilidade da área comercial, logo não há fonte de receita direta quando há entrega de 

produtos. No entanto, acaba sendo responsabilidade do funcionário da distribuição a parte da 

percepção da marca e da empresa durante as entregas, valores conquistados através de um 

bom relacionamento com o cliente, o que faz com que o entregador e o motorista sejam um 
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ponto de contato importante na perspectiva comercial, possibilitando melhores condições de 

venda para incremento de volume e de receita. Volume, por sua vez, além de uma possível 

alavanca de receita, é consequência direta da quantidade de produtos vendidos pela área 

comercial, que devem ser suportados pela capacidade produtiva do negócio. Eficiência 

operacional é um parâmetro atrelado a custos operacionais e a produtividade da organização, 

onde enxerga-se todas os indicadores vinculados à gestão e operação da distribuição como 

suas variáveis, sendo a logística, portanto, uma das áreas responsáveis por sua melhoria.  

 

 A Andina é uma indústria baseada em metas, que por sua vez estão vinculadas à um 

plano de negócios que contempla um incremento anual na previsão de volume vendido, 

redução de custos e aumento de receita. Recai sobre a logística, a responsabilidade de ter sua 

estratégia voltada para a garantia da entrega do volume vendido, na quantidade correta, no 

prazo previamente acordado, com a melhor estrutura de custos possível, honrando o 

compromisso comercial e garantindo o recolhimento da receita. Portanto a decisão pela 

verticalização influencia pelo menos duas das três variáveis da estratégia corporativa, quando 

se compromete a melhorar seus parâmetros operacionais e administrativos, criando condições 

para o incremento de receita, e atuando diretamente na melhoria da eficiência operacional.  

 Como já vimos pelos questionamentos anteriores, e reforçaremos através dos 

discursos abaixo, o modelo de distribuição por frota própria vem proporcionando melhorias 

significativas no que diz respeito às variáveis da estratégia corporativa a que tem alçada. O 

que deve ser evitado, segundo os executivos, é a terceirização baseada na perda do controle de 

uma atividade, da qual a empresa demorou anos para desenvolver competência para executar, 

e que representa, no modelo de negócio, um diferencial no atingimento de resultados.  

 Na visão de um dos entrevistados, havia uma certeza sobre a influência da estratégia 

da logística na estratégia corporativa, dado que a integração vertical indiretamente 

proporcionou uma mudança na forma de avaliar as atividades que seriam passíveis de 

terceirização. 

 Em divergência a esta visão, um dos profissionais acredita que a estratégia de 

verticalização é uma consequência das diretrizes corporativas, baseado na visão da 
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presidência de que o trabalho neste modelo traria melhores resultados para o negócio. 

 Acreditamos que as duas perspectivas apresentadas são pertinentes, no entanto 

corroboramos com a idéia de que uma ótica mais assertiva sobre quais atividades terceirizar 

permite um maior foco nas competências centrais, fazendo com que estas se tornem vantagens 

competitivas. Não há evidências suficientes para tecermos comentários sobre a relação de 

causalidade entre as estratégias, no entanto, há indícios de que as diretrizes serviram sim 

como balizadores para a adoção da integração vertical. 

 [...] Certamente a eficiência aumenta na verticalização, 

exatamente porque você tem controle sobre a operação, tornando-se 

mais produtivo e atendendo melhor seu cliente, em alguns casos, com 

custos menores que os do terceiro. (E02) 

 [...] Eu vejo a estratégia de verticalização sendo uma 

consequência da estratégia da empresa, sendo esta, pelo menos aqui 

na Andina, muito vinculada à visão do líder, visão essa que é voltada 

para a verticalização de atividades-chave visando um maior controle, 

ocasionando portanto em um melhor desempenho. (E05) 

 [...] Mudou a ótica sobre o que terceirizar! O fato de existir 

uma estratégia corporativa voltada para o crescimento de volume não 

me impede de sacrificar o resultado em um determinado momento 

para resolver o problema gerado em outro. Isso me afasta do 

resultado no curto prazo, mas me aproxima no longo. No caso da 

eficiência operacional, as adequações que a gente vem fazendo na 

distribuição, vem por conta de uma ineficiência da empresa. Parte do 

problema vem do perfil das pessoas, que não querem enfrentar a 

realidade. (E06) 

 A sétima pergunta investigava a eficiência administrativa e operacional da distribuição 

própria, buscando entender a ótica dos executivos sobre qual modelo era mais eficiente tanto 

na execução quanto na administração: terceirizado ou verticalizado. 

 Houve unanimidade por parte dos participantes em afirmar que o modelo verticalizado 

de distribuição vem proporcionado maior eficiência, não havendo portanto nenhum discurso 

que entrasse em conflito com a superioridade administrativa e operacional do modelo de frota 

própria. Acreditamos que a eficiência operacional tenha ficado mais evidente que a 

administrativa pela própria natureza da pesquisa, uma vez que tanto as razões quanto as 

mudanças elucidadas até aqui mostraram diversos pontos de melhorias. No caso da Andina, a 
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operação de Rota foi vista como mais complexa, e portanto o modelo verticalizado se mostra 

mais viável. Já a operação de Auto-Serviço, chamada de transferência direta ou carga fechada, 

a entrega é mais simples e o mercado oferece preços extremamente competitivos, além de ser 

muito informal. Essa entrega em geral é facilitada pelo bom relacionamento entre 

transportador e supermercado, portanto abre-se espaço para um grande desafio de custo e 

eficiência. No entanto, até onde ouvimos de nossos participantes, o interesse da Andina é 

verticalizar a modalidade de Auto-Serviço após a integração completa da Rota.  

 Visando elucidar os resultados e o impacto que o modelo administrativo proporcionou, 

optamos por enaltecer uma determinada mudança considerada por nós paradigmática, e 

bastante relevante na perspectiva do negócio: o projeto e a implementação de um sistema de 

pagamento via boleto bancário e cheque, reduzindo o tempo de recolhimento e conferência de 

valores no ponto de venda, o que consequentemente gera um aumento de produtividade, e ao 

mesmo tempo, mitiga o risco da operação, que pelo modelo terceirizado, responsabilizava o 

motorista pelo numerário recebido após a entrega dos produtos.  

 É importante deixar claro que, segundo um dos executivos, a contestação da realidade 

de pagamentos nunca havia sido vista como uma oportunidade de melhoria pelos 

transportadores, e hoje, somente após a contestação e implementação das novas diretrizes da 

administração logística da Andina, o sistema efetivamente evoluiu. Indiretamente, 

entendemos que este possibilitou que a mudança ocorresse em outros segmentos dada a 

visibilidade e marketing informal, muito embora este já funcionasse em outras franquias. Da 

mesma forma, consideramos que houve uma contribuição ao governo no que tange o 

recolhimento tributário, especialmente no caso de clientes que encontravam-se devedores. 

Depois da mudança, estes viram-se obrigados a regularizar sua situação.  

 Na época, o projeto despertou um conflito interno com a área comercial, onde havia 

um receio de que os clientes que tinham situação irregular com o fisco perderiam poder de 

compra com o pagamento dos tributos, consequentemente, comprando menos e impactando a 

geração de receita e crescimento de volume da companhia. O projeto foi adiante e a execução 

do novo sistema não comprometeu nem o caixa, nem os resultados da Andina.  

 Quando a distribuição era operada via modelo terceirizado, de 1994 a 2012, segundo 
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os executivos, nenhuma melhoria havia sido aceita pelos transportadores nesse sentido, 

mesmo com diversas contestações sobre as perdas de valores através de assaltos, furtos e 

erros de conferência.  

 Para colocar este projeto em operação, foi necessário um planejamento que envolvia 

um estudo do perfil de pagamento dos clientes, além de uma estrutura de caixa que 

comportasse o crédito de cinco dias que seria dado aos mesmos no caso do boleto, o que não 

se mostrou necessário com o cheque. O projeto piloto aconteceu no Espírito Santo e foram 6 

meses entre o planejamento, execução e 100% de migração para um sistema que hoje não 

mais trabalha com dinheiro e cofre. A nova metodologia de pagamento, melhoria proposta 

após o resgate do controle da operação, favorece ambas as partes: à Andina na perspectiva de 

risco e produtividade, e ao ponto de venda, com a prorrogação do pagamento.  

 Portanto, entendemos que na execução o modelo verticalizado já encontra-se mais 

eficiente pelos próprios resultados apresentados. Na administração, apesar do estágio de 

aprendizado, este já apresenta sinais claros de evolução como mostra o projeto supracitado, 

além da melhoria na gestão das equipes de campo, da preocupação com as condições de 

trabalho, e no suporte administrativo à operação, com os planos de compra e renovação de 

frota, planos de manutenção preventiva e preditiva, seguro da carga, além do controle de 

todos os indicadores operacionais. Na ótica do executivo chefe da logística, a área 

administrativa procura evoluir na medida em que aparecem as dificuldades, e está sendo 

muito auxiliada pela visibilidade que a verticalização vem proporcionando. Um dos próximos 

desafios é a verticalização do Auto-Serviço, que falaremos na próxima seção. 

 [...] Depois de 1 ano de projeto eu não tenho dúvidas de que o 

modelo mais adequado para a distribuição da Andina é o 

verticalizado. Na execução nós não podemos perder o controle da 

operação, como já foi falado, e toda informação que nosso 

funcionário trás sobre o cliente é valiosa, inclusive para a área 

comercial. Os resultados são claros! Na administração nós estamos 

em curva de aprendizado, nos adaptando ao novo modelo e tendo 

uma visão muito clara do que tem que ser mudado, e um bom exemplo 

é o projeto de mudança do sistema de pagamentos. Nós já havíamos 

questionado milhares de vezes, e para o terceiro nunca era possível. 

Portanto não tenho certeza se teríamos feito o projeto caso 

estivéssemos trabalhando com os transportadores, e não tenho 
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certeza se o sistema evoluiria tão rápido como aconteceu com a gente 

mesmo fazendo. Só não quer trabalhar com boleto quem está na 

informalidade, mas sinceramente, isso acontece muito pouco hoje em 

dia com os clientes de um negócio como esse. (E07)  

 [...] Sob o ponto de vista da execução, lado operacional, como 

não é simples encontrar as competências e tudo que a gente precisa 

nos terceiros, a eficiência é maior no modelo vertical que no terceiro. 

Para a distribuição em Rota, o modelo verticalizado é muito aderente, 

o que não se replica ao Auto-Serviço, quando a complexidade é 

moderada e o preço é baixo no mercado. No entanto, reforço que 

ainda vale a pena dar sequência à frota própria nos dois. Pensando 

na administração, o que tivemos de aprendizado é o que nos permitiu 

ir adiante ao projeto, portanto sem dúvidas que verticalizado é 

melhor. (E08) 

 [...] No que diz respeito à administração, a ameaça de greve 

neste ano deixou claro que os transportadores não tinham condição 

alguma de gerenciar pessoas. Para evitar a greve, eu tive que mandar 

funcionários meus para explicar o contracheque dos ajudantes e 

motoristas, porque os terceiros não conseguiam explicar. Nosso 

preparo é muito maior que o deles, portanto não tem porque 

terceirizar a administração. A distribuição em si, em campo, já está 

muito melhor, e nós não chegamos nem na metade do projeto. O 

modelo vertical é mais adequado, em ambos os aspectos. (E06) 

  [...] Em termos de execução, ter um funcionário treinado por 

você, te representando no ponto de venda, tem muitos ganhos, 

portanto o modelo verticalizado é melhor. A gestão é muito mais 

direta, sem perda de informação, portanto o fluxo é mais rápido. Em 

termos administrativos, na verticalização você tem mais trabalho, 

mas colhe os resultados no campo. (E05) 

 Listamos abaixo alguns pontos da perspectiva administrativa que esclarecem as 

responsabilidades assumidas no modelo verticalizado, e que garantem a eficiência do mesmo, 

segundo nossos entrevistados. São eles: o maior nível de complexidade na gestão de equipes, 

dado o tempo demando nos treinamentos de capacitação e o capital investido em benefícios 

como plano de saúde, proporcionando melhores condições de trabalho e relacionamento, 

maior volume de trabalho no tratamento de dados e problemas, o que garante um maior 

controle sobre todos os processos e, por fim, dificuldade de priorização das inúmeras 

pendências relacionadas às diversas atividades que, em alguns casos, gera uma resposta 

operacional não muito rápida, mas que dá tratamento para à essas pendências criando padrões 
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de soluções para as mesmas, auxiliando no tratamento de outros problemas no futuro. 

 [...] Na verticalização, você tem uma complexidade e um 

volume de trabalho muito maior, especialmente quanto a treinamento 

e gestão da equipe. Os benefícios que oferecemos são melhores, plano 

de saúde é um bom exemplo, e o funcionário se sente mais tranquilo 

quando é próprio. Em geral, você trata os problemas com mais 

rapidez, mas é muito mais complexo porque você tem muito mais 

informação para ser tratada e diversas demandas a serem atendidas. 

Em alguns momentos, a gente nota que, por estarmos aprendendo, 

nossa agilidade é muito boa em alguns casos mas lenta para alguns 

outros. Eles são dedicados e nós não tratamos só as entregas, é 

simples assim. (E07) 

 [...] Modelo verticalizado é mais eficiente em ambos os casos, 

administrativo e operacional. Meu conceito de eficiência de 

distribuição não é apenas entregar tudo que ele tem que entregar no 

tempo certo, e sim como ele faz isso, porque ele está andando com um 

caminhão que é um outdoor ambulante. Portanto ele não está só 

entregando, ele está expondo a marca, ele está transmitindo "o 

comportamento e a postura da Coca-Cola". Buscar essa experiência 

de ser bem atendido e bem servido pela Coca-Cola tem um valor, e 

ninguém me tira da cabeça que o cliente está sempre disposto a pagar 

mais por isso. Como marca é algo chave para a Coca-Cola, a 

credibilidade me possibilita transmitir mais mensagens, em toda e 

qualquer interação com o cliente. Isso é extremamente importante 

para o meu negócio, e isso é ser "core" para mim. (E02) 

 

4.3.3 Os principais desafios para a contínua evolução do projeto 

 
 

 O oitavo questionamento buscava investigar os próximos passos para a garantia da 

continuidade e do sucesso da integração vertical, buscando os três principais desafios que, 

uma vez superados, garantiriam a integração total da distribuição com o máximo de sinergia e 

eficiência. 

 Dentre os desafios mais citados, a gestão de pessoas ou a gestão da equipe foi a mais 

expressiva. Isso significa que as melhorias nas condições de trabalho, os cuidados com a 

segurança, e a proximidade entre o líder e liderados, favorece o sucesso do projeto e a 

manutenção dos bons resultados. A busca e a formação de mão de obra especializada, 
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especialmente motorista e ajudante, também aparece como um desafios para a Andina. A 

manutenção do controle operacional pós-verticalização, que vem proporcionando maior 

infraestrutura de suporte e rapidez na solução dos problemas através da padronização e da 

melhoria contínua dos processos internos, e também aparece como mecanismo fundamental 

para a garantia da agilidade operacional. Essa última ajuda a contornar principalmente as 

restrições de trânsito, que além do intenso tráfego dificulta muito a entrega em regiões 

críticas, como o centro do Rio. Com as obras para os eventos esportivos dos próximos anos, a 

tendência é que essa situação fique mais complicada, fazendo com que o controle e a 

agilidade operacional sejam ainda mais importantes.  

 [...] Para mim o maior desafio é a gestão de pessoas, seguido 

pela agilidade operacional. Com a frota própria a gente tem a chance 

de ter uma reação, um tempo de resposta menor do que com o 

terceiro, então o desafio está em ter agilidade operacional para 

responder às restrições urbanas que surgem. E o terceiro desafio é 

voltado para o controle de jornada de trabalho, porque o ministério 

está cada vez mais exigente com o cumprimento da legislação. (E05)  

 [...] O segredo do sucesso é a gestão de equipe, mas três 

desafios interessantes são: finalizar a verticalização da Rota, pois 

estando cada vez maior você precisa gerir mais ativos e mais pessoas, 

otimização dos processos internos, onde você dá o melhor tratamento 

para os processos que foram internalizados, e retorno de produtos, 

que nós não conseguimos chegar a patamares adequados de retornos. 

(E07)  

 [...] Primeiro precisamos conseguir mão de obra qualificada, 

com vontade de realizar este projeto e com os skills necessários, 

especialmente motorista e ajudante. (E06) 

 [...] Primeiro desafio é contratação e gestão de mão de obra 

técnica, com treinamento e remuneração competitiva. Depois é a 

escolha e manutenção adequada da frota, e por fim, a preocupação 

com a qualidade do serviço prestado. (E02) 

 Olhando o controle operacional sob o prisma da sinergia, foi reportada a necessidade 

de um realinhamento entre as áreas de venda e logística da companhia, afim de se garantir 

uma melhor roteirização, o que proporciona ganho de produtividade e diminui o índice de 

retorno dos produtos. Quando o vendedor não respeita o plano de visitas proposto pelo 

roteirizador, sistema responsável também pela lógica de entregas com base nas visitas 
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comerciais, este incorre na prática do off-the-call, ou fora de rota. Portanto a visita fora de 

rota faz com que o roteirizador mude a lógica de entregas pré-estabelecida, incorrendo em 

custo marginal e impacto de produtividade significativo, como falado pelo executivo 

responsável pela distribuição. 

 [...] Um trabalho que vem sendo feito junto a área de 

inteligência de rota e a área comercial da companhia é o alinhamento 

da rota, que é estruturada de forma lógica, possibilitando um 

aumento na taxa de ocupação com um menor consumo de 

combustível. O problema são os atendimentos "off-the-call", que são 

as visitas fora de rota, porque saindo da sequência lógica em mais de 

10%, a queda de produtividade é certa. É como se ao invés de se 

andar em uma linha reta você fizesse o movimento em estrela. Isso 

tem um custo, e é por isso que nós estamos trabalhando para 

melhorar, e com certeza isso é bem mais fácil entre funcionários da 

companhia do que com terceiros. (E03) 

 Lembramos que a operação de retorno tem um custo elevadíssimo, e deve ser 

controlada tanto pela área administrativa quanto pela operacional, valendo-se da famigerada 

sinergia que deve existir entre os departamentos de comercial e operacional. Quando fizemos 

a Rota, levantamos as causas principais dos retornos, que são: marcação errada de preços e 

produtos na tiragem de pedidos feita pelo vendedor da rota, seja em quantidade ou tipo dos 

mesmos, e falta de cautela na seleção (picking), manuseio, empilhamento e organização dos 

produtos na montagem dos pallets. Pallet é onde acondiciona-se as mercadorias, um estrado 

de madeira usado para movimentar as cargas no estoque e transportá-las nos caminhões.  

 [...] A conexão entre distribuição e vendas é a segunda parte 

mais importante desse negócio, depois da gestão de pessoas. É o elo 

de ligação! Você tem que estar com essas áreas integradas. O 

sequenciamento da rota de entrega está em função da rota de vendas. 

Se o vendedor negligencia esta lógica e lista um pedido, ele 

compromete a entrega, portanto estamos coibindo essa prática, o que 

não vinha sendo feito! (E06)  

 Uma opinião pertinente de um profissional do ramo destoou um pouco dos desafios 

elencados pelos demais. Ele nos chamou a atenção para o olhar crítico sobre como um 

investimento em tecnologia internamente pode gerar controle operacional para proporcionar 

melhorias internas, e estas, por sua vez, acabam refletindo em ganho de produtividade por 

conta da interligação que existe entre as atividades da distribuição.  
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 [...] Precisamos de maiores investimentos em tecnologia: 

tracking do caminhão internamente, por exemplo. E acredito que 

aconteça, agora que a "bola está com a gente". Eu posso ter antenas 

que monitoram todas as cercas eletrônicas montadas aqui dentro. 

Com isso, eu faço uma marcação de tempo que me permite 

desenvolver um plano de ação para ganho de produtividade interna. 

E essa produtividade interna reflete na rua. A cultura da empresa é 

voltada para a recarga, portanto a logística tem que ser voltada para 

uma eficiência desse nível, porque claro, diminuem os custos. Na alta 

demanda, a recarga que faz a diferença. (E03) 

 A nona pergunta questionava sobre as influências externas na decisão pela 

verticalização: De alguma forma foi considerado o momento da Coca no mercado ou alguma 

influência externa (Copa, Olimpíadas ou Concorrência) para a decisão pela verticalização ou 

as variáveis que justificaram o modelo decisório são somente internas? 

 Quando pensamos nesta pergunta, pensamos tanto na perspectiva da oportunidade de 

negócio no médio prazo, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016, quanto na 

perspectiva do momento Brasil, onde a democratização do crédito ou algum tipo de incentivo 

tributário pudesse ter sido fator decisivo para a adoção do modelo de integração vertical. 

Nossas suspeitas não se confirmaram, muito embora todos estes fatores tenham sido 

considerados. Segundo o executivo chefe da Andina, a contribuição desses para a decisão foi 

marginal, não sendo portanto preponderantes para a adoção da estratégia de frota própria. 

 Em verdade, quando explicamos o projeto piloto e o estudo de viabilidade financeira, 

reforçamos que o financiamento via Finame, instrumento de concessão de crédito do BNDES, 

havia sido escolhido como melhor forma de capitalização. Lembramos também que na época 

houve uma redução ainda maior na taxa de juros, o que o tornou ainda mais convidativo, 

impulsionando a Andina a aproveitar o momento e começar a operação. No entanto, todo o 

estudo já havia sido feito e o orçamento aprovado quando isto ocorreu, inclusive sendo 

desconsiderado do payback os benefícios financeiros futuros referentes à Copa do Mundo e 

Olimpíadas, sendo contemplado somente o benefício tributário vinculado ao instrumento de 

financiamento usado para a compra os caminhões. De qualquer forma, visando garantir nossas 

suspeitas, fomos a campo e registramos a opinião dos executivos. 

 

 [...] Eu acredito que a decisão foi baseada somente em 

influência interna, porque as razões que nós tínhamos já eram 
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primordiais. (E03) 

 

 [...] O acesso ao crédito ajudou a viabilizar o projeto, porém as 

razões para a verticalização eram independentes disso. (E04) 

 

 [...] Não, influência externa foi somente a pressão e a 

dependência dos terceiros. A influência na decisão foi realmente 

interna. (E05) 

 

 [...] Copa do Mundo e Olimpíadas são influências secundárias. 

Para esse modelo de negócio, trata-se de um conjunto de fatores, mas 

a questão fundamental para a decisão não foi externa, de forma 

alguma. (E06) 

 

 [...] Houve um bechmarking com outras franquiadas Coca-

Cola em relação ao desempenho, que não vinha bem. E só! No 

entanto a influência interna para a decisão foi bem maior que isso. 

(E07) 

 

 [...] A grande maioria das variáveis são internas. A influência 

das vendas em Copa e Olimpíadas são ganhos adicionais. São 3 

semanas em 1 ano. (E08) 

  

 Descartamos a décima pergunta porque não obtivemos respostas alinhadas à questão 

de pesquisa e à relevância estratégica do tema. Os pontos de melhoria já haviam sido 

elencados assim como os possíveis desafios, isto posto, acreditamos ter havido um equívoco 

na elaboração da mesma, o que não constituiu um problema, mas como foi falado, não obteve 

nenhum resultado consistente que contribuísse para a análise da verticalização. 

 Com isso, chegamos as fim da pesquisa de campo, mas com toda essa quantidade de 

informação, imaginamos que o leitor, embora tenha acompanhado nosso raciocínio, possa ter 

esquecido de um ou outro fator importante na decisão pela frota própria da Andina.  

 Portanto, com o intuito de sumarizar toda a informação levantada pela análise do 

conteúdo, e abrir um espaço de discussão entre o levantamento empírico e o teórico, 

construímos duas matrizes, que consideram as vantagens e riscos da verticalização. Para criar 

uma linguagem visual, fizemos uso da codificação e categorização das revelações pessoais, 

dos sentidos e das percepções investigados, confrontando-as com as revelações apresentadas 

anteriormente na literatura a que tivemos acesso. Com isso, nossa idéia é dar início à 
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discussão dos resultados à luz das teorias apresentadas, para então chegarmos às 

considerações finais.  

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS À LUZ DAS TEORIAS 

 
 
 As categorias que compõem as linhas de nossa primeira matriz são construídas com 

base nas principais vantagens, elencadas pelos executivos, que a Andina obteve após a adoção 

do modelo vertical da distribuição, aqui nomeadas vantagens empíricas. Para avaliá-las, 

retomamos as vantagens elencadas pela literatura desse estudo, ditas teóricas, com o objetivo 

de encontrar possíveis alinhamentos e contrassensos entre o que diz a academia e o que vive o 

mundo corporativo. Levamos em conta também a complementariedade e a hipotética 

correlação de idéias entre elas, denotando com o "OK" onde houve casamento entre as 

categorias, e com o "X" onde houve espaço contestatório. 

 Por fim, encontramos 03 categorias complementares que refletem as principais 

vantagens que a verticalização vem proporcionando: maior controle da atividade operacional 

e dos ativos intangíveis (V1), mapeamento e redução dos custos (V2) e melhoria na qualidade 

do serviço (V3). Em todas as vantagens, complementamos a categoria principal com dois ou 

três fragmentos de código encontrados na análise do discurso. Estes fragmentos tem o intuito 

de dar consistência e justificar a pertinência da vantagem principal.  

 Em V1, mostramos que a Andina vem buscando o maior controle da atividade 

operacional e dos ativos intangíveis, através da: (i) menor dependência dos transportadores, o 

que representava um alto poder de barganha e ameaçava a descontinuidade da prestação de 

serviços; (ii) melhoria operacional, em termos de produtividade, nível de serviço e custo; (iii) 

melhor representação da marca Coca-Cola e da imagem da Andina, através da melhoria da 

apresentação física dos caminhões e do treinamento e cuidado com os funcionários 

responsáveis pelas entregas. Encontramos apoio para V1 em quatro vantagens da 

verticalização propostas pela teoria: (a) maior coordenação das atividades e funcionários; (b) 

melhoria da publicidade e da inteligência tecnológica; (c) maior poder de negociação, 

usualmente chamado de poder de barganha, e por fim; (d) oportunidade de sinergia com 

atividades correlatas, em nosso caso, a área comercial.  
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 Em V2, demos sequência a lógica acima, encontrando duas vantagens da literatura 

alinhadas à vantagem empírica de mapeamento e redução de custos. São elas: (i) redução de 

custos via eliminação de etapas e despesas gerais, e; (ii) maior coordenação das atividades e 

dos funcionários. Para os executivos da Andina, é importante que haja constante redução do 

custo de gestão de mão de obra (MDO) através do controle efetivo do banco de horas (BH) e 

respeito à legislação, especialmente no que tange a própria jornada de trabalho e a segurança. 

Essa melhoria na gestão de pessoas é possível não só através da coordenação mais próxima da 

atividade, mas também por eliminarem um elo da cadeia, situação obrigatória dada a 

legislação trabalhista junto aos terceiros. Por consequência, segundo os entrevistados, foi 

controlada a taxa de evasão, também conhecida como turn over. Lembramos que as variáveis 

relacionadas a gestão de funcionários foram ilustradas como ocultas, dadas a postura 

oportunista dos transportadores, o que reforça a teoria do custo de transação de Williamson 

(1975). Outra vantagem empírica aferida sobre custos é o custo operacional, especificamente 

os custos de aquisição de frota e de manutenção dos veículos, que diminuíram. Segundo a 

teoria, o maior controle da operação possibilita negociações com órgãos públicos em larga 

escala, para compras financiadas via BNDES, e negociações de preço e serviços de 

manutenção com os fabricantes de veículos.  

 Em V3, a vantagem encontrada na pesquisa de campo é a melhoria na qualidade do 

serviço de distribuição, baseada na melhoria de nível de serviço e produtividade. O nível de 

serviço sofreu significativo incremento na taxa de ocupação, e a produtividade melhorou 

através dos incentivos de recarga, maior agilidade operacional e melhoria no relacionamento 

com o cliente. A agilidade operacional foi mencionada pelos entrevistados dada a 

possibilidade de uso alternativo da frota própria, e também pela melhoria na resolução de 

problemas administrativos que impactavam a operação. Portanto, como pode ser visto pela 

matriz abaixo, a vantagem empírica de melhoria na qualidade do serviço encontrou três 

categorias de suporte na literatura: (a) agilidade no tratamento de problemas; (b) melhor 

contato com o mercado consumidor, e; (c) maior credibilidade com os clientes.  
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 Tabela 5: Matriz de Vantagens da Verticalização     

 Fonte: Elaboração do autor 

 Notamos que a literatura proposta por Harrigan (1985) suportou em totalidade as 

vantagens empíricas elencadas, nos faltando investigar os riscos que envolvem a operação 

para uma análise mais apurada do processo decisório de verticalização. Isto posto, criamos 

essa segunda matriz, baseada nos riscos empíricos, e optamos por confrontá-los com os riscos 

sugeridos pelo estudo em questão, respeitando estritamente a mesma lógica da primeira 

matriz. 

 Ao julgarmos importante a avaliação dos riscos que a operação envolve para melhor 

analisarmos a decisão pela verticalização, elencamos as três categorias empíricas 

complementares que refletem os principais riscos que o modelo de integração vertical vem 

proporcionando, segundo nossa pesquisa de campo. São eles: melhorar a sinergia com a área 

comercial (R1), gestão efetiva de mão de obra (R2) e manutenção do controle operacional e 

administrativo (R3). Em seguida, complementamos a categoria principal com dois ou três 

fragmentos de código também encontrados na análise do discurso. Estes fragmentos tem o 

intuito de dar consistência e justificar a pertinência dos riscos principais R1, R2 e R3.  

 Em R1, verificamos pelos discursos dos executivos da logística da Andina, que o 

VANTAGENS EMPÍRICAS VANTAGENS TEÓRICAS

Maior Controle da Atividade Operacional e dos Ativos Intangíveis (V1) Aporte Teórico de V1 (1⁰  Constructo)

(a) Menor Dependência dos Transportadores: Risco de Descontinuidade do Serviço • M     P        N         

(b) Maior Agilidade Operacional (uso alternativo da Frota) e Administrativa

• M                     A                F            

• A            T             P        

• O               S            A                     

(área Operacional e Administrativa da Logística)

(c) Melhor representação da Marca Coca-Cola e da Imagem da Andina • M           P                I            T          

Mapeamento e Redução de Custos (V2) Aporte Teórico de V2 (2⁰  Constructo)

(a) Redução de Custo de Gestão de Mão-de-Obra: Custos Ocultos provenientes de 

Passivos Trabalhistas - Banco de Horas, Segurança, Treinamento e Controle de 

Evasão) 

• R                                            D        G     

• M                     A                F           

(b) Redução do Custo Operacional (R$/UC): Aquisição em Manutenção dos 

Caminhões
• M                     A                F           

Melhoria na Qualidade do Serviço (V3) Aporte Teórico de V3 (3⁰  Constructo)

(a) Melhor Relacionamento com o Cliente

• A            T             P        

• M                   M                 

• O               S            A                     

(Logística e área Comercial)

(b) Melhorias Operacionais: Produtividade, Nível de Serviço e Custo • M                     A                F           

(c) Maior Produtividade: Aumento da Taxa de Ocupação e Incentivo à Recarga

• O               S            A                     

(área Operacional e Administrativa da Logística)

• M                     A                F           
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processo de sinergia entre a distribuição e a área comercial está bem encaminhado, no entanto 

ainda não apresenta os resultados satisfatórios. É interessante deixarmos claro que, tanto a 

contratação de um maior contingente quanto a repreensão de pedidos tirados fora de ordem, 

vem contribuindo a diminuição significativa do tempo em rota, o que consequentemente 

possibilita a recarga e aumenta a produtividade da distribuição. A combinação destes fatores 

mitiga o risco da verticalização por falta de sinergia entre as áreas. Pelo referencial teórico de 

Harrigan (1985), podemos notar três riscos que podem reforçam a importância da sinergia na 

integração vertical. São eles: (a) risco de falta de sinergia com atividades adjacentes; (b) risco 

de associação da firma à unidades de negócios adjacentes mal administrados, e; (c) risco de 

falta de planejamento na integração das atividades.  

 Em R2, pontuamos a gestão eficiente de mão de obra como risco empírico em 

potencial para o processo de verticalização, principalmente no que tange às legislações 

trabalhistas e à motivação dos funcionários da operação, especialmente motoristas e 

ajudantes. Lembramos que ambas incorreram em custos ocultos durante a pesquisa de campo: 

as leis trabalhistas vinham sendo desrespeitadas em relação à gestão do banco de horas, e aos 

equipamentos de segurança, que os funcionários terceiros deixavam de utilizar, enquanto que 

a desmotivação dos terceirizados era notada dia a dia, na ótica dos profissionais da 

distribuição. Não encontramos suporte teórico que estivesse alinhado a essa idéia, no entanto, 

optamos por considerar o risco de negligência com a mão de obra operacional dada sua 

relevância na prestação de um serviço de entrega e contato junto ao cliente, como pudemos 

verificar pelas constatações empíricas.  

 Em R3, reforçamos que diminuir o risco da integração vertical significa manter o 

controle operacional e administrativo da operação de distribuição, como verificamos na 

experiência em campo. A diminuição da taxa de retorno dos produtos foi pontuada como 

principal ponto de risco para melhoria e manutenção do controle operacional. Sabemos que o 

baixo índice de retorno de produtos gera possibilidade de incremento em agilidade 

operacional, o que representa o segundo ponto de risco na matriz, dadas as constantes 

restrições de trânsito, e as leis que desfavorecem a melhoria da distribuição, com horários e 

regras de entrega que demandam cada vez mais ativos específicos e tecnologia. Outro ponto 

de risco que garante um maior controle operacional é o investimento em tecnologias que 



 
 

  95 

 

permitam o monitoramento e o gerenciamento da produtividade interna da logística, refletindo 

em melhorias de produtividade em rota. Na teoria, encontramos duas categorias que reinteram 

os riscos relacionados à este controle. São eles: (a) altas despesas com a coordenação das 

atividades e; (b) obsolescência dos processos logísticos. Sabemos que, na opinião dos 

entrevistados, o custo em geral é consequência de um processo bem controlado, da 

administração eficiente da atividade à execução da mesma. Em contraponto, encontramos três 

riscos teóricos que julgamos se relacionar com o controle operacional, no entanto não vimos 

ser mencionados nas entrevistas: (i) infraestrutura excessiva; (ii) criação de barreiras de saída, 

e; (iii) perda de acesso às informações de mercado via distribuidores. É importante 

lembrarmos que a infraestrutura excessiva implica em depreciação e altos custos de 

manutenção para os veículos da distribuição. No entanto, a decisão pela frota própria na 

Andina não dimensionou os ativos para o pico de demanda, além dos mesmos não serem 

impedidos de terem uso alternativo em outras regiões, ou até mesmo em outros estados, 

diminuindo consistentemente a chance de se obter capacidade ociosa. Sobre a obsolescência, 

apesar de acreditarmos que o controle efetivo da atividade pressupõe investimentos em 

tecnologia, acreditamos que a Andina ainda está em fase de implementação de projetos, 

cabendo uma ressalva neste sentido. Quanto à perda de informações provenientes do 

relacionamento com os terceiros, lembramos que a análise do discurso constatou a falta de 

interesse dos transportadores em repassar informações que proporcionassem melhorias. Este 

fato foi reforçado após a verticalização, quando a presidência optou pela mudança no sistema 

de pagamentos, de dinheiro para boletos, quando no modelo anterior a mudança não havia 

sido aprovada pelos OLs. 
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AAAATabela 6: Matriz de Riscos da Verticalização           

 Fonte: Elaboração do autor 

 Portanto, as constatações teóricas apontadas pelo estudo de Harrigan (1985) reforçam 

que a adoção da frota própria pela Andina foi pertinente, dado a ótica dos entrevistados sobre 

a situação da empresa, o momento de mercado, o modelo de negócio e a realidade de 

relacionamento com os operadores logísticos. A análise das vantagens e riscos dos discursos 

nos mostra um esclarecimento satisfatório por parte dos executivos, o que reforça a 

responsabilidade e o comprometimento dos mesmos com o sucesso do projeto, assim como 

reforça que a decisão efetivamente mostra-se adequada. 

 Por fim, falta avaliarmos as outras correntes teóricas deste estudo para entendermos as 

contribuições para a academia e para o mundo corporativo, através da análise mais ampla dos 

possíveis espaços contestatórios que despertamos pelo caminho. Assim sendo, avaliaremos as 

vantagens propostas pela terceirização em nosso referencial teórico, através do confronto 

dessas com as razões que levaram a Andina à verticalização. Buscaremos explicações para os 

porquês dessas vantagens serem elencadas pela academia, fazendo um paralelo dessas com a 

realidade da empresa observada na pesquisa. 

 As razões encontradas para a migração do modelo terceirizado para o verticalizado, 

estão muito alinhadas às vantagens empíricas exploradas acima, , como pudemos observar nas 

RISCOS EMPÍRICOS RISCOS TEÓRICOS

Melhorar a Sinergia com a área Comercial (R1) Aporte Teórico de R1 (1⁰  Constructo)

(a) Respeitar tiragem de pedidos na ordem do Roteirizador visando ganho de 

Produtividade (melhoria do Tempo em Rota e maior conscientização da Recarga)

• F        S            A          A         

• A                 N        A                           

(b) Diminuir os erros na tiragem de pedidos: Quantidade e Tipo de Produtos • F        P               I             A         

Gestão Eficiente da Mão de Obra (R2) Aporte Teórico de R2 (2⁰  Constructo)

(a) Respeito às Legislações Trabalhistas: Banco de Horas e Segurança 

Operacional (Uso EPI, Treinamento de manuseio e descarregamento das caixas e 

pallets)

• N                 L         

(b) Manutenção da motivação entre Líderes e Liderados: Divulgação de 

Resultados, Trilha de Carreira e Treinamentos - Transparência na gestão do 

Capital Humano

• N                 L         

Manutenção do Controle Operacional e Administrativo (R3) Aporte Teórico de R3 (3⁰  Constructo)

(a) Manutenção do Controle de Custos Operacionais: Diminuir Taxa de Retorno • A     D                           A         

(b) Agilidade Operacional: Adaptabilidade ao trânsito e às restrições nas Leis de 

Entrega
• M                     A                F           

(c) Tecnologia: Investir no Gerenciamento da Produtividade Interna 

(Tracking do Caminhão - Gestão eficaz das atividades internas visando maior 

Produtividade / Monitoramento das Perdas)

• O               S            A                     

(área Operacional e Administrativa da Logística)

• M                     A                F           

Riscos Empíricos Não Mapeados

• In r   trutur   x     v 

• Cr  ção    B rr  r      S    

• P r      A    o à  In orm çõ    o M r   o (Log  t   )
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entrevistas, sendo elas: (i) perda do controle de uma atividade-chave, em âmbito operacional e 

intangível (imagem da Andina e marca Coca-Cola); (ii) estrutura de custos desproporcional, 

lembrando que a Andina tinha o maior custo do Brasil quando comparado às outras franquias 

Coca-Cola, e por fim; (iii) baixa qualidade do serviço, desde o relacionamento insatisfatório 

observado pelos clientes à baixa produtividade. Já as quatro vantagens com maior incidência 

de citação na literatura de terceirização a que tivemos acesso são: (a) redução de custo; (b) 

melhoria da qualidade de serviço; (c) foco nas atividades centrais; (d) alinhamento 

estratégico. 

 O contrassenso nasce ao encontrarmos vantagens propostas pela teoria de terceirização 

semelhante às razões que levaram a Andina a verticalizar, sendo modelos de distribuição com 

diferenças evidentes. Com isso, criamos um espaço contestatório através de três principais 

questionamentos: (a) Como uma atividade é avaliada como central, e como esta encontra 

maior alinhamento estratégico com as atividades da empresa contratante, ao adotarmos o 

modelo terceirizado? (b) Por que a terceirização proporciona redução de custos na opinião dos 

estudiosos, quando uma das razões da verticalização na Andina foi ter um alto custo 

logístico? (c) Porque a literatura de terceirização sugere uma melhoria na qualidade dos 

serviços, quando uma das razões da verticalização era a prestação de um serviço de baixa 

qualidade?  

 As atividades ditas centrais são assim chamadas principalmente por dois motivos: 

capacidade da empresa em desenvolvê-las e sua relevância para o negócio. Segundo Barley 

(1991) e a teoria dos recursos, a capacidade de desenvolvimento de uma atividade está ligada 

aos recursos que a empresa tem disponíveis e que desenvolveu ao longo dos anos. Já a 

relevância de uma atividade, indica o quanto ela é significante para o desenvolvimento do 

negócio. Portanto, se uma empresa tem as competências essenciais para desenvolver uma 

atividade, e esta mostra-se relevante para o negócio, ela é dita central. Essa é somente uma 

das possíveis formas de avaliarmos atividades centrais e acessórias.  

 Segundo Richardson (1972), as atividades são similares quando são necessárias 

habilidades semelhantes às já desenvolvidas pela empresa, e são complementares quando há a 

necessidade de alguma coordenação. Desta forma, as organizações se especializariam em 



 
 

  98 

 

produzir o que fosse semelhante e contratariam o que fosse complementar, portanto as 

atividades centrais serão as atividades semelhantes. Essas naturalmente demandarão mais 

dedicação, tempo de planejamento, preparo técnico, entre outros fatores, tornando-se 

consequentemente mais importantes para o sucesso do empreendimento.  

 Portanto, os critérios adotados pelo mercado nessa avaliação não são uniformes, 

tampouco transparentes, o que faz com que empresas do mesmo ramo classifiquem de forma 

diferente uma determinada atividade que é comum a ambas. 

 Particularmente, as premissas que norteiam as pesquisas de terceirização a que 

tivemos acesso, partem do pressuposto de que a identificação dessas competências é sempre 

assertiva. Sendo este processo de responsabilidade de um ser humano, incorremos nas 

premissas de racionalidade limitada e oportunismo, como propõe a teoria de custo de 

transação de Williamson (1975). Assim sendo, a identificação das atividades centrais são 

passíveis de erros, por ser impossível terem suas possibilidades analisadas em totalidade ou 

garantir uma escolha ótima, da mesma forma que são passíveis de comportamentos incertos e 

duvidosos, como sugere a própria teoria. Portanto, da mesma forma que a análise da atividade 

central pode ser equivocada, a decisão pela terceirização acaba sendo uma consequência dessa 

análise, o que não trará foco nem alinhamento estratégico para a empresa contratante. Outra 

conclusão é que existe de fato desvio de comportamento, ou erro racional, na determinação 

das atividades consideradas centrais, o que ocasiona uma terceirização que não provê as 

vantagens que a teoria sugere.  

 Em verdade, ambos os modelos de distribuição, terceirizado ou verticalizado, podem 

proporcionar redução de custos e melhoria na qualidade do serviço prestado. Como todos 

sabemos, na terceirização, o relacionamento é pautado em instrumento contratual, que pode, 

ou não, exigir uma demonstração estratificada dos custos em cada elo do processo, ou um 

controle de qualidade junto ao cliente. No entanto, mesmo com a obrigatoriedade, o contrato 

sempre estará vinculado às premissas recém-citadas de racionalidade limitada e oportunismo, 

de modo que sempre haverá espaço para as incertezas de comportamento por parte do 

transportador. O comportamento, inclusive, pode ser influenciado também por incertezas do 

ambiente como fala a teoria de custo de transação, que são pautadas em variáveis externas 
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como leis governamentais e marcos regulatórios, segundo Williamson (1975). Segundo 

Stucky & White (1993), a decisão de terceirização ou verticalização baseada em redução de 

custos é adequada somente em casos de produtos ou serviços ditos "commoditizados", ou 

seja, bens que exigem baixa ou nenhuma industrialização. Pela pesquisa empírica que 

fizemos, conseguimos observar que não é o modelo verticalizado ou terceirizado, 

simplesmente, que incorrerá em melhorias da qualidade de serviço ou redução de custo, mas 

sim, a lógica de comprometimento contínua, que vem independente do modelo adotado. No 

entanto, com base na realidade de custo e qualidade de serviço prestado pelos OLs, havia a 

possibilidade da distribuição ser controlada com maior consistência e rentabilidade se fosse 

administrada pela logística própria. De fato, entendemos que nem sempre a empresa tem 

competência para gerir ou desenvolver atividades de determinada natureza internamente, 

cabendo ao responsável pelo processo decisório uma avaliação consistente de cada uma delas, 

tomando como base, possivelmente, a teoria dos recursos. Por fim, nossa pesquisa de campo 

nos sugere que, redução de custo e melhoria de qualidade de serviço não se adequavam como 

vantagens na realidade de frota terceira da Andina, onde as premissas e dimensões da teoria 

de Williamson (1975) foram confirmadas.  

 Nossa conclusão é que as vantagens teóricas de terceirização partem de premissas que 

não faziam parte da realidade empírica da empresa em questão, como idoneidade de 

comportamento, custo competitivo e nível de prestação de serviço satisfatório. No entanto, 

durante nossa trajetória, encontramos pesquisas que confirmaram essas vantagens, reforçando 

a particularidade do mercado e do setor como limitação do método. Para o processo decisório, 

as vantagens propostas por um modelo de distribuição servem sempre como balizadores, mas 

não devem ser determinantes dados os riscos vinculados à vulnerabilidade das premissas 

adotadas e o dinamismo do mercado. Além disso, deve-se evitar veementemente a adoção da 

terceirização simplesmente pela prática do mercado, isomorfismo visto em diversos 

segmentos da economia brasileira. Os fatores que levam à adoção de um modelo de 

distribuição devem ser relevantes e claros, e estes certamente têm maior relação com a análise 

da atividade a ser terceirizada em relação à natureza de negócio, que com as tendências do 

mercado. 

 Assim sendo, gostaríamos de recordar a questão central desta pesquisa, que é 
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responder de forma consistente: Quais as razões que motivaram a mudança de um modelo 

terceirizado para um modelo verticalizado de distribuição na Coca-Cola Andina Brasil? 

Buscamos interpretar as razões da verticalização a luz dos argumentos teóricos propostos. 

 Na ótica de Coase (1937), há custos para adotarmos o livre mercado assim como há 

custos para usarmos a autoridade, prevista pelas organizações. O livre mercado inclui busca 

de fornecedores e parceiros, comparação de preços e negociações, enquanto que as 

organizações pressupõem gerenciamento e supervisão dos custos, planejamento e serviço de 

atendimento, entre outros. Com isso, Coase (1937) adota a seguinte premissa: a medida que as 

empresas crescem em tamanho e complexidade, seus custos aumentam. Portanto ao 

considerarmos uma transação específica, a firma preferirá desenvolver essa atividade 

internamente caso os custos sejam menores que a contratação de outra empresa no mercado, e 

portanto expandirá em tamanho e número de atividades até que o custo marginal de uso da 

estrutura interna seja igual ao custo marginal da contratação no mercado.  

 No caso da Andina, a comparatividade entre o custo interno e o mercado era 

impossibilitada principalmente por dois motivos: primeiro, a Andina não tinha registro de 

custo, em valor presente, da época em que operava com frota própria (de 1979 à 1994/95), e 

segundo, não havia obrigatoriedade de abertura da planilha de frete para todos os 

transportadores, o que impossibilitava um parâmetro baseado no custo médio do mercado. No 

entanto, antes mesmo do projeto piloto, foi feito um estudo de viabilidade financeira que 

contemplava o custo de aquisição dos ativos necessários, o custo de contratação e gestão de 

mão de obra, e o custo de manutenção. Estas variáveis eram suficientes para a criação de um 

parâmetro comparativo com o transportador com melhor custo operacional do mercado, o que 

confirma a teoria proposta por Coase (1937). 

 A premissa de racionalidade limitada que citamos acima, proposta por Williamson 

(1975), advém da intencionalidade racional e capacidade cognitiva limitada dos agentes 

econômicos, como já comentamos. Estes, não são capazes de fazer uso de informações, 

mesmo que essas sejam perfeitas. Isto posto, não podem garantir a análise de todos os 

resultados possíveis nem o curso ótimo de ação frente às situações que se apresentam. Sendo 

assim, são passíveis de erros e podem ser surpreendidos pelas eventualidades que não são 

capazes de prever: incerteza de comportamento, tanto na prestação de serviço quanto no 



 
 

  101 

 

cumprimento da legislação trabalhista. Assim sendo, os agentes de mercado devem ser 

conscientes de suas limitações, mas, sendo suas ações influenciadas por essa consciência, 

tentam prever situações desagradáveis para tornarem-se menos vulneráveis. No mundo das 

organizações, a maneira mais convencional de tentar controlar a vulnerabilidade são os 

contratos.  

 Na Andina, a situação contratual não vinha sendo capaz de tornar a operação menos 

vulnerável, como pudemos verificar pela própria análise de conteúdo e sumarização matricial. 

O contrato estabelecia algumas cláusulas que confirmam a premissa de racionalidade limitada 

no relacionamento com o transportador, especialmente no que diz respeito à gestão de 

pessoas. Sabemos que havia uma necessidade de intermediação no fluxo informacional entre 

a Andina e os motoristas e ajudantes, sendo esta uma exigência legal. Essa intermediação, 

feita por um funcionário do OL, deixava transparecer que a informação não era passada em 

totalidade, nem de forma ótima, o que era corroborado diariamente pelos resultados 

operacionais de nível de serviço e relacionamento com o cliente, que não vinham bem, 

segundo os executivos. Como o fluxo informacional é precedente para a garantia de uma 

gestão eficiente de capital humano, e esta é prevista em contrato, isso nos dá margem para 

questionar o comportamento do operador logístico no que diz respeito ao comprometimento 

com que o serviço é prestado, e confirma que o contrato não era suficiente para proteger a 

empresa contra a vulnerabilidade. 

 Williamson (1975) previu situações em que o comportamento pudesse comprometer o 

relacionamento entre dois agentes econômicos através de sua segunda premissa, o 

oportunismo. Esta pode ser entendida como o interesse próprio malicioso, onde o pesquisador 

enfatiza que certa quantidade de interesse próprio deve ser esperada em relacionamentos 

comerciais, ou seja, um terceiro pode agir em vista de um benefício individual caso o contrato 

vá de encontro aos seus interesses. Há uma clara diferença entre o oportunismo sugerido e a 

premissa econômica tradicional, de interesse próprio. A diferença não se encontra somente na 

descrição comportamental da premissa, mas em que regras, leis, normas sociais ou cláusulas 

contratuais pode-se confiar em um parceiro que irá contra seus próprios interesses por 

respeito ao contrato, e em qual não se pode confiar sob nenhuma hipótese.  

 Na situação de operação de distribuição via frota terceira encontramos, em diversos 
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momentos das entrevistas do estudo de caso, oportunidades e confirmações de um 

comportamento duvidoso por parte dos transportadores. Ao que nos consta, pelo menos em 

três âmbitos: renegociações contratuais, gestão de pessoas e gestão operacional.  

 Como foi reportado, o período de verão para as indústrias de bebida representa uma 

grande oportunidade para os transportadores abrirem janelas de negociações não previstas.  

Contratualmente, os reajustes só acontecem em maio, mas a criação de barreiras operacionais, 

além das que já existiam, pareceu ser um excelente subterfúgio para os aditivos contratuais. 

Estes baseavam-se na dificuldade de atendimento do cliente por conta do trânsito, da jornada 

de trabalho ou no regime de entregas específicas, como no centro do Rio. Com os aditivos, 

vinham as cláusulas de disponibilidade e absenteísmo, que representavam parcelas 

expressivas dos custos contratuais. A dependência do transportador mostrava-se crítica, dado 

que uma possível descontinuidade das entregas impactaria muito os resultados da companhia. 

Chegou-se a testemunhar um ensaio de greve, além das exigências legislativas desfavoráveis, 

negociadas pelos OLs, sempre em defesa dos interesses próprios, em esfera de articulação 

sindical e governamental, como dito pelo diretor de logística. Os resultados com a frota 

própria mostraram, ainda em curva de aprendizado, que o serviço dos terceiros poderia ser 

melhor e mais competitivo, desmistificando muito das situações criadas pelos OLs, e 

corroborando com ambas premissas sugeridas por Williamson (1975), especialmente a 

comportamental. 

 O desvio de comportamento é ainda mais claro com os pareceres relacionados à gestão 

de pessoas. Apesar das exigências contratuais técnicas e profissionais previstas, os despreparo 

era notado tanto pela Andina como pelo mercado. Entrevistados citaram feedbacks de clientes 

que reclamavam da baixa consciência profissional no trato diário, além da falta de assiduidade 

pessoal e da falta de uso dos uniformes, que quando usados, eram sujos, velhos e rasgados. 

Como foi falado, também não era claro como o terceiro gerenciava a jornada de trabalho, o 

uso dos equipamentos de segurança e o controle da taxa de absenteísmo e evasão desses 

funcionários, todos indicadores previstos no gerenciamento da rotina da distribuição. Por fim, 

não restou dúvida quanto ao desvio de comportamento quando a contratante foi obrigada a 

assumir passivos trabalhistas durante descontinuação dos operadores.  
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 Da mesma forma, as manutenções da frota deixavam sinais de que os custos eram 

injustificáveis, principalmente porque não era transparente como, e quando, eram feitas. 

Independente do contrato não prever uma prestação de contas, o reajuste polinomial previa 

um investimento dessa natureza, o que não se traduzia na realidade visual e operacional dos 

veículos, dado o volume de ocorrência das falhas mecânicas e as opiniões dos executivos 

sobre a estética dos mesmos. Lembramos que, segundo um de nossos entrevistados, o estado 

de conservação dos caminhões da rota é importante em aspectos operacionais e publicitários, 

uma vez que estes carregam a marca Coca-Cola e levam o nome da empresa em sua 

carroceria. Estes caminhões são comprados pelas transportadoras e customizados para esse 

tipo de entrega, compostos por 6 a 8 baias e de uso dedicado. Enfim, mais um espaço para 

desvio de comportamento, que neste caso, poderia ser previsto contratualmente através de 

prestações de contas mensais sobre os gastos com manutenção, garantindo ao menos, a 

continuidade da operação. 

 O grau de especificidade dos ativos é a primeira dimensão proposta pela teoria de 

custo de transação de Williamson (1975). Segundo o pesquisador, cada transação envolve um 

investimento em ativos específicos, que têm uma vida útil em geral longa e pouca 

disponibilidade de uso alternativo, como acontece na operação de rota da Andina. Quando a 

empresa operava com modelo terceirizado, os custos e riscos de comprar os caminhões eram 

dos operadores. Estes veículos eram propostos via instrumento contratual e, quando frutos de 

renovação de frota, tinham seus custos diluídos no reajuste da planilha de frete.  

 A pesquisa de Rindfleisch e Heide (1997) mostra derivações da própria visão 

identificada por Williamson (199l) em seis tipos principais de especificidade de ativos, das 

quais cinco conseguimos identificar como aderentes à realidade do nosso estudo de caso, são 

elas: especificidade fís                                                                     

                                                                                           

                                                                                      

segurança, uniformes, e pintura do veículo; especificidade humana,                       

                                                                                         

                                                                                 

                                                                A                         
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marca, como é o caso da Coca-Cola; especificidade temporal, relacionada                     

                                                                          -                   

                                                                                          

pelo indicador de produtividade em campo através do tempo médio de rota e de entrega.  

 Fica claro que não há uma unidade que nos permita mensurar o grau de especificidade 

dos ativos. No entanto, das seis dimensões propostas pela teoria somente a local não foi 

mencionada, o que confirma o alto grau de especificidade dos ativos envolvidos na operação 

de distribuição da Andina. 

 Segundo Williamson (1975), a incerteza é a segunda dimensão de sua teoria, que 

propõe uma subdivisão em incerteza de comportamento e incerteza de ambiente. A incerteza 

de ambiente pode refletir uma falta de conhecimento sobre eventos naturais, ou a falta de 

conhecimento sobre as ações de outros agentes econômicos, como mudanças de preferência 

do consumidor e mudanças regulatórias, tendo portanto influência nas fronteiras da firma. Já a 

incerteza de comportamento está relacionada não divulgação de informações ou a deturpação 

estratégica de informações por agentes econômicos, e subdividem-se em outras duas formas, 

que são a incerteza competitiva e a incerteza de fornecedores. A competitiva tem sua lógica 

pautada nas ações de competidores potenciais ou atuais, e a de fornecedores, no 

comportamento incerto provenientes das ações, estratégicas, táticas, operacionais ou 

administrativas do parceiro externo. Portanto, estão muito em linha com a nosso estudo de 

caso tanto as incertezas de comportamento e quanto as de ambiente. A incerteza de 

comportamento foi rastreada dada a desproporcionalidade na estrutura de custos, 

acompanhada pela queda contínua da qualidade do serviço prestado, o que abria espaço para 

que fosse contestado o comprometimento do transportador no que tange seu comportamento 

na gestão da atividade. Fica claro o desvio quando pensamos na falta de transparência para 

determinadas atividades, o que incorreu na criação da variável de custos ocultos que 

comentamos durante toda a narrativa. Estes, majoritariamente relacionado à gestão de 

pessoas, claramente faziam com que o custo tomasse uma proporção muito maior do que era 

necessário, o que beneficiava financeiramente os operadores ao passo que deixavam rastros 

de desvio comportamental em cadeia.  
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 A incerteza de ambiente era mais sutil, e a notamos principalmente no relacionamento 

entre os OLs e os sindicatos da categoria, não só quando houve a incidência de passsivos 

trabalhistas na descontinuidade dos fornecedores, como na ameaça de greve por conta da 

folha salarial. Da mesma forma corriam as negociações em esfera governamental, onde as leis 

guardavam desinteresses dos transportadores em garantir posturas menos parciais, o que vem 

mudando aos poucos, segundo um dos executivos chefes da logística. Interessante 

lembrarmos que mesmo com um contrato de longo prazo, que em teoria garante o 

relacionamento comercial frequente entre ambas as partes, a incerteza deu lugar à atitude 

oportunista em vários âmbitos no caso da Andina. 

 Pela ótica Hanna e Maltz (1998), na medida em que a frequência aumenta, os custos 

fixos podem ser diluídos por mais transações, acarretando na diminuição do custo fixo por 

transação, tornando portanto mais atraente a operação verticalizada. É elencada como possível 

vantagem, o conhecimento desenvolvido por contínuas relações comerciais com parceiros 

baseado na frequência das transações, que em teoria reduzem as possibilidades de um ato de 

oportunismo, representando uma possibilidade de mitigação deste tipo de risco.  

 Entendendo que encontramos razões suficientes para acreditar que a verticalização foi 

um movimento que, definitivamente, não se baseou em estratégia de retaliação aos atos de 

oportunismo do OL, concluímos que nosso estudo de caso contribui como um pertinente 

contra-exemplo para a teoria proposta por Hanna e Maltz (1998). 

 Relembramos a máxima de Williamson (1985) em sua análise de transações 

particulares e peculiares, onde fica claro que mesmo as transações desenvolvidas em grande 

mercado, com diversos compradores e vendedores, tem suas circunstâncias alteradas no 

momento seguinte ao encerramento da negociação, abrindo espaço para o comportamento 

oportunista. 

 A frase do autor é a seguinte:  

 "If there is any degree of asset specificity and any time-span for 

the performance of transaction, there will be scope for ex post 

opportunism whatever the ex ante terms of deal." (WILLIAMSON, 

1985) 
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 Sendo assim, qualquer elemento que caracterize o ativo como específico, em qualquer 

período de tempo para a transação ser concluída, tem a chance de sofrer um ato oportunista. 

Portanto, é importante ressaltarmos que, havendo a possibilidade, devemos tentar prever 

situações de oportunismo ao negociarmos as transações. Por fim, mesmo quando 

aparentemente houver um número razoável de competidores, Williamson (1985) reforça que 

toda transação inevitavelmente é idiossincrática, logo não devemos nos prender aos resultados 

apontados pela economia competitiva convencional. 

 Portanto, computando o alto grau de especificidade de ativos, associado ao alto grau 

de incerteza em diversas instâncias encontradas pela pesquisa, a teoria nos sugere que os 

operadores logísticos implicavam em um alto custo de transação para a Coca-Cola Andina 

Brasil, guardadas as particularidades do caso que analisamos. Da mesma forma, os recursos 

de capital físicos, humanos e organizacionais mostraram-se fontes de vantagens competitivas 

sustentáveis, uma vez que proporcionam a criação de competências em âmbito comercial, 

administrativo, operacional e, principalmente, estratégico. Além disso, uma das razões mais 

importantes não previstas por Williamson (1975) e Barney (1991) é a transferência de capital 

intelectual com autonomia, poder de negociação e experiência no modelo de distribuição 

verticalizado, como foi o caso do atual. Um dos executivos da logística reconheceu que, sem 

o interesse do mesmo, dificilmente a empresa conseguiria resgatar esta competência 

imprescindível para os resultados e para os clientes, dando possibilidade para o 

desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável. Por fim, somos levados a 

acreditar que as razões encontradas justificaram de forma satisfatória a adoção do modelo de 

integração vertical de distribuição, que até dezembro do ano de 2013, apresentou vantagens e 

resultados consistentes. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A adoção de estratégias de verticalização da cadeia de valor como forma de reduzir os 

custos transacionais é o alicerce da teoria dos custos de transação de Williamson (1975). 

Esses custos justificam a existência da firma, uma vez que esta estrutura de governança 

proporciona uma economia que um agente autônomo seria incapaz de obter, segundo a 

máxima de Coase (1937). 
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 A redução destes custos pelo processo de verticalização acontece, principalmente, pela 

apropriação dos lucros gerados nas diversas etapas da cadeia de valor, e pela redução da 

incerteza, uma vez que riscos como descontinuidade no fornecimento, aumento abrupto de 

preços e qualquer outro comportamento oportunista seriam minorados. Dessa forma, espera-

se que a adoção da estratégia de verticalização da distribuição conduza à melhoria no 

desempenho da empresa, bem como ao aumento de seu valor de mercado. 

 Esta pesquisa buscou as razões que levaram a indústria de bebidas, Coca-Cola Andina 

Brasil, descontinuar o modelo terceirizado de distribuição para estruturar um modelo 

integrado verticalmente, com frota e funcionários próprios. Com base nos resultados obtidos, 

pôde-se concluir que a empresa buscou resgatar uma competência imprescindível para uma 

boa gestão do negócio, através da diminuição dos custos logísticos e administrativos, 

melhoria na qualidade do serviço prestado e reestruturação da marca Coca-Cola junto aos 

clientes e donos dos pontos de vendas do varejo. Isso nos mostra que o crescimento das 

empresas, com perda de agilidade operacional e administrativa, não é salutar porque não 

explora as oportunidades provenientes do dinamismo do mercado.  

 Vimos que mesmo cumpridos ainda 40%, esse projeto reforça a teoria dos recursos de 

Barney (1991) e a teoria dos custos de transação de Williamson (1979), abrindo caminho para 

o desenvolvimento de pesquisas ainda mais específicas no que tange às razões, vantagens e 

riscos das estratégias de integração vertical e de terceirização. Essas pesquisas considerariam, 

principalmente:  

 (a) o mapeamento prévio da sinergia demandada de atividades adjacentes em relação a 

atividade a ser terceirizada; 

 (b) a contratação dos fornecedores a luz da dependência, do grau de equilíbrio no 

poder de negociação e no reajuste, e no grau de importância da representatividade junto ao 

cliente;  

(c) por fim, o alinhamento estratégico pela máxima das premissas incertezas de 

comportamento e ambiente, no que diz respeito à aprendizagem e entendimento da operação 

de um cliente para uso em favor da concorrência, o que, pela ótica da teoria de recursos, 
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tornaria uma determinada competência substituível e "não rara". 

 Finalmente, deve-se registrar que gostaríamos de ter ouvido os operadores logísticos, 

para assim, ter ainda mais argumentos provenientes do confronto de experiências de ambos os 

players, propondo um analítico ainda mais consistente para a academia e para o mercado. 

Ademais, a pertinência do tema é tão grande que o uso de outras metodologias também 

poderiam contribuir com uma base de dados ainda maior para o analítico em questão. 
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ANEXO I 

PRINCIPAIS COMERCIALIZADOS PELA COCA-COLA ANDINA BRASIL  

• Água (Crystal) 

• Chás (Leão Ice Tea, Leão Ice Tea Light, Chá Matte Leão e Chá Matte Leão Light)  

• Refrigerantes (Aquarius Fresh, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Kuat, Kuat 

Zero, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Schweppes, Schweppes Light e Schweppes 

Citrus) 

• Refrescos (Del Valle Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Frut, Limão e Nada, Laranja Caseira 

e Del Valle Reserva) 

• Energético (Burn) 

• Repositores (i9 e Powerade) 

• Cervejas (Sol, Bavaria Clássica, Bavaria Premium, Bavaria Sem álcool, Kaiser, Heineken, 

Xingu, Gold, Summer Draft, Amstel Pulse, Birra Moretti, Edelweiss, Dos Equis, Murphys 

Irish Stout e Murphys Irish Red).  
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ANEXO II 

 
DEFINIÇÕES DOS INDICADORES OPERACIONAIS DA DISTRIBUIÇÃO 

• Nível de serviço representa se a carga foi entregue com a variabilidade e quantidade correta 

de produtos, horário combinado, sem avarias, seguindo as normas de segurança e de 

relacionamento com o cliente.  

• Produtividade é uma variável que mostra como esta carga foi entregue, através da aferição 

da rota traçada, tempo de entrega e tempo em rota, combustível gasto e quantidade de pontos 

de venda atendidos em um determinado período.  

• Drop-size é um indicador de produtividade que mede a quantidade de produtos entregue em 

um determinado ponto de venda, e pode ser medido em diversos períodos, mas em geral, o 

índice é calculado diariamente.  

• A recarga é um indicador de produtividade que representa a volta do caminhão ao centro de 

distribuição após a primeira rota de entrega do dia, refletindo em um novo volume de entrega 

dentro de uma mesma jornada de trabalho.  

• A taxa de retorno é um indicador de produtividade que mostra o percentual de carga que 

retorna ao centro de distribuição (CD), em geral por erro no tipo, quantidade do que deveria 

ser entregue, avaria no produto, falta de cumprimento do horário de entrega acordado ou 

qualquer outro problema relacionado.  

• A taxa de ocupação é um indicador de produtividade que representa a quantidade 

percentual do caminhão que é ocupada com produtos, também conhecida como cubagem. 
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ANEXO III 

QUESTIONÁRIO / ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Como você descreveria a situação da logística da Andina antes da primarização?  

2. Descreva as razões pelas quais a Andina resolveu verticalizar/primarizar. Qual, na sua 

opinião, foi a mais importante?  

 

3. A decisão pela verticalização foi local ou uma implementação de diretrizes da matriz ou 

recomendação da franqueadora?  

 

4. Como a decisão foi operacionalizada? Houve um plano de negócios prévio? Em que 

estágio se encontra?  

 

5. Com relação a situação de Terceirização, você poderia citar os 03 principais pontos de 

melhoria que a verticalização já está proporcionando?  

 

6. Como a estratégia de verticalização afetou a estratégia da empresa como um todo?  

 

7. Em que modelo você vê maior eficiência na Execução: terceirizado ou primarizado? E na 

Administração?  

 

8. Cite 03 desafios para garantir a integração total com o máximo de sinergia e eficiência.  

 

9. Em algum momento foi considerado o momento da Coca no mercado ou alguma influência 

externa (Copa, Olimpíadas | Concorrente roubando Share) para tomar a decisão de 

verticalização ou as variáveis que justificaram o modelo decisório são somente internas 

(custo, nível de serviço e produtividade)? Variáveis Externas: melhor acesso ao crédito, 

melhor planejamento tributário para ganhos operacionais e logísticos, etc. 
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10. O que ainda não melhorou e você queria que melhorasse na Distribuição porque seria 

melhor para o negócio? (E possivelmente p/ a sua atividade.) 


