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"Não resta dúvida de que todo o nosso conheci

mento começa pela experiência; efetivamente, 

que outra coisa poderia despertar e pôr em ação 

a nossa capacidade de conhecer senão os obje

tos que afetam os sentidos e que, por um lado, 

originam por si mesmos as representações e, por 

outro lado, põem em movimento a nossa faculda

de intelectual e levam-na a compará-Ias, ligá-Ias 

ou separá-Ias, transformando assim a matéria 

bruta das impressões sensíveis num conheci

mento que se denomina experiência ? Assim, na 

ordem do tempo, nenhum conhecimento perece 

em nós a experiência e é com esta que todo o co

nhecimento tem seu início. " 

Immanuel Kant (1781) 
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Resumo Informativo 

As parcerias vem se tornando objeto de estudo em todo o mundo 

como um elemento inovador na gestão da produção e uma opção estratégica 

em meio as atividades empresariais que caracterizam este momento de grande 

instabilidade com a globalização da dimensão financeira e a abertura de mer

cados cativos. 

o objetivo desta pesquisa foi investigar e avaliar a influência e a rele

vância do fator condução do processo, dentre os demais fatores críticos identi

ficados, para a gestão estratégica de parcerias, visando a oferta de serviços de 

telecomunicações, aqui em particular, no Estudo de Caso da Telemar Corpo

rate, pertencente ao Grupo Tele Norte Leste SA (Telemar), responsável pela 

oferta de serviços ao mercado corporativo. Foi realizada uma pesquisa na Di

retoria de Produtos Empresariais - DPE, uma unidade da Telemar Corporate, 

observando estes fatores críticos em 3 agrupamentos relacionados a constitui

ção de parcerias: a definição dos objetivos estratégicos, a qualidade dos recur

sos humanos voltados para este fim e a gestão dos processos das parcerias. 

o Referencial Teórico contribuiu para a definição dos conceitos con

temporâneos sobre a gestão e a classificação das parcerias, e a identificação 

dos fatores críticos. A pesquisa foi do tipo metodológica e exploratória, utilizan

do neste Estudo de Caso a pesquisa de campo através da aplicação de entre

vistas e questionários a uma amostra selecionada. 

Foi possível identificar que, dentre os fatores críticos mais relevantes, 

o fator condução do processo, é o de maior influencia e relevância para a ges

tão de parcerias na Telemar Corporate, sucedido ainda por outros fatores 

igualmente importantes, como a definição de objetivos e a intencionalidade es

tratégica , confirmando a hipótese inicial deste estudo. 

Vil 



Abstract 

The partnerships have beco me the subject of study as an innovative 

element in the production management and a strategic option in the entrepre

neurial activities that characterize this momentum of great instability due to the 

globalization of the financiai dimension and the opening of captive markets ali 

over the world. 

The objective of this research was to investigate and evaluate the in

fluence and relevance of the factor process approach among the other criticai 

factors identified for the strategic management of partnerships. In view of the 

service offer of Telecommunications, mainly in the Case Study of Telemar Cor

porate, that belongs to the Tele Norte Leste Group S.A. (Telemar) responsible 

for rendering services to the corporate market. A research was performed in the 

Diretoria de Produtos Empresariais - DPE, a unit of the Telemar Corporate, 

analyzing these criticai factors in 3 clusters related to the constitution of part

nerships: the definition of the strategic objectives, the quality of the human re

sources applied and the management of the partnership processes. 

The Theoretical Reference contributed to the definition of contempo

rary concepts on the management and the classification of the partnerships as 

well as the identification of the criticai factors. The research was methodological 

and exploratory, using in this Case Study the field search through the employ

ment of interviews and questionnaires in a selected sample. 

It was possible to identify that among the more relevant criticai factors 

the process approach, is the most influential and relevant for the management 

of the partnerships at Telemar Corporate. It is succeeded by other factors 

equally important, such as the definition of objectives and the strategic intention 

that confirms the initial hypothesis of this study. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do Problema 

Ao analisarmos o momento atual, após o início do processo da libera

lização dos mercados, da globalização da dimensão financeira e a crescente 

necessidade de flexibilização organizacional pelo qual, direta ou indiretamente, 

as organizações estão passando, surge a importância do tratamento dos diver

sos tipos de parceria e seus processos para a oferta de serviços e conquista de 

novos mercados, como uma opção estratégica de crescimento para o estabe

lecimento, o sucesso e a sobrevivência das organizações neste cenário atual 

de grande competitividade. 

Para as grandes empresas prestadoras de serviços, a capacidade de 

adaptação nestes novos tempos através da formação de parcerias é funda

mentai em função da grande rapidez e permeabilidade com que as empresas 

estão construindo o relacionamento de seus negócios entre fornecedores, dis

tribuidores e funcionários. 

Como comenta Crisanto Plaza (2000) de uma maneira especial 

para as operadoras de telecomunicações, "os serviços tradicionais já 

não produzem a rentabilidade esperada, e a possibilidade da aferia de 

novos serviços através da formação de alianças e parcerias doravante 

trazem uma série de vantagens e benefícios, dentre eles a possibilidade 

da aferia de novos serviços ao mercado com valor adicionado, ao ritmo 

das inovações tecnológicas do setor, ou a possibilidade da atuação em 

novos mercados. As grandes empresas prestadoras de serviços vem 

agregando novos argumentos às aferias, criando valor sobre os serviços 

tradicionais como forma de tornar fiel o consumidor que a cada dia pos

sui mais opções de consumo para suas necessidades e desejos". 

Isso porque, neste ambiente dinâmico de mudanças tecnológicas. as 

parcerias vem a suprimir os tempos de desenvolvimento de novos serviços e 



de capacitação recursos humanos, ou a construção de valores subjetivos como 

a segurança, a confiança e a credibilidade frente ao mercado. 

A contínua inovação da organização e dos serviços comercializados é 

uma exigência para a continuidade destas organizações. Esta visão é aqui in

troduzida por Motta (2000) 

"Hoje, gerenciar uma empresa ou serviço público é gerenciar a mudan

ça: enfrentar alterações rápidas e complexas; confrontar-se com ambi

güidades; compreender a necessidade de novos produtos e serviços; 

garantir um sentido de direção em meio ao caos e a vulnerabilidade; e 

manter a calma diante da perda de significado daquilo que se ajudou a 

construir. Assim em um presente intranqüilo e um futuro incerto, poucos 

dirigentes e gestores se sentirão confortáveis com o status quo. A maio

ria perseguirá a inovação como a alternativa de sobrevivência." 

Dentro da gestão tecnológica organizacional muitas empresas buscam 

o estabelecimento de parcerias como uma alternativa estratégica para a inova

ção por diversos motivos: para contornar suas deficiências internas como a 

falta do desenvolvimento de novas tecnologias, para reduzir os investimentos 

inicias sobre novos produtos, pela deficiência na distribuição geográfica de 

seus serviços, ou parte deles, ou mesmo a construção de uma nova imagem 

que lhe garanta a percepção pública da vanguarda tecnológica na oferta de 

seus serviços. 

As estruturas organizacionais das empresas de serviços tem mudado 

com muita freqüência nos últimos anos, em virtude, principalmente, das cons

tantes alterações que estão ocorrendo no ambiente de negócios que estabele

cem novos níveis de competitividade no mercado. De maneira particular, no 

Brasil, no setor das telecomunicações, em decorrência da soma de alguns fato

res respaldados pela globalização da economia e da cultura, tais como: a re

cente privatização do setor, o processo de liberalização do mercado que permi

tiu a criação e o surgimento de novas empresas e novos serviços suportados 

por uma verdadeira revolução tecnológica, como a implantação de redes IP 

(Internet Protocol), responsáveis por uma autêntica mudança de paradigma 
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neste setor, foi um ambiente notável em que podemos notar grande mudanças 

organizacionais, com o exercício da constituição de parcerias em função das 

consecutivas redefinições estratégicas. Estas rápidas mudanças neste ambi

ente competitivo vem a exigir das empresas operadoras de telecomunicações 

respostas rápidas e eficazes na gestão de seus serviços e um rápido reposici

onamento estratégico. 

As operadoras de telecomunicações no Brasil, como a Telemar, estão 

passando, e devem passar ainda, por mudanças profundas. Grade parte do 

volume de suas receitas, estão ainda nos negócios relacionados à prestação 

dos serviços tradicionais de voz, ou seja, na telefonia fixa, baseada em circui

tos. Para os próximos anos, segundo as previsões das empresas de consulto

ria especializadas, estes serviços irão se estabilizar ou diminuir com a entrada 

de novas tecnologias e ofertas de novos serviços, e isto fará com que estas 

empresas se reposicionem, não somente quanto a fonte de receita, como tam

bém no que se refere as despesas. Como descreve Crisanto Plaza (2000): 

"O cenário em mutação coloca sérios problemas de defini

ção estratégica não só para as operadoras tradicionais como para os 

recém-chegados, e não apenas no que diz respeito a telecomunicações 

mas ao conjunto da economia ....... As receitas futuras das operadoras 

tradicionais deverão ser necessariamente provenientes de novos servi

ços, porque, por mais que aumentem a receita do seu produto principal 

(os minutos de tráfego) , não conseguirão compensar a queda do fatu

ramento. Esta ocorrerá devido a diminuição dos preços e a perda de fa

tias de mercado, provocada pela concorrência das novas operadoras 

,que, além de captar uma parte do mercado, pressionam para obter uma 

redução contínua de preços ........ Para subsistir, as operadoras tradicio-

nais deverão fazer grandes esforços: segregar negócios, reduzir custos, 

melhorar continuamente a produtividade, mudar a sua infra-estrutura e 

introduzir novos serviços. Todas essas mudanças e incertezas obrigam 

as organizações a se redefinir. Afinal, não são apenas as variáveis de 

pessoal e produtividade que condicionam decisivamente a sua eficiên

cia: há ainda outras, como a estrutura das organizações e a cultura das 

empresas." 

3 



Podemos entender que, para as operadoras de telecomunicações, a 

parceria é uma das formas alternativas para suprimir a falta de instrumentos 

internos que atendam as novas demandas de mercado, buscando, paralela

mente, eliminar os serviços de baixa rentabilidade ou gerados sobre tecnologi

as que já estão deixando de atender as necessidades dos seus consumidores 

É importante observar, como veremos posteriormente, especialmente 

para o setor das telecomunicações, o comentário do professor Nitin Nohria da 

Harvard Business School, apud. Carino (1998): 

"Chegou ao fim a era da competição acima de tudo. O futuro será das 

empresas capazes de fazerem parcerias, de aceitarem sentar à mesa 

com o concorrente e definir estratégia conjunta, traçar metas. Não quero 

dizer que a competição não deve existir. Porém, está cada vez mais cla

ro que vencerão aqueles mais habilidosos na estratégia de cooperação, 

menos difícil que alguns executivos imaginam." 

A Telemar é uma das maiores operadoras de telecomunicações do 

Brasil. Privatizada em 1998, foi formada pela união de 16 empresas operadoras 

locais nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Piauí, Ro

raima, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, 

"" ":;pirito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que formavam parte da antiga 

fELEBRÁS. Desta forma, a atuação local e a vocação a oferta de serviços no 

varejo fazem parte da experiência do passado destas operadoras. A empresa 

possui uma matriz, situada no Rio de Janeiro, que define seus principais ru

mos, as principais contratações, procedimentos operacionais e a política de 

abordagem ao mercado. Quatro grandes áreas na matriz são responsáveis por 

essas tarefas: a área de tecnologia, a área de clientes varejo, a área de gran

des clientes, que cuida de atendimento e marketing, e uma área de finanças. 

Organiza-se ainda em cinco regionais que administram as demais regiões: Rio 

de Janeiro (RJ), Ceará (CE, AM, AP, RR, PA,PI,MA) , Minas Gerais ( MG e 

ES), Bahia (BA, SE, AL) e Pernambuco (PE, PB, RN). 

O principal desafio da empresa foi absorver a rápida mudança de pa

radigma que resulta em uma profunda mudança organizacional, tratando tele-
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comunicações não mais num contexto monopolista estatal, mas num modelo 

concorrencial. No âmago destas mudanças, encontra-se na Vice-Presidência 

de Marketing da Telemar, a recente criação de uma nova empresa para o gru

po, a Telemar Corporate, fruto da flexibilização organizacional em curso, que é 

dedicada ao segmento do mercado corporativo. Visando atender um mercado 

mais promissor em crescimento e rentabilidade, a empresa busca adquirir os 

ingredientes necessários para a prestação de serviços de transmissão de da

dos e voz para o segmento empresarial, mais exigente quanto a inovação e a 

qualidade na prestação dos serviços de comunicação, e muito diferente do 

mercado residencial (varejista), ambiente original destas operadoras que deram 

origem ao grupo Telemar. 

Dentro da Telemar Corporate abordaremos a Diretoria de Produtos 

Empresariais - DPE, onde se encontram as equipes gerenciais para o desen

volvimento, gerência e aperfeiçoamento destes serviços. Nesta encontram-se 

também a função da tomada de decisões quanto ao estabelecimento de parce

rias e alianças para a oferta de serviços na aquisição de novos mercados. 

A Telemar Corporate possui como meta declarada: tornar-se a maior 

empresa brasileira provedora de serviços de dados corporativos, até 2005. 

Desta forma, a recorrência a constituição de alianças e parcerias é um rele

vante fator de sucesso para o atendimento das meta estabelecida, e uma op

ção fundamental, tendo em vista a dinâmica singular deste setor no cenário 

nacional e a necessidade de se buscar alinhar os fatores do tempo de desen

volvimento dos serviços, melhoria da qualidade, tempo de implantação e tempo 

de comercialização. 

Neste sentido, abordaremos neste estudo o ambiente que está inseri

da a DPE e a análise dos fatores críticos, inibidores e facilitadores, em especial 

o fator condução do processo, sua influência e determinação na gestão estra

tégica de parcerias, atualmente, para a oferta dos serviços ao mercado empre

sarial. 
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1.2 Formulação do Problema 

Considerando que existe um número cada vez maior de alianças (par

cerias) em curso a fim de complementar ou viabilizar a oferta de serviços e a 

conquistar novos mercados, tanto em âmbito mundial quanto decorrentes da 

internacionalização dos focos de intenção em mercados cativos ou em expan

são, como o brasileiro, observando o setor das telecomunicações no Brasil, e 

mais precisamente, o recente estabelecimento da Diretoria de Produtos Em

presariais (DPE) na Telemar Corporate, área responsável pelo desenvolvi

mento e gerência dos serviços voltados ao mercado corporativo, bem como, o 

atual estágio de desenvolvimento do Grupo Telemar e a sua recente reestrutu

ração organizacional, passando pelos processos de unificação das empresas 

regionais e uniformização de processos internos, a formação de parcerias es

tratégicas, especialmente a condução do processo de parcerias, é um fator de 

alta relevância para o sucesso desta área. Surge então a formulação do pro

blema de pesquisa: 

• Qual a influência do fator condução do processo, dentre os fatores críticos 

identificados para a formação de parcerias em telecomunicações, visando a 

oferta de produtos/serviços ao mercado corporativo ? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo final 

Identificar e analisar o fator condução do processo, dentre os demais 

fatores críticos identificados na formação de parcerias, que interferem e com

petem para o estabelecimento, a condução e o sucesso dos serviços de tele

comunicações voltados ao mercado corporativo. 
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1.3.2 Objetivos Intermediários 

• Identificar o conceito contemporâneo de parcerias e alianças, as 

tipologias e elementos que constituem e caracterizam a sua formação; 

• Determinar os principais fatores, inibidores e facilitadores na 

formação de parcerias para o desempenho dos serviços; 

• Identificar os parâmetros que podem e devem ser usados na 

avaliação do andamento e resultados parciais e finais, para a avaliação, 

condução e adequação do processo de parcerias. 

• Analisar as parcerias em curso na Telemar Corporate, identifica

do na sua concepção e o seu desempenho atual: objetivos, recursos huma

nos e processos, com o propósito de avaliar quais os fatores que mais influ

enciam na gestão estratégica de parcerias, envolvendo a Telemar Corporate 

e outras empresas; 

1.4 Hipótese 

Atualmente, a necessidade do estabelecimento de parcerias para a 

Telemar Corporate é deficiente de uma visão estratégica, por ainda prevalecer 

a visão de simples prestação de serviços ou fornecimento de materiais em ca

ráter complementar aos objetivos definidos pela empresa. A visão que se esta

beleceu na empresa sobre parcerias tem o propósito de completar suas ativi

dades, na identificação de algumas deficiências, oportunidades ou necessida

des reconhecidas, para a oferta de serviços mais competitivos. 

Esta forma de conceber estas relações com outras empresas esta re

lacionada principalmente a dois fatores: a cultura organizacional, como uma 

herança presente de seu recente passado estatal, quando as operadoras locais 

mantinham uma relação de simples compra do fornecimento de equipamentos 
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e materiais como insumos para o desempenho de suas atividades-fim, sem a 

preocupação da de criar valor ou vantagem competitiva através de parcerias; e, 

ao seu grande poder de barganha frente a qualquer relação com outras empre

sas parceiras, definindo quase sempre uma relação desigual numa parceria. 

As atuais parcerias em curso na empresa vem apresentando uma sé

rie de falhas e deficiências que vem acumulando prejuízos no presente, poden

do inibir a celebração de alianças estratégicas futuras, que podem vir a ser de 

fundamental importância para o atendimento ao mercado empresarial, como 

uma estratégia de crescimento e conquista de mercado para a Telemar Corpo

rate. 

Devido, exatamente, à falta de um planejamento centralizado e alinha

do com as estratégias da empresa, envolvendo os atuais gerentes implicados 

no processo da criação de parcerias, percebe-se hoje uma série de problemas 

que distanciam a gestão do processo de parcerias na Telemar Corporate do 

alinhamento e discurso do seu conceito estratégico. Junte-se a isso a estrutura 

organizacional criada muito recentemente, isenta de um modelo de gestão, 

sem o tempo necessário para a difusão e o amadurecimento dos processos 

internos, e chegamos então a seguintes hipóteses relacionadas ao fator crítico 

condução do processo de parcerias: 

• H1: Persiste a falta da gestão dos processos relativos as parcerias, 

envolvendo a Telemar Corporate e as demais empresas parceiras. O fator 

crítico condução do processo de parcerias é o elemento inibidor de mai

or criticidade para das parcerias em andamento; 

• H2: As atuais parcerias entre a Telemar Corporate e as demais em

presas-parceiras não estão totalmente alinhadas com a estratégia 

corporativa de cada uma destas empresa; os objetivos das parcerias 

em curso foram definidos sem a devida transparência e sem considera

rem a visão estratégia das empresas parceiras. 
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• H3: Há um hiato de comunicação presente entre o corpo diretor 

da Telemar Corporate e seu corpo de gerentes executivos, com pouco 

esclarecimento dos objetivos estratégicos e os resultados que se espe

ram. Esta falha de comunicação se revela na relação com os parceiros de 

negócios; os papéis e responsabilidades da área responsável não estão 

claros, não há uma documentação devida para a divulgação dos objetivos 

estratégicos e o alinhamento dos processos da parcerias, nem o conhe

cimento de seus resultados e ganhos; 

1.5 Delimitação do Estudo 

Dentro do universo das organizações, buscamos particularmente as 

empresas prestadoras de serviços, ou mais especificamente, dentro do setor 

brasileiro das telecomunicações (não obstante, inserido dentro de um contexto 

mundial com bastante influência sobre este), as empresas operadoras de tele

comunicações, aquelas que possuem um contrato de concessão para atuarem 

regionalmente, junto ao órgão regulador do setor no Brasil - ANATEL, e que 

temporariamente atuam por limitação geográfica, até o cumprimento do Plano 

de Metas estipulado por este mesmo órgão (conclusão prevista, na Telemar 

assim como nas demais operadoras concessionárias para o início 2002). Den

tro destas operadoras encontram-se as unidades dedicadas a desenvolver, 

estabelecer e gerenciar serviços de telecomunicações para o mercado empre

sarial (corporativo). Participam ainda deste universo as demais empresas de

nominadas autorizatárias, que receberam da ANATEL a autorização para atuar 

dentro do mercado empresarial através da oferta de serviços de telecomunica

ções em regiões específicas. 

Analisamos as parcerias e alianças inseridas como elementos da 

gestão tecnológica organizacional, num conceito de flexibilização organizacio

nal que abrange uma variedade de decisões e ações tais como as modifica

ções internas na organização do trabalho da empresa, a avaliação de progra

mas de recursos humanos, aquisições, fusões e parcerias. 
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Este trabalho, mesmo considerada sua complexidade e variações das 

abordagens possíveis, pretende, a partir de uma fundamentação teórica e um 

estudo de caso, apontar para as particularidades, desdobramentos, fatores crí

ticos facilitadores e inibidores quando no estabelecimento de parcerias com o 

objetivo para viabilizar ou complementar a oferta de serviços, no caso específi

co sob análise, envolvendo a Telemar Corporate, empresa dedicada à atender 

o segmento empresarial pertencente ao grupo Tele Norte Leste S.A (ou Tele

mar somente). 

A idéia inicial é focar este estudo de caso sobre os fatores críticos ali

ados aos processos de parceria em andamento na Diretoria de Produtos Em

presariais - DPE, na Telemar Corporate, com o foco principal sobre o fator con

dução do processo de parcerias. A análise destes fatores críticos estarão res

tritos, neste trabalho, quanto aos objetivos das parcerias, gestão de recursos 

humanos e gestão dos processos em parcerias. O levantamento de dados 

deve ser realizado nas dependências tanto desta quanto dos parceiros escolhi

dos. 

A Telemar Corporate, como uma empresa da Tele Norte Leste S.A. 

(Telemar), possui a concessão da ANATEL, agência reguladora do setor no 

Brasil, para atuar nas regiões descritas na introdução deste trabalho, que com

preendem 16 estados brasileiros. Desta forma, estaremos focados no período 

de tempo que compreende Junho de 2000 até Novembro de 2001. Este perí

odo, em especial, compreende o tempo de criação, estruturação e estabeleci

mento do início das atividades desta unidade da empresa (DPE) e suas res

pectivas sub-gerências, dentro da sua restrição geográfica já identificada, antes 

do comprimento dos prazos de universalização de metas, estipulados pela 

ANATEL para as operadoras de telecomunicações. Estas obtiveram inicial

mente as concessões regionais. Após o comprimento das metas, estas empre

sas poderão atuar nos mercados residenciais ou empresariais (Telemar Corpo

rate) em todo o território nacional, aumentando o seu mercado potencial. Tor

na-se fundamental para a empresa criar uma estrutura solidificada e amadure

cida neste período em estudo, como forma de preparação para esta nova fase 

do setor. 
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o refinamento do referencial teórico foi executado no segundo semes

tre de 2001, assumindo que este é peça fundamental para a condução, coleta e 

análise do estudo de caso proposto. 

1.6 Relevância do Estudo 

Na área de gerência de produtos/ serviços em telecomunicações, cada 

vez mais faz-se necessário a gestão integrada de serviços, através de parce

rias, para se implementar ações eficazes no mercado. A tecnologia deixou de 

ser um monopólio estatal e passou a ser algo comum e de fácil aquisição entre 

as empresas competidoras do setor. Neste sentido, há a necessidade de se 

identificar oportunidades e vantagem, destacando-se aqui as parcerias, frente 

ao acirramento da concorrência e das mudanças , gerenciando os tempos ne

cessários para o desenvolvimento de produtos, sua operacionalização e a sua 

comercialização com habilidade. Destacando os processos de parceria ( alian

ças, terceirizações etc. ) como forma de acrescentar valor à oferta de serviços, 

por si só se constituiria em objeto relevante de estudo da adoção destes pro

cessos, como base para as estratégias de crescimento e evolução da presta

ção de serviços pelo setor privado brasileiro. 

Para a gestão interna da Telemar Corporate, e do grupo Telemar, com 

a composição de um novo cenário, competitivo e dinâmico, torna-se funda

mentai o desenvolvimento de parcerias para o aprimoramento dos seus servi

ços, em especial pela projeção do mercado potencial, os serviços voltados ao 

segmento corporativo (empresarial). 

Na relação da Telemar com seus parceiros de negócios, a análise e 

foco sobre a condução do processo, dentre os principais fatores que influenci

am e determinam o estabelecimento e o sucesso de serviços, através da for

mação de parcerias é de fundamental importância. A Telemar é uma empresa 

que necessita de se capacitar, criar novos procedimentos e processos internos, 

uma nova imagem e gerar uma nova cultura organizacional suportada por ali-
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anças e parcerias com outras empresas, em tempo. Torna-se fundamental 

identificar os elementos, externos e internos, as deficiência e forças competiti

vas e a estratégia adotada, para que a empresa possa se estabelecer no cená

rio brasileiro frente as forças que interagem dinamicamente. 

Para a sociedade como um todo, e observando o meu lado pessoal e 

profissional, o principal elemento motivador da escolha do tema é o atual en

volvimento das atividades hora desempenhadas na Telemar Corporate, na ge

rência de serviços para o mercado corporativo, bem como a passagem por ou

tras empresas do setor, tais como a Embratel e Telecom Itália, com experiênci

as correlatas à área do negócio das parcerias. Aliada à intencionalidade pre

sente e futura da utilização das experiências e estudos intermediários deste 

trabalho, pelos níveis gerenciais com competência decisória sobre o processo, 

não esquecendo os aspectos inerentes a um trabalho acadêmico, é interesse 

conduzir e propiciar pelo menos uma colaboração efetiva na condução global 

do processo. 

1.7 Definição dos Termos 

• Produtos I Serviços: Há que se levar em consideração, que as operadoras 

de serviços de telecomunicações também denominam de Produtos, os Ser

viços prestados em suas variedades, possibilidades e funções, também 

como forma de tangibilizar e orientar ao mercado consumidor os recursos 

disponíveis provenientes de cada tecnologia. Com efeito, é uma forma de 

identificar e relacionar a oferta de um produto e a sua tecnologia básica, 

considerando que um produto pode vir a assumir mais de uma tecnologia 

na sua concepção. Como definição, iremos considerar aqui a definição de 

Christian Gronroos(1995) "O serviço é uma atividade (ou uma série de ati

vidades) de natureza mais ou menos intangível que normalmente, mas não 

necessariamente, acontece durante as interações entre clientes e empre

gados de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor 

de Serviços - que é fornecida como solução ao(s) problema(s) do(s) clien

te(s)." 
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• parceria: a reunião de indivíduos para certo fim com interesse comum, ou 

pelo ponto de vista do mercado associação comercial em que os sócios não 

são responsáveis senão pela parte ou quinhão com que entraram, e só re

cebem lucros proporcionais ao que deram; . Entendemos a parceria como 

um paradigma que pode assumir uma série de relações entre dois ou mais 

sujeitos concorrendo para o exercício de um objetivo comum. 

• aliança: pacto de amizade e cooperação entre estados, povos ou sobera

nos. A definição de aliança tem a sua origem relacionada ao campo diplo

mático, e usualmente é empregada para a denominação de parcerias que 

assumem uma relação a nível internacional, entre empresas multinacionais, 

ou mesmo entre empresas nacionais de grandes porte que agem, geral

mente, no mesmo mercado. 

• Fatores Críticos: A definição de fatores críticos neste trabalho é referente a 

tudo aquilo que fomenta, determina ou concorre para que alguma coisa 

ocorra ou se modifique cada elemento para um resultado. Aqui associado a 

abordagem das parcerias. 

• Tele Norte Leste SA ( TNL): Grupo de Empresas que adquiriu em 1998 a 

área de concessão da Região 1 (ANATEL), controlando hoje as 16 operado

ras estaduais, originalmente estatais do Sistema TELEBRÁS. Possui ainda 

uma empresa-matriz que é responsável pela administração, controle e dire

ção (centralização da gestão), situada no Rio de Janeiro - RJ. Denominada 

apenas Telemar, no mercado. 

• Telemar Corporate (TC) : empresa recentemente criada, situada dentro da 

empresa-matriz, responsável pelo mercado empresarial (corporativo) de 

voz, dados e Internet. 

• DPE- Diretoria de Produtos Empresariais: Diretoria da Telemar Corpo

rate responsável pela gestão e desenvolvimento de novos produtos/serviços 

e pela gestão de parcerias e alianças. Possui interface com todas as em-
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presas do Grupo Telemar, sendo que a sua principal interface é a área co

merciai da Telemar Corporate e das demais 16 operadoras estaduais. 

• ANATEL - Órgão governamental brasileiro regulador para o setor das tele

comunicações. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 As Teorias Organizacionais e a Formação das Alianças e Parcerias 

As Teorias Organizacionais trazem consigo a reflexão sobre alguns 

paradoxos que estabelecem as novas formas de atividades organizacionais e 

as novas tecnologias dos meios de produção ao longo do tempo, na evolução 

das atividades empresariais, tais como as teorias da sociedade pós-industrial e 

do pós-capitalismo. Tais analogias nos permitem estudar as organizações e 

comportamentos organizacionais como sistemas orgânicos e produtivos em 

constante mutação, assumindo novas formas de organização de acordo com o 

ambiente imperativo, com o estabelecimentos de novos paradigmas. A obser

vação destas teorias como fundamentos nos permitem entender a evolução da 

gestão tecnológica da produção à luz do pensamento científico. 

A complexidade das organizações em função de seus objetivos, es

trutura, tecnologias e forte presença do elemento humano, exige que as mes

mas sejam estudadas com profundidade para que se possa compreender a 

dinâmica das estratégias e das inovações tecnológicas adotadas, de forma a 

satisfazerem as necessidades dos grupos de interesse, internos e externos, 

que as integram. 

Para compreensão do processo evolutivo, é mister ter em conta que " ... 

as teorias administrativas não são ciências físicas e nem exatas - gené

ricas e imutáveis. Elas fazem parte do complexo universo das ciências 

sociais e, por isso, são regidas pelas mudanças contínuas dos paradig

mas e pressupostos humanos. E, como tais paradigmas, mudam ao sa

bor dos ventos e dos valores humanos. Então, os conceitos e as tecno

logias que regem a qualidade e a administração, mudam e variam con

forme a força e a direção do vendaval." Sevo (1999) 

Influenciados por suas diferentes culturas, teorias, estágios tecnológi

cos e por posturas favoráveis à prática da ciência como caminho para a busca 

da verdade, diversos organismos desenvolveram estudos e esquemas de tra

balho que assumiram ser os melhores, para o atendimento da excelência orga-

15 



nizacional, ainda que seus métodos tenham parecido estranhos para os de

mais, estavam arraigados àquilo que entendiam por certo. 

Em seu livro" Post-Capitalist Society" (1993) o consultor de empresas 

Peter Drucker trouxe a reflexão sobre uma nova suposição: a sociedade capi

talista estaria vislumbrando para os próximos tempos uma revolução ainda 

maior, quando o conhecimento se tornará a base da construção da riqueza, 

mais do que o próprio capital. Para Drucker, os tradicionais fatores de produ

ção: propriedade, trabalho e capital, estão se tornando restritos como forças 

que dirigem a produtividade. Mas o conhecimento está se tornando um fator 

crítico de produção em duas vertentes: o conhecimento aplicado aos proces

sos existentes, serviços e produtos é produtividade, e o conhecimento ao novo, 

como inovação tecnológica. Desta forma, em ambos os casos, a aquisição de 

conhecimento em tempo vem se tornando um dos fatores de competitividade e 

de oportunidade de mercado que atualmente estimula e precipita a formação 

de parcerias e alianças entre empresas, muitas vezes, em curto espaço de 

tempo, para a troca e aquisição conhecimento e um melhor posicionamento no 

mercado. 

Para Lewis (1992) as parcerias entre empresas freqüentemente são 

desenvolvidas como base de cooperação para a aquisição de competências 

baseadas na confiança. Para Barros (2001) soma-se a confiança, o compro

metimento, como os sustento destas relações. 

Segundo Castells (2000), as relações de intercâmbio vão além das 

parcerias entre duas empresas, mas precipita-se em nossos tempos a constru

ção de redes de relacionamento, que requerem o compartilhamento do capital 

intelectual para a construção do capital social. Em outras palavras, o intercâm

bio de conhecimento constitui o principal fundamento para as alianças corpora

tivas na atualidade, baseadas em valores como a confiança, o compromisso e 

a atitude que um assume para com o outro, voltada ao benefício mútuo, ligando 

o capital intelectual ao capital social. O conhecimento tornou-se um objeto de 

troca entre empresas concorrendo para o surgimento e o desenvolvimento de 

uma nova forma de relacionamento econômico. 
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2.2 O Surgimento da Economia Informacional 

Segundo Castells (2000), uma nova forma de produção, a Economia 

Informacional global, vem se desenvolvendo nos últimos tempos, através de 

referências multiculturais, como um forte elemento que compete para a forma

ção de parcerias atualmente. Sugere uma matriz comum de formas de organi

zação da produção, do consumo e da distribuição, através das organizações 

multi nacionais num ambiente abrangente de culturas diversas. Toffler (1980) 

em seu livro "A Terceira Onda" já previa que, com o avanço das novas tecnolo

gias, o sistema industrial tradicional seira substituído pela sociedade da infor

mação. Castells (2000) definiu a Economia Informacional nestes termos: 

"Uma nova economia surgiu em escala global nas duas últimas déca

das. Chamo-a economia informacional e global para identificar suas ca

racterísticas fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. 

É informacional porque a produtividade e a competitividade de unida

des ou agentes nessa economia (sejam empresas, regiões ou nações) 

dependem basicamente de sua capacidade de gerar, processar e apli

car de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É glo

bal porque as principais atividades produtivas, o consumo e a circula

ção, assim como seus componentes (capital, trabalho, matéria-prima, 

administração, informação, tecnologia e mercados) estão organizados 

em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões en

tre agentes econômicos." 

O que podemos perceber em Castells (2000), é a convergência e a 

interação entre um novo paradigma tecnológico e uma nova lógica organizaci

onal que constituem os fundamentos da Economia Informacional, influenciando 

fortemente a gestão tecnológica organizacional e competindo para o surgi

mento de um novo ambiente de trabalho. Segundo o autor, este novo para

digma pode ser identificado principalmente pela sua promoção através da for

mação de redes entre empresas, nas alianças corporativas globais, e estrutu

ralmente, na mudança de burocracias verticais para a formação da empresa 

horizontal e na visão particular do indivíduo dentro da organização. 
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Segundo Chiavenato (1999), a estrutura pós-industrial proporcionou 

uma flexibilidade organizacional que reduziu os níveis hierárquicos nas organi

zações, criando empregados de formação integral que são responsáveis por 

solucionar os problemas emergentes das organizações e pelo relacionamento 

direto com os especialistas (consultores) que executarão a tarefa. O conceito 

de parcerias esta relacionado as novas necessidades de flexibilizar os meios 

de produção nas organizações, com o surgimento de um cenário altamente 

competitivo, onde a necessidade de se relacionar e compartilhar, faz-se cada 

vez mais necessário para a continuidade e a sobrevivência das organizações. 

Podemos observar, em Castells (2000), que a instauração de uma 

nova Economia Informacional trouxe consigo uma série de mudanças, também 

no ambiente de trabalho, e dentre elas, o surgimento da relação do trabalho 

"compartilhado" ,ou "em rede", com o aumento das relações e intercâmbio en

tre organizações e a formação de uma rede de relacionamentos, fortemente 

impulsionada pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e 

da tecnologia de informação, nas últimas décadas. 

Desta forma o Bowersox (1990), nos coloca aquilo que favoreceu a 

formação de alianças no início dos anos 90: 

1. O terreno político-legal dos anos 80 estimula as práticas integradas de ser

viços. Desregulamentação do transporte e das comunicações. 

2. Explosão tecnológica da tecnologia da informação que tornou computado

res e sistemas mais baratos como ferramentallogístico. 

3. Ênfase em organizações mais enxutas .que promoveu gerentes como espe

cialistas para problemas e desempenho de tarefas fora da esfera de habili

dade da organização. 

4. O ambiente competitivo que induz todos os esforços por menores custos de 

operacionalização. 

Mais recentemente, Cunningham (2001) descreve as motivações que 

tem lavado a formação de Alianças e Parcerias entre empresas neste novo 

ambiente que se configura no início deste século: "Parcerias são uma forma de 
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acompanhamento das condições de um mercado em constante mutação devi

do a: 

1. Economia em constante transformação 

2. Menores barreiras para o ingresso 

3. Capacidade de construir um negócio global em um mercado especializado e 

fragmentado 

4. Confusão tecnológica 

5. Capacidade de a organização modificar seu modo de atuar 

6. globalização 

cada um destes fatores tomado independentemente tem um im

pacto moderado sobre o ritmo de mudança em um setor de negó

cios; juntos, causam uma verdadeira explosão. " 

Podemos entender que o conceito teórico da formação de alianças e 

parcerias entre as organizações está intimamente relacionado ao surgimento 

de novas formas de relacionamento entre sujeitos, com o original propósito da 

"troca" , principalmente no intercâmbio de informações e sinergias (conheci

mento) entre indivíduos como vantagem competitiva. O estudo da gestão tec

nológica das organizações vem observar as parcerias como instrumentos da 

flexibilização organizacional que competem principalmente como uma opção 

para a gestão estratégica das empresas frente ao competitivo e dinâmico am

biente que se configurou nas últimas décadas(N.A.). 

2.3 Flexibilização Organizacional e Parcerias 

Segundo Lewis (1992), as poderosas concorrentes da interdependên

cia tecnológica e a integração dos mercados globais estimularam mudanças 

nas políticas nacionais para promover as parceiras e a cooperação. Os benefí

cios das parcerias têm levado nações a abrirem mão de grande parte de sua 

independência econômica, em favor de esforços globais para coordenar as ta

xas cambiais e estabelecer políticas comerciais e agrícolas, adotar práticas 

uniformes, patentes, segredos comerciais e desenvolver padrões mundiais 

para as telecomunicações. 
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Segundo o mesmo autor, o crescente impulso pela cooperação mútua 

vem se refletindo no movimento de nações com a formação dos blocos econô

micos de cooperação, e no mundo empresarial, não se limita à alta tecnologia 

ou a empresas globais. As Empresas de telecomunicações locais, sem opo

nentes estrangeiros, sentem as pressões relacionados a custos e qualidade 

das empresas-clientes que competem em mercados globais. Para elas e para 

outras empresas, a lógica das parcerias ou cooperações não podem passar 

desapercebidas. As parcerias são fundamentais para a flexibilização destas 

empresas, como forma de competir num mercado globalizado e altamente 

competitivo. 

Segundo Carino (2000), a teoria da flexibilização organizacional procu

ra promover de uma forma mais dinâmica os processos da produção, permitin

do as empresas adotarem estratégias de crescimento através da flexibilidade 

das diferentes etapas da produção de bens ou na prestação de serviços com 

mais qualidade e produtividade. 

No curso da evolução da qualidade e do aprofundamento dos estudos 

das teorias administrativas pela adoção de um enfoque mais humano e social 

nas organizações, segundo Tenório (2000), a Flexibilização Organizacional é 

um movimento de transição de um sistema diretivo e não participativo para um 

novo estágio de democratização das relações sociais nos sistemas-empresa, 

com a diferenciação integrada da organização da produção e do trabalho sob a 

trajetória de inovações tecnológicas. Desta forma, dentre os padrões emer

gentes deste modelo constam a necessidade da empresa de manter-se próxi

ma a seus clientes e fornecedores e a utilização de estruturas organizacionais 

mais horizontais e menos compartimentalizadas. Como tal, é uma mudança 

dos modelos e dos paradigmas vigentes nas organizações que ainda convivem 

com formas rígidas nas relações interorganizacionais e intraorganizacionais, 

que aos poucos vão perdendo o seu sentido num ambiente de negócios que, 

ultimamente, se encontra em constante transformação. 

O modelo da Flexibilização Organizacional é apresentado, segundo 

Tenório (2000) como a '1ecnologia de gestão que preconizaria a diferenciação 
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integrada do processo de produção e organização do trabalho em função das 

demandas externas e internas à empresa sob uma trajetória de inovação tec

nológica em condições de incerteza quanto ao futuro". No cerne deste para

digma, um dos elementos que o suportam é a constatação da revolução cientí

fica (revolução tecnológica); a produção passa a ser vista nos momentos do 

processo de pesquisa e desenvolvimento, invenção e inovação, planejamento e 

informação. Como conseqüência, mudaram os processos de gestão do traba

lho e da produção, com mudança na gestão das relações sociais, da educação 

e do treinamento. 

Descreve Carino(2000) a flexibilização organizacional, como um ins-

trumento de crescimento de eficácia na Administração: 

"Flexibilização Organizacional pode incluir um amplo conjunto de deci

sões e ações tais como modificar a própria organização do trabalho da 

empresa, reduzir a quantia de dinheiro à disposição de executivos senio

res e adquirir ou desinvestir em unidades de negócios. Idealmente, o 

propósito da flexibilização organizacional é aumentar a riqueza dos acio

nistas satisfazendo as necessidades de vários stakeholders. " 

Comenta Carino (2000), que à semelhança das mudanças, a Flexibili

zação Organizacional traz consigo um grande conjunto de oportunidades para 

o aprimoramento organizacional e para outras formas de gerenciamento do 

trabalho e das pessoas. Dentre as oportunidades, para os indivíduos destaca

mos a de ser uma permanente fonte de crescimento para as pessoas, onde 

cada uma poderá completar-se pelo contato e aprendizagem com os demais 

em um constante nivelamento superior. Para a organização, surge a oportuni

dade de assumir soluções originais e compartilhadas de problemas, optando 

por decisões estratégicas de crescimento, como as alianças, numa visão cons

trutiva e pró-ativa. Uma visão global e coletiva, de interações exógenas, são 

algumas oportunidades auferidas em ambientes de participação e de democra

tização. 

Para o melhor entendimento sobre a formação das alianças estratégi

cas ou parcerias, dentro do estudo da Administração de Empresas, devemos 

21 



observar as teorias que abrangem os conceitos da Flexibilização Organizacio

nal e da Gestão Estratégica empresarial (N.A.). 

Um dos elementos que se destaca dentro das inovações tecnológicas 

que a Flexibilização Organizacional apresenta é a inovação no processo de 

produção, antes rígida e concentrada em núcleos de produção, para células 

dispersas e flexíveis, transformando o processo produtivo em uma rede de in

formações e especialidades dispersas, suportadas pela revolução tecnológica 

(Castells,2000). As parcerias se encontram exatamente como elementos desta 

nova forma flexível e articulada, dentro da cadeia produtiva, conforme a exi

gência e especialização de cada etapa do processo produtivo. Assim como 

apresenta Motta (2000) uma visão das empresas: 

'~ empresa se tornará cada vez mais fragmentada, localizada, descen

tralizada, flexibilizada e capaz de múltiplas configurações. As transfor

mações atuais, como os movimentos halográficos, terceirização, modu

lação, atomização, ou downsizing são exemplos na conquista de novos 

modelos estruturais. " 

Podemos entender que a Flexibilidade Organizacional contesta os 

modelos arraigados dentro de verdades estabelecidas, trazendo consigo uma 

nova forma de pensar a organização, suas relações internas, com empregados, 

na adoção de políticas organizacionais e no estabelecimento de estratégias 

inovadoras. A oportunidade ou a ameaça é proporcional a medida com que se 

percebe este novo ambiente. 

Assim define Carino(2000): "A flexibilidade organizacional refere-se à 

modificação fundamental da própria organização do trabalho no nível 

empresarial ou reconfiguração da forma radical das atividades e das 

relações no nível da unidade de negócios." E continua a sua coloca

ção: "A flexibilização organizacional vem sendo estudada, e as princi

pais conclusões são que à medida que a estratégia empresarial modifi

ca-se, a organização da entidade empresarial deve modificar-se tam

bém, para que o trabalho seja feito com eficiência .... A flexibilização or

ganizacional pode ser em áreas da empresa ou em sua totalidade. O 

objetivo. em qualquer dos casos, é aumentar a eficácia e eficiência." 
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Concebemos a parceria como um dos elementos dentro do amplo 

contexto da flexibilização organizacional, que resulta numa estratégia de cres

cimento empresarial. Esta pode incluir um amplo conjunto de decisões e ações, 

em diversos âmbitos tais como: Crescimento Interno, Integração horizontal, 

Integração vertical (de empresas relacionadas ou não), Fusões e Alianças Es

tratégicas(Carino,2000). As Alianças buscam um projeto específico ou coope

ram em determinada área de negócio, sendo que, as empresas que tomam 

esta decisão partilham os custos, riscos e os benefícios de explorar e arriscar 

novas oportunidades de negócios. Estas Alianças podem se realizar por diver

sos motivos, sejam eles econômicos, políticos ou tecnológicos (Wright, 2000). 

Carino (2000) propõe a Tabela 2.01, como o resultado da conclusão 

empírica de renomados autores, como forma da adoção de uma estratégia de 

diversificação. A alta gerência das empresas vem fazendo o uso destas três 

estratégias como forma de se adequar as constantes mudanças do ambiente 

empresarial moderno. 

Estratégias de Diversificação· (Tabela 2.01) 

ESTRATEGIA Tipos de Flexibilização Organizacional 

Crescimento • Crescimento Interno 

• I ntegração Horizontal 
I 

Integração Vertical de Empresas Relacionadas • 
• Integração Vertical de Empresas Não Relacionadas 

• Fusões 

• Alianças Estratégicas 

Estabilidade 
L 
I, Redução • Reviravolta 

I • Desenvestimento 
I 

I • Liquidação 

Fonte: Baseado em CARINO, Luciano (2000). 
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Jordan Lewis(1992), reforça este conceito propondo as quatro manei-

ras pelas quais uma empresa pode aumentar sua força: 

1. Com atividades internas; 

2. Com aquisições; 

3. Através de transações formais; 

4. Com alianças estratégicas. 

Segundo Lewis (1992), o mundo dos negócios passou, repentina

mente, a viver uma transformação ao mesmo tempo fundamental e maciça. 

Enquanto a concorrência global eleva os padrões de qualidade, inovação, pro

dutividade e valor para o cliente - as chaves de ouro para o sucesso -, o al

cance daquilo que uma empresa, pode fazer sozinha está diminuindo drastica

mente. As empresas estão descobrindo que o aperfeiçoamento da qualidade 

exige uma cooperação estreita com os fornecedores, e que o valor para o cli

ente provém do relacionamento próximo com os usuários. 

Em todas as indústrias, em todas as nações, de forma especial, no 

setor de telecomunicações, as empresas têm adquirido poder real através da 

cooperação. Por todo o mundo, esses esforços aumentaram de forma signifi

cativa, principalmente nas décadas de 80 e 90 (Carino,1998). 

Por final, como apresenta Motta (2000), vale observar o modelo da 

flexibilização organizacional através da virtualização, a empresa virtual, que 

surge suportada pelos últimos avanços tecnológicos que estão oferecendo 

maiores facilidades para a comunicação e que competem bastante para o sur

gimento de redes de relacionamentos temporários, muitas vezes, parceiras que 

são formadas em um curto espaço de tempo, ao ritmo das negociações destes 

ambientes. Sobre este tema, comenta Motta (2000), "o último estágio alcança

do pela flexibilidade organizacional é a virtualização. Virtual é a organização 

cujos resultados são alcançados através de formas não percebidas fisicamente 

como uma totalidade única" Neste sentido a empresa pode executar apenas 

as tarefas centrais que estruturam o negócio, demandando todas as demais 

tarefas à terceiros. Forma-se uma cadeia de empresas que se comunicam 

constantemente e realizam, cada uma, uma parte das funções essenciais. Este 
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modelo pode ser facilmente percebido hoje nos grande provedores de Internet, 

quando normalmente, toda a sua infra-estrutura de conexão encontra-se nas 

mãos das operadoras de telecomunicações, e tantas outras atividades são re

passadas à terceiros, cabendo-lhes tratar dos assuntos relativos a administra

ção dos conteúdos e o posicionamento corporativo, na construção de sua ima

gem através das ferramentas de marketing. Como comenta Motta (2000): '~ 

organização virtual é viabilizada pela tecnologia da informação (TI), pela auto

mação flexível e pelo desenho industrial computadorizado." A grande vanta

gem deste modelo, comenta o autor, são os ganhos de foco sobre resultados. 

2.4 Papel das Parcerias na Transformação Organizacional 

As parcerias, em suas singularidades e diversidade, compõem um dos 

elementos da transformação organizacional, cada vez mais presente em nos

sos dias, dado o ambiente dinâmico e em rápida mutação, que tem se configu

rado principalmente após a liberalização do mercado e globalização econômica 

e social. Neste sentido, Motta(2000) comenta: 

':40 ampliar-se a consciência sobre valores universais, a empresa não 

mais será vista como entidade isolada a competir com interdependên

cia, valorizando alianças, colaborações e progresso comum. 

Assim, mantendo-se o valor da competição, as estratégias 

de domínio de mercado conviverão com as de alianças e de vantagens 

cooperativas. A cooperação se acentuará como valor gerencial. As ali

anças estratégicas fundamentam-se na idéia do destino comum, da de

pendência mútua e na crença do êxito empresarial como fruto da capa

cidade de gerenciar socialmente as interfaces organizacionais." 

Para efeito de estudo, entenderemos a parceria como um paradigma 

que se apresenta em diversas formas e variações nos negócios, de acordo 

com os seus objetivos, envolvendo a aproximação de duas ou mais organiza

ções, que vislumbram algum bem particular. 
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Em Yoshino ( 1996), encontramos a seguinte definição sobre a ade-

quação da organização a novos moldes, segundo a estratégia de cooperação: 

':As alianças estratégicas estão, basicamente, acompanhando a de

finição com um esforço para "desintegrar" as atividades importantes 

de uma empresa, "reconfigurar" essas atividades exclusiva e imagi

nativamente e "alavancar" os recursos de uma empresa através de 

tentativas de união com empresas independentes para tirar proveito 

da abrangência. " 

Podemos entender, segundo Barros (2001), que as alianças constitu

em-se importantes artifícios para aumentar a competitividade das organiza

ções, aumentando o seu poder de reação ao mercado com relação ao tempo. 

No entanto, tais estratégias implicam em transformações internas, interagindo 

e modificando a estrutura organizacional, modificando os fluxos de informação, 

modificando funções de pessoal e estabelecendo novos relacionamentos bila

terais entre organizações de diferentes culturas . 

. "' varacterização das Parcerias e Alianças 

2.5.1 Caráter das Parcerias e Alianças 

A configuração das parcerias e alianças entre empresas no mundo 

dos negócios nasceu inicialmente como reflexo e sugestão dos movimentos 

das nações em seus acordos bilaterais de cooperação, no sentido de presta

rem ajuda mútua para uma diversidade de objetivos, mas principalmente, para 

celebrarem acordos de paz que trouxessem um clima de segurança e ajuda na 

coexistência entre os povos, como comenta Lewis (1992). Esta natureza das 

parcerias que remontam os conflitos e alianças do passado parecem retornar a 

pauta de discussão política entre as grandes nações, logo no alvorecer destes 

novos tempos. O momento que estamos vivendo neste início de milênio não 

tem SF mostrado diferente. Ao mesmo passo das inovações tecnológicas e dos 

avançClO campo das telecomunicações, aumentou-se grandemente a insta

bilidé :ltre povos e a insegurança generalizada faz com que os prognósticos 
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mais otimistas percam o seu efeito. Também, no campo dos negócios vem se 

configurando novos cenários. Palavras de efeito que exaltavam a livre concor

rência e a eliminação do inimigo estão dando lugar, gradativamente, a um diá

logo político mais comedido em meio a tantas incertezas. Ao mesmo tempo 

em que as nações começam a se abrir ao diálogo em âmbito mundial, discutin

do a Inclusão, a Ética e a Ecologia, o mundo dos negócios vem se abrindo às 

alternativas estratégicas que conferem maior flexibilidade e responsabilidade 

às empresas, tendo em vista a sua continuidade e subsistência numa esfera 

política neo-liberal, com o aumento da concorrência e das disputas globais. As 

parcerias e alir.tnças nunca deixam de ter este caráter marcado pelo diálogo e 

pela abertura à cooperação. (N.A.). 

As alianças podem assumir formas e propostas diversas, como co

menta Carino (2000): "as alianças estratégicas podem ser realizadas por vários 

motivos - politicos, econômicos ou tecnológicos. Em certos paises, por exem

plo, uma empresa estrangeira só consegue permissão para realizar suas ope

racões se fi7er uma aliança estratégica com um parceiros local. " 

Para que melhor possamos entender o conceito de Parceria, ou Alian

ças, como relacionamentos entre organizações, faz-se necessário a distinção 

desta relação daquelas demais que supõem apenas o fornecimento ou comer

cialização de produtos ou serviços entre empresas. Como afirma Costa(1992): 

"A parceria pressupõe um envolvimento e uma interação entre compra

dores e fornecedores capazes de ultrapassar os limites da simples for

malização de um contrato que defina preço, quantidade e prazo de en

trega. Para que se estabeleça uma relação de parceria, a convergência 

de interesses tem de ser tal que, para todos os efeitos práticos, fornece

dores e compradores se comportem como sócios de um empreendi

mento. É comum numa relação de parceria, o comprador financiar o 

vendedor em projetos tecnológicos, oferecer-lhe programas de treina

mento e controle de qualidade, compartilhar centros de processamento 

oe cf; ~,),> e administrar verbas cooperadas de publicidade, entre outras 

27 



De uma forma geral, podemos entender que as empresas criam laços 

de troca e intercâmbio através de parcerias para o atendimento de um objetivo 

comum, trazendo benefícios competitivos comuns ou distintos. As alianças 

apresentam-se como instrumentos para uma estratégia de crescimento (Cari

no, 2000) e conquista de vantagem em um mesmo mercado. Encontramos em 

Yoshino ( 1996) a seguinte definição sobre as alianças: 

"Uma aliança estratégica vincula facetas específicas das atividades-fins 

de duas ou mais empresas. No fundo, o elo é uma parceria comercial 

que aumenta a eficácia das estratégias competitivas das organizações 

participantes, propiciando o intercâmbio mútuo e benéfico de tecnologi

as, qualificações ou produtos baseados nestas. Uma aliança pode as

sumir várias formas, que vão do simples contrato à joint venture. " 

Lorange ( 1996) define as características pelas quais se caracterizam 

as alianças estratégicas: 

• Nacionalidade e grau de cooperação entre empresas; 

~ibuição de cada empresa decorrente de sua cadeia de valor; 

• Escupu geográfico e missão ( em sentido de cadeia de valor); 

• Exposição a riscos fiduciários e ambiental; 

• Relativo poder de barganha e propriedade; 

Lorange (1996) estabelece uma definição sobre as alianças segundo a 

intensidade das transações entre um mercado livre ("mercado") e, a internali

zação total ("hierarquia"), com relação ao grau de integração vertical com a 

empresa-mãe, e, de acordo com o grau de interdependência entre as partes 

envolvidas (conforme ilustra a Figura 2.02). 
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Opções de alianças estratégicas em termos do grau de integração 

vertical e interdependência com a empresa-mãe. (Figura 2.02). 

Fusões e 
Aquisições 

Participação 
Societária 

Joínt 
Venture 

Empreendimento 
Cooperativo 
Formal 

Empreendimento 
Cooperativo 
Informal 

HIERARQUIA 

(INTERDEPENDÊNCIA ALTA) 

Grau de interação vertical NENHUM 

(INTERDEPENDÊNCIA BAIXA) 

Fonte: baseado em Lorange (1996) 

Segundo Lewis (1992) e Doz (2000), através das alianças estratégi

cas, as empresas podem criar qualquer combinação de recursos que atenda 

seus objetivos, separados e comuns. As alianças proporcionam oportunidades 

únicas para o desenvolvimento de força com um conjunto excepcionalmente 

amplo de parceiros - inclusive clientes, fornecedores, concorrentes, distribuido

res, universidades e empresas de outras industrias. Segundo Carino(2000) as 

alianças possuem duas vantagens principais: 

"'=rn primeiro lugar, em virtude de permanecer separada e independente, 

:;; pcuco aumento nos custos burocráticos e de coordenação. Em se

gundo lugar. cada empresa pode se beneficiar com a aliança estratégica 

sem arcar com todos os custos e riscos de explorar sozinha as novas 

oportunidades de negócios." Por outro lado, o autor ressalta que ora 

principal desvantagem da formação de uma aliança estratégica é que 

um parceiros pode receber mais do que oferece. Ou seja, alguns parcei

ros da aliança possuem menos conhecimento ou menos tecnologia 

avançada que os outros e podem, no futuro, utilizar as tecnologias e os 

conhecimentos recentemente adquiridos para competir diretamente com 

seus parceiros mais avançados. " 

A intensidade do relacionamento e a formação de uma parceria é ca

racterizado na Tabela 2.02 ( Barros,2001). 

No entanto, podemos destacar em Barros (2001), e em Carino (1998), 

alguns pontos que são essenciais para que se estabeleça uma relação de par-
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ceria, ou uma aliança entre duas empresas, onde se possa fixar um limite para 

que esta relação não seja confundida com o simples acordo de prestação de 

seNiços envolvendo terceiros, ou mesmo, num caso mais extremo, a consoli

dação de uma união entre empresas: 

• 

• 

• 

• 

• Objetivos estratégicos comuns pré-definidos para o estabelecimento de ga

nhos mútuos e um equilíbrio na relação; 

• Mudança Interna mútua com o compartilhamento de potencialidades, desi-

gnação de pessoal dedicado e afastamento de limites internos; 

• Período de tempo definido, tempo de início de tempo de término; 

• Existência de Cooperação e Compromisso; 

• Estabelecimento de um contrato formal com a descrição das atividades de 

cada sujeito; 

Intensidade do Relacionamento entre Empresas - (Tabela 2.02) 
--

, l ;: i:.lOnal Serviço Parceria Unificação 
--

A~ ~B A~ A/B 

B B 

Somente venda • Venda com rela- • Acomodação • Fusão 
cionamento mútua 

Não há 
Mudança em A • B muda para • Ambos mudam • Todas as barrei-
Ou B acomodar A ras desaparecem 

• Ambos comparti-
Pouca ou nenhu- Iham benefícios 
ma transferência • Acordo sobre in-
de informação terações contí- • Os limites entre 

nuas os ambientes in-
Pouco ou nenhum ternos começam a 
relacionamento • Relacionamento deslocar-se 

forte 

• Alguns elementos 
dos sistema são 
alterados 

Fonte: Baseado em BARROS, Betanla T. de.(2001) 
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2.5.2. Objetivos Principais 

Em Doz (2000) encontramos os objetivos pelos quais empresas optam 

pela celebração de alianças: 

1. Cooptação - A transformação de potenciais concorrentes em aliados e 

fornecedores de bens e serviços complementares que permitem que novos 

negócios se desenvolvam. As rivalidades são neutralizadas como ameaças 

e empresas com bens complementares são cortejadas, criando economias 

de rede em favor da coalizão. 

2. Co-Especialização - Criação de valor sinérgico que resulta da combina

ção de recursos, posições, habilidades e fontes de conhecimento anterior

mente isolados. Os parceiros contribuem com recursos únicos e diferencia

dos - habilidades, marcas, relacionamentos, posições e ativos tangíveis -

para o sucesso de suas alianças, e as alianças criam valor quando esses re

cursos são co-especializados, ou seja, tornam-se substancialmente mais va-

.... ~ndo reunidos em um esforço conjunto do que quando mantidos 

I~UléiíJOS. Este objetivo vem se tornando muito comum na medida que as 

empresas tendem a se concentrar em uma gama mais estreita de habilida

des e atividades essenciais. 

3. Aprendizagem e Internalização - As alianças podem ser uma avenida 

para a aprendizagem e para a internalização de novas habilidades, particu

larmente aquela~ que são tácitas, coletivas e internas a organização (e por

tanto de difícil obtenção e internalização por outros meios). Estas competên

cias essenciais não estão à venda no mercado aberto. 

Doz (2000) resume a lógica da criação de valor através de alianças 

em três pontos: 

1. Construir massa crítica, globalmente ou em um novo mercado específico; 

2. 'der rapidamente sobre mercados não conhecidos e se tornar um in

sider, 

;ssar habilidades concentradas em uma outra localização geográfica; 
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De certo que as alianças são excelentes artifícios para a conquista de 

maior vantagem competitiva para as empresas, através de aquisição de vanta

gens percebidas com a possibilidade da atuação em conjunto com uma outra 

empresa. Seja para a ampliação de sua capacidade de atendimento a novos 

mercados, construção de imagem corporativa, aquisição de competências e 

know-how , ou o ganho em economia de investimentos. As parcerias tornaram

se cada vez mais artifícios estratégicos num mundo globalizado de grande 

competitividade (Lewis,1992). Conclui Doz (2000) que, através das parcerias, 

as empresas devem descobrir e aprender continuamente a construir valores 

mútuos que se traduzam em benefícios tangíveis e intangíveis. 

2.6 Classificação dos tipos de parcerias 

Parcerias são paradigmas e assumem uma diversidade de formas de 

intercâmbio e de relações. Cada forma de parceria se distingue em termos de 

'~I)mpromisso que representa e do grau de controle que confere a 

Num esforço inicial de classificação teríamos as alianças estratégicas, 

terceirizações, joint-ventures e o franchising como os tipos básicos de parce

rias, hora sendo trabalhados, entre as organizações de forma ampla e geral. 

De forma a esclarecer esta categorias, poderíamos de forma simplificada defi

nir (Empresas & Tendências, 1996): 

• Aliança Estratégica: duas ou mais empresas se juntam para compartilhar 

investimentos e custos, visando atuar em parceria no mesmo mercado; 

• Terceirização: também chamada de subcontratação industrial ou de servi

ços. É a transferência a terceiros, mediante contrato, de atividades, nor

malmente julgadas, não essenciais à empresa ou organização; 
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• Joint-venture: duas ou mais empresas se juntam para entrar em um novo 

negócio de risco, compartilhando investimentos e/ou tecnologia, para atua

rem no mercado nacional ou internacional; 

• Franchising: concessão de direitos de um franqueador a outras empresas 

(franqueadas) para produzir ou distribuir produtos ou prestar serviços, me

diante pagamento de taxa inicial e de royalties sobre o faturamento. 

2.6.1 Parceria no Sentido de Aliança 

Consideramos a análise e as semelhanças das definições formais dos 

termos parceria e aliança, como visto na introdução do trabalho: 

• Parceria: a reunião de indivíduos para certo fim com interesse comum, ou 

pelo ponto de vista do mercado associação comercial em que os sócios não 

são responsáveis senão pela parte ou quinhão com que entraram, e só re

cebem lucros proporcionais ao que deram; 

Ga : Usualmente é empregada para a denominação de parcerias que 

dS5umem uma relação a nível internacional, entre empresas multinacionais, 

ou mesmo entre empresas nacionais de grandes porte que agem, geral

mente, no mesmo mercado. 

Podemos Melhor entender as Alianças entre as demais parcerias, se

gundo Carino (í 998), classificando da seguinte forma: 

Alianças: Parceria entre pessoas jurídicas cujo objeto seja identificar princípi

os e fins comuns. Dada Aliança é estratégica às partes pactuadas, quando a 

preservação dos princípios e fins forem vitais a sua sobrevivência. 

Consórcio: É o tipo de parceria entre pessoas jurídicas cujo objetivo seja iden

tificar necessidades de complementaridade, o modo como efetivá-Ia comerci-
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almente, e os respectivos direitos e obrigações. Os consórcios podem ou não 

decorrer de Aliança anteriormente firmada. 

Acordo de Cooperação: É do tipo de parceria entre pessoas jurídicas, cujo 

objeto é regular aspectos técnico-operacionais que afetem ou possam afetar os 

direitos e obrigações dos parceiros, frente às finalidades do pacto, ou as rela

ções legais e comerciais entre estes e terceiros. Os acordos de cooperação 

podem ou não decorrer de Alianças ou Consórcio anteriormente firmados entre 

os parceiros. (Tabela 2.03). 

Atributos das Parcerias - (Tabela 2.03) 

li Tipo de Parceria 
Enfoque prin- Contribuição Escopo do Participação 

Nível decisório 
cipal das Partes Negócio Acionária I 

i 
I 
I 
I 

Político Obrigatorieda- Externo 

Aliança 
Sim 

Estratégico de do equilíbrio 
Amplo 

(Joint Venture) 

":c:tratégica 
não Interno 

-

Acordo Jurídico Não obrigatori-

de Tecnico edade do equi-
Restrito não interno 

Cooperação Operacional líbrio 

Consórcio Comercial 

Fonte: baseado em CARINO, Luciano (1998). 

Segundo Carino (1998) em um tipo de parceria - a cooperação in

formai - as empresas trabalham em conjunto sem um vínculo contratual. Aqui 

os compromissos mútuos são modestos; o controle está quase todo nas mãos 

de cada empresa, atuando separadamente. Os contratos formais são usados 

quando os parceiros querem assumir compromissos explícitos. Como pode 

haver importantes riscos divididos, as parcerias contratuais oferecem alguma 

oportunidade para a divisão do controle. 

As alianças de capital - investimentos minoritários, joint ventures e 

consórcios - propiciam a propriedade comum, estendendo ainda mais os com

promissos mútuos e a divisão do controle. O papel de cada empresa depende 

do tipo específico de parceria. 
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Destaca Lewis (1992) que as alianças estratégicas se assemelhem a 

uma "joint-venture" internacional , quando há criação de uma filial comum, é 

importante distingui-Ias das joint-ventures internacionais tradicionais. Enquanto 

a joint-ventures internacional tradicional é uma filial comum entre uma multina

cional originária de um país desenvolvido com um parceiro (empresa ou orga

nismo do estado) local, onde seu papel se limita a abrir o mercado e às vezes, 

absorver uma tecnologia, a aliança estratégica internacional é uma associação 

entre dois concorrentes poderosos, um e outro agindo em numerosos merca

dos e capazes de dominar processos de ponta. 

Além disso, as razões que movem estes dois tipos de acordo são 

muito diferentes. O desenvolvimento das joint-ventures internacionais, já mais 

antigo, traduziu-se na dependência econômica de nações jovens, de recente 

independência política, fenômeno que se reproduziu até hoje, com a abertura 

política dos países do Leste. Já o desenvolvimento das alianças estratégicas 

tem raízes de globalização dos mercados, no crescimento dos custos e na so-

'ão das tecnologias, tendências que estimulam as grandes firmas rivais 

lle palses desenvolvidos a procurar parcerias entre elas (Lewis,1992). 

Conclui Carino (2000), que estas alianças colocam problemas de es

tratégia e gestão radicalmente diferentes daqueles propostos pelas joint

ventures internacionais tradicionais. 

Finalmente, as redes estratégicas são compostas por qualquer um ou 

todos os tipos de potcerias, provendo assim variados tipos de compromisso e 

controle. Assim, como os consórcios, as redes podem envolver muitas empre

sas, tendo assim potencial para afetar indústrias inteiras. 
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2.6.2 Tipologias das Parcerias e Alianças 

Apresentaremos algumas Tipologias usuais, para que o estudo tenha 

a sua maior abrangência. Como afirma Garrete (1992): 

" Há alianças e alianças: não é a mesma coisa se associar para comer

cialização de um produto em outro país, fazer em parceria um compo

nente, ou se aliar para conduzir em conjunto um projeto grande demais 

para uma só empresa". 

Segundo Bowersox (1989) que realizou um estudo baseado em alian

ças estratégicas para a área de logística, as parcerias poderiam ser classifica

das como: 

1) Alinhamento Vertical - entre dois ou mais comerciantes, geralmente caracte

rizado pela transferência de propriedade de estoque (incluindo em alguns 

casos um fornecedor de serviços). Empregadas para dar velocidade e agili

s operações logísticas. 

2) Alinhamento Horizontal - comerciantes vendendo para a mesma base de 

clientes. Podendo-se incluir uma empresa de serviços como coordenadora. 

Quando no suprimento de nichos de mercado específicos, empresas se 

unem para garantir o fornecimento, excluindo-se os possíveis entrantes. 

Lewis(1992) concebe as parcerias no ponto de vista de uma relação 

contratual, podemos compreender a Tipologia das Alianças da seguinte forma: 

2.6.2.1 Parcerias Informais e Contratuais 

Embora muitas parcerias envolvam acordos formais, nem sempre é 

necessário um contrato. As parcerias informais podem ser uma forma valiosa 

de cooperação. 

A cooperação informal é um ponto de partida natural para acordos 

mais formais. Antes de assumir compromisso? as empresas têm mais flexibili-
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dade, bem como mais espaço para explorar seu relacionamento e resolver as 

questões que poderiam causas problemas mais tarde. Posteriormente, quando 

elas estiverem preparadas para assumir compromissos importantes, os con

tratos serão usados para formalizar os entendimentos. 

Um contrato é um plano mútuo de negócios legalmente reconhecido. 

Uma vez iniciada a execução, as mudanças somente serão possíveis se forem 

mutuamente aceitas. Portanto os contratos, embora fortaleçam as promessas, 

neste enfoque, restringem a flexibilidade. Como o conceito de elaboração de 

parcerias é de gerenciamento seletivo de riscos, vale a resolução do máximo 

possível de questões, antes de assumir um compromisso formal. 

2.6.2.2 Parcerias de Investimento Minoritário 

Em uma parceria de investimento minoritário, uma empresa compra 

ações de outra como parte de um relacionamento estratégico mutuamente de

sejado. A compra de ações no mercado está fora deste escopo e, normalmen

'a. é realizada visando ganhos financeiros, que servem a um propósito dife-

.,;w.:,;:mente conflitante. 

A forma mais simples de investimento minoritário é usada para se ter 

acesso a recursos em troca de capital. 

2.6.2.3 Compromissos de Empreendimentos Conjuntos 

Como organização separada, de propriedade de suas empresas mães, 

um empreendimento conjunto dá a elas mais oportunidades de divisão do con

trole do que outros tipos de alianças. Os empreendimentos conjuntos também 

têm mais espaço para atritos. 

As empresas criam um empreendimento conjunto para satisfazer aos 

seus interesses, separados e mútuos. As discussões devem cobrir todos os 

aspec:os importantes para cada empresa e para o empreendimento. 
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2.6.3 Tipologia 2 - Segunda Proposta 

A partir dos anos 80, operou-se uma mudança fundamental na lógica 

de cooperação internacional : paralelamente às "joint-ventures" internacionais, 

multiplicaram-se novos tipos de parceria - as alianças entre firmas concorrentes 

(Carino, 1998). 

Para efeito desta abordagem utilizamos uma tipologia cuja validade foi 

testada em grande amostragem (Dussage e Garrete, 1991) e que distingue três 

tipos principais de alianças estratégicas entre concorrentes: Alianças Comple

mentares, Aditivas e de Integração Conjunta. Semelhante abordagem desta 

tipologia é proposta por Silva, 2001. Esta tipologia é caracterizada a seguir: 

2.6.3.1 Aliança Complementar 

Os problemas levantados nas empresas para o gerenciamento das 

alianças estratégicas internacionais decorrem do fato de os parceiros serem, 

." ,iO tE.~mpo, concorrentes e associados. Por causa desta ambigüidade, 

",ada firma aliada se confronta com um dilema entre a cooperação e a rivalida

de. Esta questão se coloca de forma sensivelmente diferente de um tipo de 

aliança para outra. 

Nas alianças complementares, cada aliado depende do outro para que 

a aliança se desenvolva. Cada parceiro pode ser tentado a reduzir sua depen

dência, procurando tornar-se autônomo na atividade objeto da aliança. Uma 

das vias em direção a essa autonomia é, antes de tudo, a capacitação do saber 

fazer ( know-how ) do parceiro. Ora, essa transferência será fácil se as tarefas 

utilizando este know-how, forem postas em comum, e será difícil se as tarefas 

ficarem exclusivamente confinadas ao parceiro detentor deste. 

2.6.3.2 Aliança de Integração Conjunta (ou Co-Integração) 

É o tipo de aliança onde os concorrentes desenvolvem um compo

nente comum, mas guardam o domínio total de seus produtos finais. A gestão 
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estratégica destas alianças depende então da convergência da necessidade 

das firmas dos componentes comuns, tanto em termos de características tec

nológicas do componente, como em termos de volumes necessários a cada 

firma. 

Nestas alianças, a pesquisa e o desenvolvimento são em geral repar

tidos entre os parceiros, o que permite a cada um proteger suas competências 

tecnológicas, mas gera a constituição de um know-how comum. Quanto à fa

bricação, em geral é feita na maioria das vezes em usinas comuns, o que per

mite obter efeitos de porte e experiência que beneficiam globalmente a todos 

os aliados. 

Aos problemas clássicos de rigidez na integração vertical, se juntam 

neste tipo de aliança, problemas de gestão mais específicos, ligados à evolu

ção da estratégica concorrencial de cada aliado. 

?6.3.3 Aliança Aditiva 

É muito freqüente na indústria aeroespacial européia, repousa sobre 

aportes similares da parte de todos os aliados para realizar um produto comum. 

Esta característica coloca dois problemas: o da organização da função comer

ciai e o da distribuição das tarefas entre os aliados. 

A organização da comercialização dos produtos comuns pode tomar 

duas formas extremas: ou os parceiros repartem as zonas geográficas em fun

ção de suas implantações já existentes, ou criam uma estrutura comercial co

mum. (Dussage e Garrete, 1992). Para além do problema da escolha da es

trutura de comercialização, a gestão das alianças aditivas traz um risco maior 

aos parceiros, que é o da excessiva especialização. 

Em cada programa, as tarefas de desenvolvimento e produção são 

repartidas conjunto a conjunto ( idéia de kits ). Resulta daí que, quanto mais 

durável for o programa, e quanto mais ele ocupar os recursos ao nível de uma 

firma parceira, mais ele arrasta a empresa em sua especialização no tipo de 
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subconjunto do qual se encarrega. A margem de manobra que consiste em 

poder negociar alianças sucessivas ou fazer alianças simultâneas se reveste 

então de uma importância estratégica : permite a cada firma do setor evitar 

uma especialização excessiva, desenvolvendo e produzindo kits de diferentes 

naturezas através de alianças diferentes ( Dussage, 1990 ). 

2.6.4 Tipologia 3 - Uma Nova Proposta 

Cunninghan (2000) propõe atualmente a classificação dos tipos de 

parcerias em três grupos distintos: 

a) Parcerias Internas - entre empregados e organizações (podem incluir pes

soas de confiança que dão suporte a operações fundamentais para os ne

gócios tais como: acionistas, diretores, investidores, conselheiros, advoga

dos, contadores, etc) 

"j Parcerias Próximas - auxiliam na implementação tácita dos objetivos da or

ganização e as organizações em geral exercem grande controle sobre tais 

parceiros. Nesta categorias incluem-se cadeias de suprimentos, marketing, 

desenvolvimento e assistência às vendas e a terceirização em geral. 

c) Parcerias Externas - são parcerias em rede, que auxiliam e facilitam o mo

delo do negócio, mas não exigem coordenação diária ou estratégica. Os 

relacionamentos de uma empresa formam sua rede de negócios. 

Esta proposta reflete as necessidades de adequação das empresas ao 

atual ambiente de negócios, principalmente aquelas empresas que possuem os 

seus negócios relacionados às recentes inovações tecnológicas no ambiente 

da Internet, B2B (Business to Business). 
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TABELA 2.04 - Tipologia das Alianças Estratégicas 

ALIANÇA ALIANÇA ALIANÇA 
COMPLEMENTAR DE INTEGRAÇÃO ADITIVA 

CONJUNTA 

I II 
I ! A • • V 

DEFINiÇÃO ': 
I 

• Sobre um mercado • Firmas concorrentes • Um consórcio de 
onde há uma distribui- desenvolvem ou fabri- empresas concor-
ção implantada, uma cam um elemento ou rentes desenvolve, 
firma comercializa um componente comum fabrica e comercial i-
produto inicialmente que será integrado em za um produto co-
desenvolvido por uma seus próprios produtos. mum para as firmas 
empresa concorrente. parceiras. 

EXEMPLO GM-Toyota Motor V6 PRV Airbus 

• Explorar a com ple- • Atingir uma escala críti- • Atingir uma escala 
mentaridade dos res- ca para uma função ou crítica no setor de 

-,·VO pectivos aportes, evi- componente, sem atividade, evitando a 
tando que cada firma apelar para um forne- centralização da 
invista em ativos idênti- cedor externo. melhor forma possí-
coso vel. 

• Cada aliado realiza as • Distribuição dos proje- • Projeto em coope-
tarefas com os ativos tos de desenvolvimento ração retalhado em 
que ele domina. Às ve- entre os aliados e pro- subconjuntos, sendo 
zes, a fabricação ou a dução em uma fábrica o desenvolvimento e 

ORGANIZAÇÃO comercialização são comum. a produção reparti-

MAIS feitas por uma filial co- dos entre os parcei-

FREQÜENTE 
(num. ros. Às vezes, a 

: 
comercialização é 
confiada a uma filial 
comum. 

INDUSTRIAS Telecomunicações Informática Aeroespacial 
MAIS FREQÜENTES Automobilística Automobilística Armamento 

NACIONALIDADES Japão-Europa Intra-Europa I ntra-Europa 
MAIS FREQÜENTES Japão-EUA Intra-EUA 

Fonte: Baseado em DUSSAUGE P., GARRETE B. (1991). 
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2.7 Modelo de Gestão Estratégica de Parcerias 

Numa parceria estratégica, comenta Carino(1998), as empresas coo

peram em nome de suas necessidades mútuas e compartilham dos riscos para 

alcançar um objetivo comum. Ora, sem ter uma necessidade mútua as empre

sas podem ter o mesmo objetivo, mas cada uma pode atingi-lo sozinho. Logo, 

se elas não compartilham riscos significantes, não poderão esperar compro

missos mútuos. As empresas somente dividem riscos se necessitam uma da 

outra para atingir o mesmo objetivo. Por outro lado, o fator durabilidade em 

uma aliança não deve servir como parâmetro, como comenta Carino (1998): 

"Nenhuma aliança passa por uma forma verdadeiramente estável, porem 

isto não deve levar à conclusão de que as alianças conduzem ao fracas

so, muito pelo contrário. Primeiro., convém sublinhar que a durabilidade 

de uma aliança não é um indicador de êxito, pois é normal que os par

ceiros se separem quando atingiram seus objetivos. A reversibilidade 

das aliança s em contrapartida à irreversibilidade das fusões e aquisi

ções, é, de fato, uma das razões de seu desenvolvimento atual. Nos ca-

c: mte!lração conjunta, que se estendem muitas vezes, por muitos 

aí/OS, a inércia é o pior inimigo. " 

Segundo Doz (2000), as parcerias estratégicas devem prover o aces

so a muito mais recursos do que qualquer empresa isolada possui ou pode 

comprar. Elas podem expandir grandemente a capacidade de uma empresa 

para criar produtos, reduzir custos, incorporar novas tecnologias, antecipar-se 

aos concorrentes, atingir a escala necessária à sua sobrevivência nos merca

dos mundiais e gerar mais recursos para investir em suas competências bási

cas. A criação de valor é o objetivo principal destas alianças. 

Pode parecer desnecessário dizer aos parceiros em perspectiva, que 

eles devem, antes de mais nada, chegar a um consenso quanto ao que dese

jam alcançar. Mas este ponto é vital, porque cada empresa tem seus próprios 

objetivos. Assim comenta Doz (2000) sobre a necessidade de se conhecer a 

aliança: "Apesar de necessário, a c/ara e ampla compreensão da natureza, do 

âmbito e do provável caminho evolutivo da aliança esta freqüentemente au-
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sente entre os gerentes. De nada adianta um ou dois gerentes terem consciên

cia disso; a compreensão precisa penetrar em todos os niveis da organização. " 

Quando deixamos de comunicar nossas expectativas e suposições, estamos 

montando o cenário para conflitos posteriores. Além disso, se não nos dispu

sermos a fazer concessões em nossos objetivos separados, não poderemos 

nos unir para atingir um resultado mais proveitoso. 

Quando uma parceria é constituída sobre uma necessidade mútua, ela 

ajuda os parceiros na conquista de apoio interno e a ultrapassar o emaranhado 

da solução dos problemas do dia-a-dia, dos interesses parcialmente conflitan

tes e das culturas contrastantes. Ela também esfria os argumentos que dizem 

que uma empresa precisa dominar para ter sucesso, ou que poderia chegar 

sozinha ao mesmo resultado. Assim, uma parceria dura tanto quanto a neces

sidade mútua. Tão logo se desgaste o valor de um dos seus parceiros, o outro 

tem motivo para assumir o controle ou abandonar o negócio. Se uma das em

presas não tem nada a perder, ao passo que sua parceria está altamente ex-

ela não tem nenhum motivo para se esforçar em nome de um objetivo 

comum. Vendo seu risco aumentar, a parceira se detém ou se retira. (N.A.) 

Numa parceria, os riscos incluem a eficácia com a qual as empresas 

irão trabalhar em conjunto. Uma cooperação bem sucedida se apoia na confi

ança e na compreensão mútuas, que somente se desenvolvem através de es

forços ao longo do tempo. A interdependência de uma parceria expõe as em

presas aos problemas de seus parceiros. Cada uma deve pensar mais a res

peito de como sua conduta afeta a outra. Como comenta Cunningham (2001) a 

respeito do desafio da parceria: "a dificuldade para muitas organizações está 

na mentalidade ... descobri que atitude e confiança são as maiores barreiras 

para o ingresso no desafio da parceria" , o mesmo ponto de vista é apresenta

do por Yoshino (1997): "os parceiros são empresas independentes com agen

das próprias. Além disso, muitas vezes são concorrentes. As empresas formam 

alianças por diversos motivos, e uma empresa jamais terá certeza absoluta das 

verdadeiras motivações da outra." Desta forma, a criação de uma mentalidade 

de cooperação torna-se um desafio gerencial para qualquer aliança. 
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Conforme é apresentado Tabela 2.05, na gestão destas alianças apa

recem alguns problemas que podem dificultar no atendimento dos objetivos 

propostos. A proposta deste modelo é caracterizar cada aliança pela sua lógica 

estratégica, de forma a melhor delinear estes problemas e esboçar as sua vias 

de evolução. 

Como paradigmas que assumem formas diversas e sentidos diferen

tes, alguns elementos são essenciais, como veremos posteriormente, para ca

racterizar a formação de uma parceria, assim comenta Carino (1998): "fica c/a

ro o quão ilusório é querer achar um método universal para gerir as alianças 

estratégicas. Os perigos, problemas e esquemas de evolução que aparecem 

são distintos de um tipo de aliança para outro". Aproveitando a construção da 

tipologia, poderiam ser propostos elementos de um guia básico de gestão de 

parcerias de cada um dos três tipos (Tabela 2.05). 

A análise destes modelos e a definição das tipologias é apresentado a 

!-,or Carino (1998): 

"Nenhuma aliança passa por uma forma verdadeiramente 

estável, porem isto não deve levar à conclusão de que as alianças con

duzem ao fracasso, muito pelo contrário. Primeiro, convém sublinhar 

que a durabilidade de uma aliança não é um indicador de êxito, pois é 

normal que os parceiros se separem quando atingiram seus objetivos. A 

reversibilidade das alianças em contrapartida à irreversibilidade das fu

sões e aquisições, é, de fato, uma das razões de seu desenvolvimento 

atual. Nos casos de integração conjunta, que se estendem muitas ve

zes, por muitos anos, a inércia é o pior inimigo. 

Nos casos de complementaridade, viver a aliança como se 

fosse eterna é incorrer em erro, pois é se colocar em posição de depen

dência em relação ao parceiro, do qual não se deve esquecer que é 

também um concorrente. 

Nos casos aditivos, a existência e a duração da aliança de

pende bastante da vontade dos Estados, que não desejam forçosa

mente que suas empresas se engajem em um processo que conduz a 

uma fusão embrionária." 
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Por outro lado, sublinhamos que a noção de sucesso numa parceria 

é, ela mesma, ambígua porque não se sabe jamais se estamos falando de 

êxito de um projeto comum ou das vantagens estratégicas advindas da aliança 

por tal ou qual parceiro. Esta ambigüidade é crucial principalmente para as ali

anças complementares que podem muito naturalmente contribuir para o enfra

quecimento do parceiro e ao fortalecimento de um aliado-concorrente. Como 

afirma Yoshino (1997): '~ natureza ambígua da relação aliada complica-se 

ainda mais pelo fato de que diferentes administradores de uma mesma em

preas podem levar para suas funções diferentes expectativas e compromis-

sos." 

Cabe ainda comentar sobre os desafios da gestão de alianças, como 

comenta Yoshino (1997), que os fatores relativos a proteção de ampliação das 

competências essenciais, e necessidade da coordenação das funções espe

cíficas devem buscar o equilíbrio nestas relações. 

Observamos ainda que, para as empresas que conseguem utilizar as 

,,,,=2 f.'.Jra o que elas são, como define Carino(1998): "arranjos temporários 

de onde se tiram benefícios muito importantes, com a condição de saber colo

cá-los em cheque e renegociá-Ios nos momentos adequados", estas se tornam 

instrumentos altamente eficazes para a renovação e capacitação destas em

presas. 

Ao final desta reflexão, cabe ressaltar a proposital ausência de uma 

abordagem mais dfoíait'ada dos aspectos relativos ao choque da identidade das 

empresas envolvidas nas alianças e as dificuldades de integração de culturas 

nacionais ou internacionais diferentes. 
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TABELA 2.05 - Modelo de Gestão das Alianças Estratégicas 

DEFINiÇÃO 

,"{ISCOS 

RESULTANTES 

POSSíVEIS 

RECOMENDAÇÕES 

ALIANÇA 
COMPLEMENTAR 

v 

• Uma firma comercializa 
um produto desenvolvido 
por uma empresa con
corrente, em um merca
do onde tem implantado 
seus pontos de venda. 

• Dependência de um 
aliado em relação ao ou
tro; 

• Dificuldade na definição 
de contrapartidas; 

• Perda de competências 
(know-how ); 

• Risco de divergência 
sobre o vencimento do 
acordo. 

• Renegociação/ruptura; 
• Retomada do todo por 

um parceiro; 
• Corrida entre aliados 

para se tornar indepen
dente primeiro. 

• Equilibrar o acordo o 
máximo possível, e não 
delegar muito ao parcei
ro; 

• Supervisionar o conteúdo 
e o sentido das transfe
rências de competên
cias(know-how); 

, 
ALIANÇA 

DE INTEGRAÇÃO 
CONJUNTA 

, I 
I 

• Firmas concorrentes 
desenvolvem ou fabri
cam um elemento ou 
componente comum que 
será integrado em seus 
próprios produtos. 

• Risco de obsolência téc
nica dos componentes 
comuns; 

• Risco de divergência 
progressiva sobre as ne
cessidades dos parcei
ros; 

• Dificuldade de reestrutu
rar a unidade comum. 

• A aliança ficar indepen
dente; 

• Retomada do controle 
por um parceiro. 

• Analisar previamente os 
ganhos econômicos e a 
compatibilidade entre as 
diferentes necessidades 
dos parceiros; 

• Monitorar a conver-

• Considerar que a aliança • 
não é eterna. 

gência das necessi
dades dos parceiros; 
Delegar as eventuais 
reestruturações a uma 
autoridade única. 

Fonte; Baseado em DUSSAUGE P., GARRETE B. (1991) 

ALIANÇA 
ADITIVA 

• Um consórcio de 
empresas concor
rentes desenvolve, 
fabrica e comercial i
za um produto co
mum para as firmas 
parceiras 

• Risco de especiali
zação técnica de 
cada aliado; 

• Dificuldades de 
coordenação da 
função comercial; 

• Risco de desperdi
cio e ineficiência. 

• Rodízio das tarefas 
em um jogo de ali
anças; 

• Falsa fusão, ou 
fusão das ativida
des. 

• Definir uma interfa
ce única para o cli
ente; 

• Assegurar o poder 
da estrutura que 
administra o projeto; 

• Participar de várias 
alianças ao mesmo 
tempo, para evitar a 
especialização. 
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2.8 Terceirização como Parceria 

A Terceirização nada mais é que uma forma alternativa de gerencia

mento empresarial, visando o aprimoramento e eficiência da empresa, que 

pode ou não ser caracterizada como uma parceria entre empresas. Consiste 

em repassar gradativamente para terceiros as atividades-meio, a fim de con

centrar as energias da empresa na atividade-fim, afirma Queiroz (1992). Ob

serve-se que o processo de terceirização não é um fim em si mesmo, mas um 

meio para o crescimento contínuo da empresa. 

Segundo Queiroz (1992) "A prática da Terceirização não é no

vidade no mundo dos negócios. Há muitos anos, nas empresas do pri

meiro mundo e no Brasil, se pratica a contratação, via prestação de ser

viços, de empresas especializadas em atividades específicas, que não 

cabem ser desenvolvidas no ambiente interno da organização". 

Muitos segmentos, mesmo no Brasil, se especializaram nesta prática, 

utilizando-se com freqüência da contratação de serviços para o setor de produ

ção, tais como as empresas que compõem o setor da indústria gráfica e o setor 

rl~ inrllJstria têxtil. Segundo Sarrat (2000) 

'irização é uma ferramenta de administração, utilizada como filo

sofia empresarial, que consiste na compra reiterada de serviços especi

alizados e que permite à empresa tomadora concentrar energia em sua 

principal vocação. " 

Comenta Pagnoncelli (1993) que hoje, no entanto, a Terceirização se 

investe de uma ação mais caracterizada como sendo uma técnica moderna de 

administração e que se baseia num processo de gestão, e leva a mudanças 

estruturais da empresa, a mudanças de cultura, procedimentos, sistemas e 

controles, capilarizando toda a malha organizacional, com um objetivo único 

quando adotada: atingir melhores resultados, concentrando todos os esforços e 

energia da empresa para a sua atividade principal. 
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Neste sentido comenta Deschamps (1997) sobre a decisão de optar 

pela terceirização : 

'Tendo medido o tipo, a quantidade e a qualidade dos recursos necessá

rios para dar apoio à criação de produto, o passo seguinte é calcular 

quais habilidades devem ser desenvolvidas pela companhia e quais de

vem ser fornecidas pela base de suprimentos. A decisão de desenvolver 

ou de terceirizar eqüivale à decisão de "fazer ou comprar" na criação do 

produto." 

Verifica-se no discurso de empresários, executivos e dirigentes de go

verno que estimular a terceirização como parcerias é condição para a transição 

do enfoque tradicional para um novo modelo de gestão; entretanto, pouco se 

fala sobre os contornos desse modelo, bem como são escassas as informa

ções que conduzam a uma definição objetiva do que seja uma parceria para as 

empresas. Queiroz (1992) 

Por outro lado, considerando que a maioria das empresas, especial

mente ">C; grandes, busquem a adoção desse modelo, depreende-se que a ter

faça parte dela, visto que são cada vez mais raros os casos de em

-:'uâ;:j que não terceirizem pelo menos algumas de suas atividades. 

Como afirma Queiroz (1992), ''para muitos, terceirizar repre

senta a tendência de comprar fora tudo o que não fizer parte do negócio 

principal. A considerar essa afirmação, nem sempre o terceiro poderá 

ser tido como um parceiro, mas um mero contratado, aquele que fornece 

produtos e serviços que não façam parte do negócio principal da empre-

sa". 

Afirma ainda Queiroz que, embora raras, algumas contribuições para 

se esclarecer as relações de parceria podem ser retiradas das iniciativas de 

muitas empresas na contratação de seus fornecedores e prestadores de servi

ços. 

Nesses casos, existe a indicação de que a parceria sugere um envol

vimento e uma interação maior entre contratantes e contratadas, que supera os 
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limites da simples formalização do contrato, onde se define preço, qualidade e 

prazo de entrega, como vimos anteriormente (segundo Tabela 2.01). Essa re

lação é norteada pela convergência de interesses, quando as partes se com

portam como sócios do mesmo empreendimento. Isso requer uma transição 

para uma nova postura. 

Em um sentido amplo, uma empresa para pôr a parceria em prática 

precisará do envolvimento de todos os seus setores componentes, visto que o 

novo relacionamento implicará não só na área que efetua a compra ou a con

tratação de um serviço, mas toda a empresa (Barros,2001). 

Yoshino (1997) comenta que, para a criação de valor como o principal 

objetivo de uma parceria, é preciso qqe Finanças, Suprimentos, Marketing, Re

cursos Humanos, Departamento Jurídico e outras áreas estejam envolvidas 

nas discussões do acordo. É preciso que os vários setores concordem com a 

parceria, mesmo os indiretamente envolvidos. Todos os departamentos devem 

conhecer, compreender e aceitar os motivos, a forma, os benefícios e os riscos 

investidos na parceria, assim como os limites de ação da contratante e da con

tratada com a qual terão de interagir, no estabelecimento de uma nova relação 

de parceria, e não somente de simples fornecimento. 

Podemos entender que, segundo Pagnoncelli (1993), em um mercado 

abundante de fornecedores que ofereçam qualidade e condições similares, es

pecialmente quando as compras ocorram em largos intervalos de tempo e 

quando o valor agregado pelo fornecedor não seja significativo, pode ser inte

ressante apenas terceirizar, visto que uma relação de parceria redundaria em 

um comprometimento com o fornecedor sem a devida atratividade para o ne

gócio. 

Nesse contexto, é preciso que se entenda que quando se menciona a 

palavra impacto nos negócios, quer-se significar relevância para o processo 

como um todo. Mesmo porque, não há como manter parceria com todos aque

les que se relacionam com a empresa, sob o risco de certo engessamento cul

tural e econômico.(N. A.) 
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Segundo Pagnoncelli (1993), a terceirização como parceria se justifica 

pela relevância estratégica do fornecedor. Logo, a parceria se figura como con

dição para a terceirização. A parceria no âmbito da terceirização requer a 

existência de confiança nos parceiros externos (o terceiro) e interno (emprega

dos), o que, de modo amplo, conduz a certas dificuldades. 

Pagnoncelli ressalta que a confiança é um fator fundamental, e assim 

sendo, tem-se que incluir indubitavelmente a justiça, a valorização dos indiví

duos, a retidão de princípios e a concorrência leal como pressupostos da ter

ceirização como parceria. A terceirização exige uma qualificação das partes 

que supera as questões de natureza técnica. 

2.8.1 Como Desenvolver Parcerias em Terceirização 

A parceria vem a ser um novo estágio entre a empresa fornecedora do 

serviço e a empresa que a contrata, sendo que esta unio30 só irá se concretizar 

se as parcerias forem completamente autônomas umas das outras. Queiroz 

(1992). 

Comenta Queiroz (1992) que, na procura desta empresa prestadora 

de serviços pela contratante, esta deverá identificar quem possa lhe prestar um 

serviço no mínimo igualou melhor do que ele executa internamente. Também é 

exigido da terceirização rapidez, qualidade e execução em tempo recorde. A 

empresa de serviços contratada deverá realizá-lo exatamente como foi deter

minado pela sua contratante e descriminado em contrato. Estas características 

tornam essencialmente necessárias para a concretizaçã.o total do processo de 

terceirização, tornando-se assim contratante e contratados totalmente parcei

ros. 

No que se refere a intenção da formação de parcerias dos modelos 

próximos a terceirização das atividades, segundo Pagnoncelli (1993), devemos 

considerar que uma empresa tem, obviamente, pleno controle sobre seu tra

balho interno. Este deve focalizar o aperfeiçoamento de suas forças básicas -

aquelas habilidades difíceis de copiar que tornam possível a produção e entre-

50 



ga de um valor inigualável aos clientes. As tarefas menos críticas podem ser 

divididas com terceiros. Nos dias atuais, no entanto, em ambos os casos, as 

parcerias estão sendo formadas em movimentos que pode assumir estas tare

fas menos críticas, ou, em comum, nas atividades-fim das empresas. 

Para Pagnoncelli (1993), existem alguns passos importantes no relaci

onamento entre empresas para que uma relação de terceirização possa se 

transformar numa parceria, são eles: 

• Diálogo - promoção do diálogo em todos os níveis junto aos parceiros em 

perspectiva. 

• Convivência - O mútuo conhecimento. O comportamento para a avaliação 

da viabilidade da parceria. 

• Confiança - Deve haver 100% de confiança para que se possa contornar as 

situações inesperadas. 

• Identificação Cultural - Efetuar ajustes necessário considerando os ele

rnent· ,:; cos!tivos das culturas e dos estilos gerenciais dos parceiros em 

.... d. 

• Programas de Parcerias - Fornecimento de programas de treinamento e de 

controle de qualidade para a parceria. 

2.9 Quarterização - Uma Nova Opção 

Seguindo a mesma filosofia do relacionamento entre empresas, a 

quarterização é definida em Saratt (2000) "é a espécie do gênero terceirização 

que consiste na delegação a um terceiro especialista da gestão da administra

ção das relações com os demais prestadores de serviços." Desta forma, em 

decorrência deste novo cenário modelado pela globalização com o aumento da 

concorrência em todos os setores da economia, surge cada vez mais a neces

sidade da profissionalização da cadeia de relacionamentos no mundo empresa

rial. Surge a necessidade de haver uma adequação das relações, em que o 
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tomador de serviços não delega apenas a execução, cabendo ao prestador 

também a responsabilidade na gestão e o compromisso nos resultados. 

Segundo Saratt (2000), o conceito da quarterização se encontra na 

administração da relação, e não apenas no contrato; administrar o risco eco

nômico, e não apenas o jurídico. Desta forma, a quarterização compete para 

imprimir um caráter de parceria numa relação de terceirização tradicional, uma 

vez que as empresas que praticam intensivamente a compra de serviços espe

cializados precisam estabelecer de maneira mais clara as rotinas de acompa

nhamento de seus prestadores de serviços. Há uma mudança em relação ao 

grau de exigência na qualidade ou no resultado dos serviços prestados, e cada 

vez vem se tornando mais complexo administrar estas relações, exigindo-se a 

profissionalização dessa atividade. Define Saratt(2000) que "a quarterização ou 

delegação da gestão de contratos com terceiros, que consiste na contratação 

de uma empresa especializada para gerenciar as parcerias". 

--"c:;ta forma, a quarterização vem se tornando uma proposta de "pro

qli---' __ -.i" da relação de parceria, especialmente para as grandes empre

sas que possuem pouco conhecimento específico sobre parcerias. 

2.10 F atores Críticos na Gestão de Parcerias 

Em Doz (2000) encontramos a definição de três escopos básicos a 

serem observados, onde podemos identificar os fatores críticos, como veremos 

à seguir, para o processo de gestão de parcerias: o estratégico, o econômico e 

o operacional: 

• escopo estratégico, são os interesses que geralmente abrangem seu mais 

vasto território. Parceiros cujo escopo estratégico apresente conflitos pode

rão vivenciar posteriormente um resultado menos favorável. O escopo es

tratégico planeja, avaliar e define o futuro de uma aliança em detrimento aos 

possíveis conflitos. Uma das funções dos gerentes em alianças de co

especialização por exemplo é minimizar os conflitos entre o que está incluído 
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no escopo estratégico da aliança. Este escopo estratégico é o fundamento 

pelo qual a aliança se estabelecerá. O exercício tem revelado que, quanto 

mais as empresas atendem a mercados ou segmentos diferentes, haverá 

menor probabilidade a conflitos. O escopo estratégico aciona a aliança, e os 

conflitos de escopo estratégico provavelmente evitariam que uma aliança 

fosse iniciada . 

• escopo econômico é definido pela gama de atividades que ocorrem dentro 

das empresas parceiras, em nome da aliança. Os interesses e atitudes dos 

parceiros de uma aliança não podem ser totalmente compreendidos se todo 

o escopo econômico da aliança não for levado em consideração. Os benefí

cios da aliança para os parceiros podem ser gerados em grande parte fora 

de seu escopo operacional. Algumas das possíveis tensões são mais difíceis 

de serem evitadas quando a aliança é um investimento em uma joint venture 

independente para um parceiro, mas estão profundamente inserida nas ati

vidades relacionadas de um outro parceiro. O primeiro se concentrará no 

desempenho compartilhado da própria aliança, o último, nos benefícios ex-

." -iOS ao escopo operacional compartilhado e visível da aliança. 

• escopo operacional é o que realmente é realizado em conjunto pelos par

ceiros. Os parceiros podem decidir minimizar ou maximizar esse escopo 

operacional. A minimização tem inúmeras vantagens, como a redução das 

necessidades de integração e coordenação de atividades. Isso se traduz em 

economias práticas em custos de viagens, equipes integradas e similares. 

Reduz também o risco do vazamento acidental de tecnologia ou habilidades 

de parceiros para parceiros e também, poderá reduzir os problemas de dis

tância cultural, pela redução dos requisitos de para que duas empresas 

muito dissimilares trabalhem intimamente em conjunto. Um escopo operaci

onal mais amplo fornece normalmente uma maior "superfície de troca", na 

qual os membros das empresas parceiras podem interagir, comunicar-se e 

aprender uns com os outros. Outra preocupação ao se estabelecer o escopo 

operacional é, portanto, a criação de uma interface suficiente para facilitar a 

aprendizagem conjunta. 
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Assim define Doz (2000) quanto ao significado da tríade apresentada: 

"Todos os três tipos de escopo - estratégico, econômico e operacional -

podem criar conflitos passiveis de eclodir em locais muito diferentes. 

Conflitos de escopo operacional surgem na interface onde os parceiros 

trabalham em conjunto. Um parceiro pode, por exemplo, querer trabalhar 

mais intimamente com seus parceiros, ao passo que os outros podem 

querer manter seus aliados a distância. As dificuldades de escopo eco

nômico se manifestam tipicamente na fronteira entre as atividades que 

são realizadas conjuntamente e aquelas que não o são. A idéia de dar 

descontos de preços para empresas aliadas, por exemplo, pode facil

mente provocar um debate sobre se o aliado é "um de nós" ou uma "ter

ceira parte". As dificuldades de escopo estratégico se manifestam mais 

vigorosamente na concorrência de mercado e em situações em que 

cada parceiro pode fornecer seus próprios produtos em vez dos produ

tos da "aliança li. 

- '~sta forma, podemos concluir que estes três escopos são funda

,a a gestão e o sucesso de uma aliança relacionados a sua concep

çao. Na Tabela 2.06, o mesmo autor relaciona o escopo com a lógica da cria

ção das alianças. 

Soma-se a esta análise de Doz (2000), o posicionamento das empre

sas, se líderes do ramo de negócios, se seguidoras, apesar de apresentarem 

uma posição importante no mercado pertencem ao segundo escalão de em

presas, ou, se entrantes ou entrantes atrasadas. Ao buscarem as alianças, 

estes três grupos de empresas normalmente irão perceber benefícios distintos 

com relação a posição relativa no setor e o perfil de criação de valor das alian

ças. 
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Relação Escopo e Concepção das Alianças - (Tabela 2.06) 

Estratégico 

Econômico 

Operacional 

Cooptação 

Os interesses estraté
gicos devem ser si
milares 

Co-es pecialização 

Os materiais estratégi
cos devem ser compatí
veis e resultar em ex
pectativas comparáveis 
de desempenho 

Cada parceiro deve Minimizar transações 
descobrir benefícios comerciais entre parcei
suficientes na aliança ros fazendo com que a 
para permanecer aliança seja uma joint 
comprometido com a venture independente 
sua continuação 

Aprendizagem e 
Internalização 

As diferenças em es
copo estratégico de 
mercado e as simila
ridades em conjunto 
de habilidades a as 
capacidades requeri
das facilitam a coope
ração. 

Deve haver uma cui
dadosa separação 
entre o desempenho 
na criação de valor e 
os custos de apropri
ação de valor 

Geralmente sem im- Depende das demandas Deve fornecer opor
portância da tarefa conjunta (inte- tunidade suficiente 

gração dos processos ou para aprender com o 
coordenação das saí- parceiro ou a partir de 
das), e das preocupa- uma base de aprendi
ções com o vazamento zagem conjunta. 
de habilidades para o 
parceiro 

Fonte: Baseado em DOZ, Yves L. (2000). 

Um outro fato crítico que se constitui como um elemento fundamental 

nas alianças é a governança. A escolha entre formas contratuais ou institucio

nais de governança constitui-se um elemento chave e fundamental para o su

cesso do empreendimento. A parceria deve ser definida através de um con

junto de contratos ou como uma instituição separada? Doz (2000) ressalta 

que a integração de tarefas, a incerteza econômica e a necessidade da tomada 

de decisões rápidas são contingências que dificultam o estabelecimento de 

uma relação contratual. "A forma institucional não exclui os arranjos contratu

ais, como acordos de acionistas entre parceiros de uma joint venture, mas for

nece um contexto institucionaf'. Afirma o autor que "as formas contratuais da 

organização implicam acordos leais sobre contribuições e benefícios, como 
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transferência de tecnologia, e uso de marcas e canais de distribuição". Os inter

relacionamentos entre estas dimensões e as diferente formas de governança 

são ilustrados na Figura 2.01. 

Inter-relacionamentos entre Dimensões e Formas de Governança 

(Figura 2.01) 

Urgência na 
Tomada de 

Fonte: Baseado em DOZ, Yves L.(2000). 

Integração 
de Tarefas 

Incerteza de 
Resultados 

Tendo em vista os diversos escopos, objetivos e valores a serem cria

dos para a constituição das Parcerias, como apresentados por Doz (2000), 

Lewis (1992) e Yoshino (1997), destacamos os elementos identificados por Ca

rino (1998) e aplicados em sua pesquisa de campo, e propomos a seguinte 

subdivisão, em três agrupamentos distintos, de forte correlação, a serem con

siderados para a avaliação das parcerias: 

1) Fase Inicial - Definição do Escopo Estratégico 

Negociação entre as partes; 

Avaliação dos elementos tangíveis e intangíveis; 

Estudo da Viabilidade e da Atratividade da parceria; 

Planejamento Financeiro (números prospectivos); 
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Definição dos objetivos em comuns (ganho com sinergia entre parceiros); 

Objetivos Unilaterais e alinhamento a macro-estratégia corporativa; ( ganhos 

Internos - individuais); 

Planejamento do Controle das ações tácitas; 

Definição do grau de relacionamento ao core business das empresas; 

Elaboração da governança da parceria; 

Confecção dos elementos do contrato; 

Definição das responsabilidades e compromissos a serem assumidos para am

bos; 

Estabelecimento de um NDA (acordo de confidencial idade); 

2) Gestão das Pessoas envolvidas na Parceria 

Definição das qualificações necessárias (habilidades); 

Identificação de pessoas-chave ao processo; 

Treinamento orientado aos envolvidos; 

Conhecimento anterior necessário sobre a empresa parceria; 

Visão estratégica bilateral e relacionamento interpessoal; 

Definição do grau de envolvimento com o parceiro; 

:Js8rvação da conduta ética; 

3) Gestão do Processo de Parceria 

Planejamento tácito dos pormenores relativos ao processo em conformidade 

com a intencionalidade estratégica e os objetivos pré-estabelecidos; 

Definição da rotina e Controle das ações; 

Correções do processo e de eventualidades; 

Comunicações Interna (externa) dos resultados da parceria e disponibilidade 

de documentos relativos (difusão); 

Aferição de resultados; 

Avaliação do custos envolvidos; 

Aferição do ganho de sinergia; 

Tratamento das contingências; 

Redefinição da relação entre empresas (avaliação do desempenho dos recur

sos humanos envolvidos); 

Redefinições Estratégicas da parceria; 
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2.10.1 Elementos Facilitadores para as Parcerias 

Parcerias como Alianças Estratégicas encontram o sucesso quando 

levam em consideração algumas premissas básicas. Bowersox (1990) apre

senta algumas conclusões dentro daquilo que chama de "Anatomia das Alian

ças", três são as premissas colocadas: 

1) O grande benefício das parcerias são adquiridas com a sinergia gerada no 

trabalho conjunto entre parceiros; 

2) A concentração de uma relação contínua de uma série de pequenos negó

cios e operações simples, com o foco na satisfação e lealdade do cliente pela 

eficiência dos serviços; 

3) As formas mais comuns de Alianças bem sucedidas envolvem um produto/ 

serviço de mercado e um provedor de serviços, como um serviço complemen

tar de entrega ou transporte(distribuição); 

O autor afirma que o fator comum, entre as empresas bem sucedidas 

em parr.erias, é o reconhecimento de que a sua atividade é uma parte impor-

Ja estratégia de marketing. Produto, Promoção e Preço são ingredientes 

competitivos tradicionais, agora, soma-se a eles a competência de tempo e 

localização, como diferencial competitivo. A superioridade sobre a concorrência 

se dá pela facilidade de se fazer negócios, e não apenas em saber o que o cli

ente quer, mas estabelecem padrões rígidos de serviço ao cliente. Bowersox 

diz que empresas líderes concordam que a perfeição é praticamente impossí

vel, no entanto, não podem concordar com serviços baseado na aceitação de 

taxas de falhas. O compartilhamento de informações e falhas entre parceiros 

torna-se o ponto forte destas alianças. São acordados entre as partes especia

listas vendedores, produtos/serviços e garantias de desempenho. Afirma 

Bowersox(1990): 

"Por ser o negócio essencial de um empreendimento, o ponto focal ou o 

objetivo da parceria logística, os participantes devem ser fortes em ter

mos econômicos e gerenciais. A aliança típica é um acordo de longo 

prazo do qual se espera que sobreviva a flutuações características da 

maioria dos negócios. Para dar suporte a uma aliança, o fornecedor de 
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serviços e o vendedor devem ter persistência para contemporizar nos 

maus tempos e para explorar os bons tempos." 

Segundo pesquisas já realizadas por Carino (1998) no campo das 

parcerias para o setor de serviços, podemos considerar alguns elementos ge

rais que contribuem significativamente para o sucesso e o estabelecimento de 

parcerias: 

a) Contribuição compatível dos recursos entre parceiros; 

b) Boa reputação do parceiro junto ao mercado; 

c) Período longo de negociação inicial da parceria; 

d) Acordo perfeito das responsabilidades de cada parte; 

e) Documentação detalhada das fases do processo e bem disseminadas nas 

empresas; 

f) Ampla divulgação dos negócios da parceria internamente às empresas; 

g) Clima de confiança mútua entre parceiros; 

h) Não existência de um líder de mercado no segmento de atuação da parce-

ria; 

i) Estimativa realista da receita dos negócios da parceria; 

j) Compatibilidade entre posições estratégicas; 

k) Adequação dos processos internos; 

I) Transparência de critérios na escolha de parceiros; 

m) Definição prévia da duração da parceria; 

2.10.2 Elementos Inibidores para as Parcerias 

Alguns elementos identificados constituem-se inibidores para a forma

ção das parcerias. Bowersox (1990) apresenta alguns motivos pelos quais as 

alianças fracassaram, e dentre eles podemos citar: 

1. Na forma tradicional de negociação de um acordo de serviços, o tom é o de 

confronto entre adversários. Em alianças deste tipo, a confiança deve ser 

um substitutivo para muitos dos benefícios que possam existir. 

59 



2. Quando uma das partes tem mais a perder do que a ganhar, há freqüente

mente um desequilíbrio de forças por comprometimentos desiguais. 

Nas operações tradicionais, é desnecessário separar o sentido de 

propriedade do controle. Mas em uma aliança a separação tem que ser uma 

prática diária porque a propriedade se estende ao longo do processo do con

junto por todos os níveis envolvidos. 

Tendo em vista as colocações anteriores, podemos relacionar alguns 

elementos inibidores, identificados por Carino (1998), para a avaliação na for

mação das parcerias, que podem vir a prejudicar a relação de empresas par

ceiras, são eles: 

a) Desequilíbrio de contribuição de recursos entre os parceiros; 

b) Má reputação da empresa parceira no mercado; 

c) Periodo inicial de negociação da parceria extremamente longo, ou mesmo 

insuficiente; 

'-I) Indefinição de responsabilidades; 

.. ição e transparência quanto as vantagens competitivas no negócio; 

l) ~ :.<iLQ ae documentação das fases do processo de parceria; 

g) Falta de divulgação das negociações e resultados da parceria; 

h) Inexistência de um clima de confiança mútuo; 

i) Existência de um líder de mercado no ramo de atuação da parceria; 

j) Indefinição sobre estimativas de receita e retorno; 

k) Desacordo entre estratégias de cada parceiros; 

I) Inadequação dos processo internos de cada parceiro; 

m) Falta de critérios na escolha do parceiro; 

n) Falta de definição prévia da duração da parceria; 

o) Falta de habilidades humanas compatíveis para a gestão e condução do 

processo de parceria; 
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2.11 A Ética em Parcerias 

A ética vem sendo tratada cada vez mais no ambiente dos negócios, e 

vem se tornando o tema das discussões em todo o mundo, seja no campo da 

administração pública ou privada, seja nas relações sociais e na vida política 

da sociedade, seja no interior das organizações, principalmente em função da 

crescente instabilidade deste momento e do crescimento da concorrência. 

A experiência na gestão de parceria, nos diversos autores aqui cita

dos, atribui uma grande parcela do sucesso destas relações entre empresas 

em função dos elementos subjetivos: confiança, compromisso, atitude e fideli

dade. Desta forma, prevalece nos acordos de parcerias, a observação das 

questões éticas relacionadas como: honestidade, confiança, compromisso e 

transparência dos acordos(N.A.). 

Especificamente nos mercados de alta tecnologia, há uma grande ten

dência em se observar os ganhos relativos às técnicas a serem absorvidas e 

as vantagens com relação a especialidade do acordo de parcerias, e normal

mente há uma tendência em se desconsiderar as questões referentes ao rela

cionarrv ',.., ...... humano e a conduta entre sujeitos. Em Watson, apud. Araújo 

.mamos o que denomina "Código de Ética do Benchmarking". Tal 

.yo existe para que parceiros, em estudos, criem relações fortes, algo fun

damentai para a tecnologia. Desta forma relaciona: 

• Legalidade - O estudo presta-se à coleta de dados a respeito de processos 

empresariais alheios. Refere-se a alguns cuidados quando no momento de 

requisitar ou obter algumas ínformações. Disponibilização de assuntos 

confidenciais ou segredos empresariais; 

• Troca - Parceiros envolvem-se em relações de troca que devem implicar 

em aperfeiçoamento e ganhos para ambos. A honestidade, entretanto, 

deve permear o intercâmbio, para salvaguardar as empresas de problemas 

legais. 
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• Confidencialidade - Não divulgação de informações confidenciais de em

presas parcerias e documentos comuns a terceiros; 

• Compromisso - Assumir compromissos factíveis e disposição em rever 

processos e ações em conjunto para a melhoria dos resultados e objetivos 

mútuos; 

Comenta Arruda (2001) sobre o comportamento do empregado: "Um 

profissional ético sugere alternativas quando a forma habitual de atuar 

da empresa ou no ramo de negócios for contrária à moral ou aos bons 

c,)stumes. Sabe dizer não com personalidade, mesmo que no curto pra

zo pareça que a organização pode perder clientes ou fornecedores, por

que sabe que no médio e longo prazo esses clientes ou fornecedores 

voltarão com mais segurança e fidelidade". 

Segundo Arruda (2001), a questão ética esta ligada a visão de conti

nuidade, aos valores presentes e a percepção de transparência que pode as

-"'? empresa. Este são fatores críticos fundamentais para a eleição de 

;-,"" ,-" . __ lia hora de assumir riscos em conjunto. 

As parcerias devem estar fundamentadas na conduta ética das pesso

as que interagem para garantir o estabelecimento de uma relação de troca e o 

sucesso deste convívio e continuidade. Deverá estar baseada na compatibili

dade cultural e no comportamento gerado pelo clima organizacional das em

presas escolhidas que optam pelo intercâmbio. Estes fatores estão normal

mente ligados as lideranças empresariais, e ao valores declarados nas empre

sas a seus funcionários e gerentes.(N. A.) 

2.12 Gestão de Recursos Humanos nas Parcerias 

A escolha de profissionais-chave para a concepção estratégica e 

gestão das parcerias é de extrema importância. Comenta Lorange (1996) que 

"0 sucesso de uma aliança estratégica é moldado por indivíduos, e a escolha 
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de pessoas para as posições-chave é uma etapa vital no planejamento da par

ceria". Além das habilidades técnicas adequadas, Lewis (1990) por exemplo, 

identifica nove características que as pessoas envolvidas devem possuir para a 

condução de aliança estratégica: habilidade em negociação, flexibilidade, hu

mildade, aceitação de risco, assistência técnica, integridade, sensibilidade, pa

ciência e curiosidade. 

As pessoas representam as competências principais que precisam ser 

identificadas e cultivadas. Assim coloca Lorange(1996) que: 

"como ocorre com a administração financeira, a administração de recur

sos humanos é parte integral da administração estratégica. Sem o des

envolvimento dos recursos humanos e de suas principais competências 

como recursos estratégicos dentro de uma aliança, será difícil assegurar 

a longo prazo o futuro estratégico do esforço cooperativo. " 

Lorange (1996) destaca seis problemas cruciais para a administração 

de alianças: 

• Designação de administradores para as alianças estratégicas: quem deve 

ser designado e onde; 

• Transferência de recursos humanos: quem controla um administrador espe

cífico; 

• Tempo de vários gerentes envolvidos na aliança estratégica destinado ao 

intercâmbio entre tarefas operacionais e tarefas estratégicas; 

• Julgamento do desempenho de recursos humanos da aliança estratégica 

formada: como evitar vieses; 

• Lealdade dos recursos humanos: alianças estratégicas versus empresa

mãe; 

Yoshino (1997) conclui em sua pesquisa que" as empresas que usam 

as alianças de modo mais eficaz tendem a atribuir a responsabilidade de geri-Ia 

a um gerente ou grupo específico. Presenciamos as mais variadas combina

ções em termos de importância relativa e tipo de atribuição; como a função é 
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vista e estruturada depende muito da seriedade com que a tarefa é vista pela 

empresa e pela alta direção." 

Fica claro o quanto é relevante a designação de pessoas devidamente 

preparadas e experimentadas para assumir estas relações. Como citado em 

Doz (2000) e em Cunningham (2001) a mudança de mentalidade dos gerentes 

executivos é uma fator relevante para que uma suposta parceria trilhe o cami

nho do sucesso. O sucesso da parceria depende de forma significativa do fator 

humano. 

2.13 Gestão dos Processos em Parcerias 

Uma vez que o nosso objetivo, neste estudo, é manter o foco sobre o 

fator crítico condução do processo, este, por sua vez, compreende o escopo 

operacional (Doz,2000) de uma aliança ou parceria, e é neste sentido que ire

mos abordar neste item o seu correto posicionamento dentre as várias possibi

lidades de relacionamento que pode assumir uma parceria e os demais fatores 

críticos igualmente relevantes. 

O primeiro ponto que devemos considerar na condução do processo 

de parcerias é a noção da aprendizagem contínua. Assim afirma Doz (2000) 

sobre o processo de aprendizagem: "para sustentar a cooperação bem

sucedida, os parceiros tipicamente precisam aprender em cinco áreas-chave: o 

ambiente em que a aliança irá operar; as tarefas a serem desempenhadas; o 

processo de colaboração; as habilidades dos parceiros; e suas metas pretendi

das e emergentes". 

O segundo ponto apresentado por Doz (2000) é a transição do 

aprendizado para a reavaliação. Assim comenta o autor: " Os parceiros 

devem fazer três perguntas quando avaliam uma aliança continuada: 

1. Quanto valor ainda resta a ser criado ? 

2. É provável que este valor seja apropriado eqüitativamente entre os par

ceiros ? 
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3. Dadas as incertezas e a necessidade de mudanças, o quão capazes e 

dispostos a fazer os ajustes os parceiros se mostrarão ?" 

Comenta ainda Doz (2000) que fIna ausência de um processo sadio de 

aprendizagem, os parceiros não conseguem discutir as dificuldades da 

cooperação. Os primeiros sinais de alerta para este problema incluem 

comunicação e relações sociais decrescentes entre os parceiros, insa

tisfação e frustração por parte dos envolvidos e a persistência de ques

tões não resolvidas. " 

É necessário ainda o correto dimensionamento dos processos admi

nistrativos e as dimensões sistêmicas para o planejamento e o controle realista 

ao longo de processos administrativos complementares de uma aliança. Loran

ge (1996) conclui que o controle orçamentário clássico é necessário, mas não é 

suficiente para assegurar, adequadamente, o controle. O autor apresenta qua

tro importantes aspectos devem ser observados para o planejamento e controle 

de parcerias: 

• Fixação de objetivos para a aliança estratégica como um todo; 

• Desenvolvimento de programas estratégicos para a implementação de ob

jetivos específicos; 

• Delineamento de táticas para orçamentos relevantes; 

• Monitoramento contínuo dos resultados, desenvolvimento estratégico a pra

zos mais longos e proteção das competências principais da empresa; 

Segundo Lorange (1996), após o estabelecimento da direção básica 

para a aliança estratégica (manifestada em um conjunto de objetivos), são ne

cessários as ferramentas de controle financeiro. Coloca o autor que é necessá

rio monitorar o faturamento para se mensurar a habilidade de a aliança estraté

gica criar transações bem-sucedidas no mercado. No entanto, destaca que al

guns outros fatores são igualmente importantes: 
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• Suposições críticas básicas - reavaliar se a direção estratégica básica é 

ainda válida; 

• Exame detalhado do ambiente - reavaliação da aliança em função do am

biente e a divulgação dos critérios definidos, que devem ser percebidos 

pelos participantes da aliança; 

• Progresso do Programa estratégico - verificar se a aliança está exercendo 

os vários papéis que lhe foram atribuídos e se seus participantes estão 

realmente exercendo suas obrigações; 

• Avaliação dos concorrentes e das respostas aos consumidores - assim 

como o é para qualquer organização, o monitoramento dos concorrentes e 

da respostas dos consumidores aos negócios da aliança são fundamen

tais; 

• Despesas do orçamento estratégico - recursos e orçamento estratégicos 

originalmente comprometidos devem ser cumpridos para que não haja o 

rompimento da confiança mútua da aliança; 

Doz (2000) apresenta três pontos a serem obseNados pelos gerentes 

de parcerias para que se evite os possíveis problemas de gestão do processo: 

1. Transpor os hiatos - transpor hiatos de contexto, conteúdo e processo; 

2. Monitorar o processo de colaboração, não apenas os resultados - os ge

rentes devem focalizar a qualidade do processo de interação. É o proces

so, afinal, que produz os resultados; 

3. Ser realistas em suas expectativas - algumas expectativas não-realistas 

são inevitáveis no início. A atividade de planejamento do caminho a ser 

perseguido com a elaboração de benefícios e compromissos, com benefí

cios inicias modestamente definidos; 

Yoshino (1997) destaca cinco tarefas críticas: 

1. Fixar o tom correto - constitui-se da confiança entre uma empresa e sua 

parceira; 
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2. Monitoração das contribuições dos parceiros - a realização, de uma ma

neira programada, das contribuições básicas em recursos humanos, fi

nanceiros e materiais; 

3. Reconhecimento da Importância dos Fluxos de Informação - captar, reter, 

remoldar, reformular e usar a informação conferindo vantagem competiti-

va; 

4. Reavaliação da Viabilidade Estratégica - realinhamento estratégico em 

função do ambiente competitivo dinâmico; 

5. Reconhecimento da Importância das Relações Internas - disseminar a 

idéias da parceria, resultados, ganhos e atribuições internamente nas 

empresas que participam da parceria; 

2.14 Etapas para a Implementação de Parcerias 

As etapas tradicionais para o estabelecimento de parcerias podem ser 

encontradas em vasta bibliografia, principalmente relacionada inicialmente à 

terceirização (Queiroz, 1992), donde podemos considerar para efeito de estudo 

de implementação de parceiros, são: 

• Planejamento - análise dos objetivos estratégicos da empresa e da compati

bilidade da formação de parcerias; 

• Decisão - definição das oportunidades e do tipo de relacionado que se de

seja em uma parceria; 

• Ação- e identificação de parceiros, definição do tipo de contrato, de gover

nança e preparação do público interno; 

• Contrato - Elaboração do contrato de parceria e da condições a serem con

sideradas; 

• Avaliação - acompanhamento , mensuração de resultados, avaliação das 

relações e valores criados; 

• Correção - ajuste de eventuais desvios, correções e adequações. Avaliação 

conjunta de resultados; 

67 



Yoshino (1997) estabelece um roteiro que compreende: 

• Repensar o negócio - reavaliação estratégica e papel das alianças. 

• Modelar uma aliança estratégica - desintegrar a cadeia de valor; reconfigurar 

a cadeia de valor; avaliar os recursos internos a dos aliados; criar posições 

de recuo; conservar as opções estratégicas; 

• Estruturar uma aliança - Importância das estruturas; Formato das estruturas; 

Considerações-chave; Paple da negociação; 

• Avaliar as alianças - avaliar as alianças; aprender com as alianças; repensar 

a estratégia da aliança; 

No entanto, Lewis (1992) apresenta os seguintes passos para a cons

tituição de alianças e parcerias entre as organizações: 

2.14.1 Escolhendo Parceiros e Construindo Alianças 

A única razão para se buscar uma aliança é o fato dela ser o melhor 

caminho para uma organização alcançar o seu objetivo. Assim, a escolha do 

parceiro deve se basear em uma definição precisa das suas necessidades prio

ritárias e daquilo que é mais crítico para satisfazê-Ias. Da mesma forma, parcei

ros em potencial observarão falhas naquilo que a parceira pode oferecer. Por

tanto, cada empresa deve satisfazer suas necessidades básicas e se ajustar ao 

restante. 

A competência de um parceiro em potencial é julgada através do estu

do de suas forças, fraquezas, recursos e de seu histórico. Isto é semelhante à 

tradicional análise competitiva, com mais dimensões. 

É necessário examinar uma aliança em potencial do ponto de vista do 

mercado, incluindo nesse quadro futuras combinações de outras empresas. 

Será que elas poderão criar mais força que aquela que você está planejando 

agora? 

Apesar de parecer óbvio, vale ressaltar que, um importante enfoque é 

avaliar uma aliança a ser planejada a partir da posição do seu parceiro para se 
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certificar de que ela será a melhor combinação para ambas as empresas. Não 

se deve assumir que o parceiro em perspectiva conheça o suficiente, a respeito 

da sua empresa, para assegurar uma boa combinação. 

Deverá estar assegurado de que a aliança irá aumentar sua indepen

dência, considerando também como ela irá fortalecer o parceiro. E deve-se 

certificar de que esta aliança não estará criando um novo concorrente, nem 

fortalecendo um oponente às suas expensas. 

A maneira pela qual as pessoas se tratam uma às outras, no início das 

negociações, determina o curso de uma parceria. É nessa ocasião que os en

tendimentos mútuos formam raízes e a dedicação é constituída. É significativo 

que seu principal objetivo não deva ser a redação de um acordo. Isso será feito 

ao longo do caminho. 

2.14.2 Desenvolvendo Relacionamentos Eficazes 

o conjunto de ligações entre as empresas (ou com um empreendi

mento conjunto) deve ser completo. É necessário levar em consideração os 

recursos, os níveis e os tipos de questões envolvidas, a separação geográfica 

e as decisões a serem tomadas. 

Uma ponte eficaz entre os parceiros compreende pessoas de cada 

empresa, que representam suas unidades específicas e fornecem pessoal

mente forças importantes para a aliança. Este princípio se aplica a todos os 

tipos de laços estreitos entre empresas. 

Por exemplo, as empresas que têm alianças bem sucedidas com dis

tribuidores em geral contam com a mais competente e melhor treinada força de 

vendas de campo em suas indústrias. Envolvendo pessoas altamente qualifi

cadas, essas empresas ajudam os distribuidores a maximizar seu desempe

nho. 
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2.14.3 As Pessoas e as Práticas nas Parcerias 

As parcerias não devem apresentar os melhores resultados com um 

modelo de gestão "de cima para baixo". Comparadas com as transações for

mais, elas exigem um esforço muito maior. Grande parte deste deve ser inves

tido por pessoas que estão absorvidas no trabalho do dia-a-dia. Com exceção 

das culturas onde os funcionários têm uma lealdade inabalável às suas empre

sas, a verdadeira dedicação vem daqueles diretamente envolvidos. Para isso, 

eles precisam participar do "espírito" de uma parceria, reconhecendo uma ne

cessidade recíproca e dividindo riscos para atingir um objetivo comum. 

Além disso, as relações de parcerias e alianças devem estar baseadas 

nas unidades próximas à ação, que assumem os compromissos. Elas estão em 

posição melhor para sentir, entender e reagir. 

2.15 Definição de Serviços 

Uma vez que este trabalho destina-se ao estudo de parcerias para o 

setor de serviços em telecomunicações. Ressaltamos aqui a definição de servi

ços e algumas peculiaridades gerais sobre o tema. 

Como foi apresentado no Item 1.6 (Definição de Termos), usaremos 

para efeito de referencial a definição proposta por Christian Gronroos(1993) 

que tem mantido em suas publicações uma definição combinada basicamente 

entre as definições de Lehtine(1983) e o Kotler(2000). 

Em 1960 a American Marketing Association definia Serviços como 

uma Atividade, benefício ou satisfação que são colocados à venda ou proporci

onados em conexão com a venda de bens. Para Regan(1963) Serviços repre

sentavam ou satisfações intangíveis apresentadas diretamente (transporte, 

acomodações, saúde) ou satisfações intangíveis apresentadas indiretamente 

quando da compra de mercadorias ou de outros Serviços (crédito, entrega). 
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Em 1983 Lehtinen coloca o consumidor em sua definição dizendo que 

um serviço é uma atividade, ou uma série de atividades, que tem lugar nas in

terações com uma pessoa de contato ou com uma máquina física e que provê 

satisfação ao consumidor. Kotler em seu livro Administração de Marketing, 10 a 

Edição, define Serviço como qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na proprie

dade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um pro

duto concreto. 

Os Serviços têm valor apenas quando disponíveis e posicionados cor

retamente, considerando a perspectiva do cliente. Na verdade ele só será um 

serviço a partir do momento que cumprir com as promessas nele contidas. A 

partir do momento que seu consumidor estiver usufruindo de suas promessas 

de benefícios. Um serviço, ao contrário de um produto que pode ser observado, 

deverá ser experimentado pelo consumidor para que seja avaliado. 

2.15.1 Características dos Serviços 

As características dos Serviços apresentadas por Grõnroos (1995) são 

quatro: Intangibilidade, Inseparabilidade, Variabilidade e perecibilidade. A se

guir, uma descrição breve: 

• Intangibilidade 

Serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheira

dos. O desafio para a área da gerência de serviços é tornar perceptível a quali

dade dos serviços, procurando, de alguma forma, torná-Ia perceptível. 

• Inseparabilidade: 

Diferente dos Produtos, os Serviços são produzidos, entregues e 

consumidos simultaneamente, com forte relação à uma pessoa distinta, quando 

o mesmo é por ela prestado. A característica da inseparabilidade possui como 

conseqüência na maioria das vezes a necessidade da presença do cliente no 

momento da prestação do serviço, aumentado em muito a preocupação com 

sua satisfação imediata. O sentido de "agradar" constantemente. 
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• Variabilidade: 

Um serviço prestado a um cliente não é exatamente o mesmo para o 

próximo cliente. Esta é a característica da variabilidade ou heterogeneidade. E 

é a causa de um dos maiores problemas no gerenciamento dos Serviços -

como manter uma qualidade uniforme percebida dos Serviços produzidos e 

entregues aos clientes. Como os serviços dependem de quem e onde é exe

cutado, é grande, portanto, a possibilidade de que haja variabilidade em seus 

aspectos qualitativos. Este fato ocorre principalmente porque é executado por 

pessoas. E pessoas, por mais treinadas que sejam não conseguem a padroni

zação na execução de tarefas. As providências necessárias para minimizar 

este problema é investir na seleção e treinamento de pessoal, padronizar o 

processo de prestação de serviço e monitorar constantemente a satisfação do 

cliente. A única compensação deste fato é que o usuário de Serviços tende a 

reconhecer a característica desta variabilidade. 

• Perecibilidade: 

Esta também é uma característica problemática. Os Serviços não po

dem ser estocados, obrigando para o gestor uma grande necessidade de esta

belecer equilíbrio entre a demanda e a oferta. 

2.15.2 Gestão de Serviços e Parcerias 

A Gestão de Serviços exige que o gerente atue e mantenha relacio

namentos com todas as área da empresa, com intensidade variável, observan

do uma série de parâmetros e indicadores que o auxiliem na gestão e oferta 

dos serviços. Neste sentido comenta Mattar e Santos(1999:32) 

'~ análise da rotina do gerente de produtos aponta para um relaciona

mento mais intenso com as áreas de Engenharia, Pesqui

sa&Desenvolvimento, Finanças, Contabilidade e Custos, Vendas, Pes

quisa de marketing, Propaganda e Promoção de Vendas, Distribuição 

Fisica, pois são elas que contribuem mais fortemente para o planeja

mento e realização das ações de marketing para os produtos. O ponto 

forte desse modelo de organização reside justamente no papel que o 

gerente de produtos desempenha de elo de relacionamento com as dife-
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rentes áreas da empresa com o propósito de contribuir para o desenvol

vimento de soluções e propostas que melhorem a competitividade dos 

produtos no mercado." 

Desta forma, é também o papel da gerência de produtos/serviços o 

planejamento e avaliação da atuação de parceiros e cooperações que venham 

somar valor sobre a oferta de um determinado produto/serviço. Afirma Doz 

(2000) sobre as oportunidades da criação de novos produtos e serviços que "as 

alianças reúnem parceiros cujas capacidades são complementares para a ex

ploração de uma oportunidade específica, mas enraizar-se em uma quantidade 

muito maior de atividades". O autor afirma que a análise da adição de parcei

ros na oferta de serviços vem se tornando uma prática cada vez mais freqüente 

de mercado, principalmente no setor tecnológico onde a velocidade com que se 

realizam os negócios e a velocidade dos avanços tecnológicos é desproporcio

nal a capacidade de desenvolvimento interna de novos produtos mais competi

tivos, desta forma, as parcerias são. Doz (2000) afirma que "os desenvolvi

mentos que descrevemos - tecnologias híbridas, produtos que reúnem muitas 

tecnologias, e soluções sistêmicas - explicam por que tantas empresas agora 

correm em direção ao futuro com parceiros, sob a forma de alianças". Esta 

observação se aplica as operadoras tradicionais de telecomunicações advindas 

do modelo de gestão estatal, principalmente, vêm buscando nas parcerias e 

alianças, com empresas nacionais e internacionais, a aquisição de know-how 

sobre novos produtos e serviços para aumentar a sua competitividade e valor 

de oferta dos serviços no mercado. 

Devemos levar em consideração ainda alguns aspectos que devem 

estar perfeitamente alinhados, além daqueles relacionados anteriormente. De

vemos considerar a percepção da qualidade na continuidade da prestação 

destes serviços. Podemos destacar que o componente humano é central na 

percepção do valor e de qualidade, no entanto, adicionamos a capacidade de 

resposta a eventos e correções que se fazem necessárias no processo contí

nuo de prestação dos serviços, que é relevante da mesma forma.(N.A.) 
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3. O AMBIENTE DAS TELECOMUNICAÇÕES 

3.1. Uma Visão das Telecomunicações no Contexto Atual 

A competitividade das economias nacionais tende a ser muito afetada 

pela chamada "globalização" ora em curso na economia mundial. Porém, deve

se ter em conta que, analítica e politicamente, o conceito de globalização ainda 

é extremamente fluido e repousa na interface de três fenômenos distintos: as 

relações econômicas tradicionais entre nações resultantes do comércio inter

nacional; as atividades de empresas multinacionais em mercado extrafrontei

ras; e os mercados financeiros e monetários propriamente globais (Cari

no,1998). 

As novas dimensões da globalização relacionam-se à emergência de 

um sistema mundial de interligações de redes privadas entre os principais ban

cos e empresas industriais e de serviços ( Castells, 2000). Instalam-se, assim, 

redes de informação mundiais internas que permitem à empresa ligar produção 

e marketing ao redor do mundo, estimulando ampla gama de parcerias e liga

ções e também estratégias envolvendo novos tipos de interação com fornece

dores, clientes e concorrentes. Vale ressaltar a afirmação de Carino (1998) 

quanto as possíveis conseqüências globais e regionais no processo de globali

zação: 

'J!\ globalização tende, portanto, a reforçar o caráter cumulativo das 

vantagens competitivas baseadas na inovação das grandes empresas 

internacionais, mas pode estar enfraquecendo a base de recursos e a 

coesão organizacional dos sistemas domésticos de inovação. Por outro 

lado, a criação de vantagens competitivas assentadas na capacidade de 

maximizar recursos de pesquisa e desenvolvimento, incluído aí o capital 

humano, localizados em diferentes países, é um processo no qual a di

mensão local ou regional toma-se mais forte com a globalização. Desta 

forma, políticas regionais e locais adquirem uma nova e relevante di

mensão." 
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Por Telecomunicações entende-se um conjunto de dispositivos e téc

nicas para a transmissão de informações instantâneas a longa distância. Essa 

transmissão pode ser de voz, sinais gráficos, dados, imagens ou sinais de tele

visão. Todos eles têm os mesmos princípios fundamentais, mas diferem na 

forma de manipular as informações e nos meios utilizados para transmiti-Ias. 

Por exemplo, sistemas de telegrafia, telefonia, televisão e redes de dados in

formatizados transmitem informações por meio da radiocomunicação, trans

missão por cabo, por satélites artificiais e por fibras ópticas. ( Coutinho, 1995) 

Podemos considerar as telecomunicações como um elemento cata Ii

sador no processo de difusão da microeletrônica, para além das fronteiras da 

empresa individual, chegando inicialmente ao nível da corporação empresarial 

e, posteriormente, permitindo as estratégias setoriais de networking. (Couti

nho,1995). No entanto, segundo Costa (1996) as telecomunicações deixaram 

de ser um meio do qual as pessoas se utilizam para ampliar a sua capacidade 

de comunicação à distância e passaram a ser um elemento estratégico que 

atua como o aglutinador essencial da maior parte das relações humanas, in

cluindo aí as econômicas. 

Segundo Coutinho (1995), a convergência atual entre as tecnologias 

de telecomunicações e de computação, fruto principalmente da tendência à 

digitalização, permite, do ponto de vista tecnológico, a ampliação dos movi

mentos que já ocorriam no âmbito da firma para a corporação e, via ne

tworking, para a economia como um todo. 

Podemos encontrar nas palavras do Prof. René Armand Dreifuss, 

apud. Carino (1998) uma definição adequada para o entendimento deste pro

cesso para o setor: 

liA globalização também compreende um novo modelo de interações 

entre corporações. Hoje, paralelamente ao acirramento do grau de con

corrência em termos do conhecimento necessário para desenvolver pro

dutos, nessa etapa de inovação científica e desenvolvimento tecnológico 

supervelozes, verificam-se tentativas de estabelecer cooperação pontual 

ou estrutural. determinada pela escala necessária de recursos humanos, 
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materiais, financeiros para a pesquisa, produção, comercialização, e as

sim por diante. Ou seja, um certo tipo de sinergia entre corporações, 

concretizadas por diversos tipos de alianças estratégicas que podem 

preservar a identidade das corporações, ou utilizar parte delas para criar 

uma terceira. A globalização tem a ver, portanto, com processos como 

os de fusão, fissão, absorção e incorporação. " 

3.2 Telecomunicações no mundo 

Segundo Carino(1998), podemos considerar como sendo três os prin

cipais elementos que se correlacionam e competem para a configuração do 

atual ambiente das telecomunicações em todo o mundo: a globalização eco

nômica e cultural, a evolução tecnológica e a rapidez com que as mudanças 

ocorrem no mercado e no perfil das necessidades do consumidores. 

Iniciamos o século XXI com o avanço das telecomunicações, que nos 

últimos anos apresentam um salto evolutivo muito além de qualquer previsão. 

O qüinqüênio 1995/2000 pode ser considerado o de maior expansão das tele

comunicações em toda a história deste setor, no mundo, pelo crescimento que 

houve (Plaza, 2000). A microeletrônica criou o Chip com dezenas de milhões 

de transistores e a digitalização deu às telecomunicações a mesma linguagem 

dos computadores. Nasceram as redes de computadores e, entre elas, a de 

maior impacto na vida das pessoas, a Internet, que junto com o celular e a con

vergência de ambos (Internet nos telefones celulares), somado aos efeitos 

econômicos da liberalização e privatização, resultaram no surgimento de novas 

empresas e uma diversidade de novos serviços (N.A.). 

A humanidade assistiu ao longo do século XX várias evoluções tec

nológicas que permitiram a conquista do espaço. Os satélites de telecomunica

ções são, talvez, os maiores frutos dessa conquista. Além de permitirem a re

transmissão de programas da televisão educativa e comercial, eles abriram 

novas perspectivas para a comunicação telefônica, a transmissão de dados, 

fax, Internet e muitos outros serviços especializados. Com a introdução de sa-
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télites de baixa órbita (os chamados LEOS - abreviatura de Low Earth Orbtit 

Satellite), que são menores e mais econômicos, estava decretada a revolução 

da comunicação móvel via telefone celular global (Nascimento, 2000). 

A fibra óptica é outra inovação revolucionária. Surgida no final do sé

culo XX, essa tecnologia da informação permite a transmissão rápida e simul

tânea de milhares de chamadas telefônicas e dezenas de imagens por um fila

mento de vidro, sílica, náilon ou silicone de altíssima transparência e da espes

sura de um fio de cabelo humano (no seu interior circulam correntes pulsantes 

de luz lazer). Para se ter uma idéia de seu impacto, um cabo de fibra óptica 

pode substituir até mil cabos coaxiais de cobre (Coutinho, 1995). 

o desenvolvimento da tecnologia permitiu a digitalização de todas as 

formas de comunicação como voz, dados, imagem, transformados em bits, que 

significa a menor unidade de informação, levando à convergência de sons, da

dos e imagem tratados em conjunto pelo computador, originando a multimídia e 

a realidade virtual (N. A.). 

3.3 O Contexto brasileiro 

o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil começou com o 

Barão de Mauá, o principal responsável pela construção um cabo submarino 

ligando o Brasil à Europa (1874), e com o interesse em tecnologia demostrado 

pelo Imperador Dom Pedro 11, que influenciou o reconhecimento do telefone em 

sua visita à Exposição da Filadélfia (1876). A partir de então o imperador in

centivou a instalação da Telefonia, colocando um telefone ligando o palácio 

com a guarda e propiciando todos os meios para instalação de companhias 

telefônicas no Brasil. No início do século XX as principais capitais tinham vários 

quilômetros de linhas telefônicas ( Coutinho,1995). 

No ano de 1923 é criada a CTB- Companhia Telefônica Brasileira, que 

durante décadas foi a principal companhia telefônica. Em 1962 o governo e o 

Congresso, sensibilizados com a situação do setor, publicam o Código Brasilei-
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ro de Telecomunicações - Lei n.o 4.117, de 27 de Agosto de 1962. Este foi o 

primeiro grande marco na história das telecomunicações no Brasil, com a cria

ção do Sistema Nacional de Telecomunicações, visando assegurar a prestação 

de todos os serviços de forma integrada e a definição de diversas outras ações 

políticas e econômicas para o setor. No ano de 1966 ela foi estatizada e um 

ano antes era criada a Embratel, sendo estas duas as mais importantes na 

formação do sistema T elebrás (1972). A partir de então começou a instalação 

de aparelhos públicos e os 'planos de expansão' (onde o proprietário do telefo

ne adquiria cotas de ações da empresa provedora do serviço) , no de 1975 

começa a funcionar a 'Rede Nacional de Telex (Carino, 1998). 

Na década de 80, a baixa qualidade dos serviços de telecomunicações 

passou a ser um elemento de restrição e inibição ao desenvolvimento econô

mico como um todo. A transformação deste setor estabeleceu novos patama

res de eficiência, havendo a necessidade da adaptação aos novos modelos na 

era da Economia Informacional. Comenta Carino (1998) sobre o momento do 

colapso do sistema: 

" A transformação do setor de telecomunicações estabeleceu novos 

patamares de eficiência que, por sua vez, aumentaram a necessidade 

de investimentos e exigiram uma adaptação ao novo paradigma da era 

da informação. O desenvolvimento de tecnologias, o "casamento" da in

formática e das telecomunicações gerando a telemática, o aumento da 

demanda e da exigência da qualidade dos serviços prestados e a cres

cente globalização da economia resultaram na mudança do perfil das 

empresas de telecomunicações, até então habituadas a funcionar em 

um ambiente de relativa estabilidade, que já não mais existia. " 

A telefonia brasileira entra em nova fase com o desenvolvimento da 

fibra óptica, o inicio do uso de "Iinks" pelo "Brasilsat" (primeiro satélite brasilei

ro, colocado em orbita no ano de 85) e do uso das primeiras rede de dados. 

Nos anos 90 tem o inicio do uso de telefones celulares (Banda A, 

posteriormente Banda B - digital) e a videoconferência. No ano de 1995 é im

plantada a Internet que causa uma revolução no sistema de telefonia brasileiro 
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como meio de acesso, pois muitas centrais antigas analógicas foram trocadas 

por centrais digitais e o uso de rede de fibras ópticas se multiplicou. Em 1998 o 

Sistema Telebrás ( conforme Figura 1.01) é privatizado tendo fim o monopólio 

do Estado no setor. É criada a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunica

ções), órgão regulador independente do setor das telecomunicações que define 

as regras básicas para competição justa e o mecanismo de financiamento das 

obrigações de serviço universais. Desta forma o país é dividido em Regiões de 

Concessão ( conforme Figura 3.01) para atender ao processo. A mudança 

tecnológica e a concorrência tornaram a indústria mais produtiva e incentiva

ram o desenvolvimento e o aprimoramento das tecnologias. 

Em 2000 começa o funcionamento da Internet em celulares ou "Inter

net de bolso", e a utilização da Banda C de telefonia celular (concessão a no

vas empresas de celular "entrantes" no mercado já estabelecido com as Ban

das A e B - Figuras 3.04 e 3.05). Para o mercado das operadoras no Brasil, o 

ano de 2002 será marcado pela desregulamentação do setor, na condição de 

que cada operadora cumpra com as metas de universalização e de qualidade 

impostas pela ANATEL. Para este trabalho de forma especial, esta referência 

se torna um fatores relevante para a definição das ações estratégicas no que 

tange ao plano de expansão (invasão à outras Regiões de concessão - "ata

que" e proteção a Região original de concessão - "defesa"), como veremos 

mais adiante (N.A.) 

De uma forma especial, nos últimos 6 anos, no Brasil, o setor da tele

comunicações é um ambiente que vem apresentando um grande dinamismo de 

interações entre grupos internacionais, agindo como um impulsionador de ne

gócios para os demais setores da economia. Desta forma, o setor apresenta a 

formação de parcerias e alianças de uma forma intensa, principalmente pela 

necessidade de adquirir know-how tecnológico em um curto espaço de tempo. 

Também pelas grandes oportunidades sobre o mercado brasileiro, antes cativo 

controlado pelo governo, agora aberto ao investimento externo (N.A.). 
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3.4 A Privatização das Empresas Brasileiras 

Segundo Carino (1998), nenhum outro setor passou por uma desnaci

onalização tão radical no país quanto o das telecomunicações. O processo co

meçou em julho de 96, quando o Congresso Nacional abriu a primeira "brecha" 

no monopólio estatal e aprovou a venda de concessões para telefonia celular. 

Os instrumentos públicos do estado para a promoção da mudança no setor nas 

telecomunicações que ocorreu em 1998 foram: 

• o "Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado" de novembro de 1995 

elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Esta

do, aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em 21 de setembro de 

1995 e aprovado pelo Presidente da República em novembro de 1995; 

("Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado" , 1995) 

• "Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações 

e do Sistema Postal" elaborado e amplamente divulgado pelo Ministério das 

Comunicações em novembro de 1995. ("Programa de Recuperação e 

Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal -

PASTE", 1995) 

De uma forma geral, o governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso observou que havia a necessidade de uma infra-estrutura adequada 

para o setor, como forma de inserir o Brasil no contexto internacional. Esta 

visão vinha de encontro à realidade de que os países do primeiro mundo estão 

desenvolvendo em conjunto uma infra-estrutura para alavancar a chamada 

"Economia Informacional". A participação do Brasil neste momento se tornou 

fundamental, dentro da visão do governo, para que se pudesse estabelecer 

níveis mundiais de competitividade internos e o estímulo ao desenvolvimento 

social e econômico (Carino,1998). 

Iniciou-se uma ampla promoção de um programa de investimentos 

públicos e privados, com a participação de agentes nacionais e estrangeiros, 
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para a melhoria da infra-estrutura de comunicações, transportes e energia. As 

metas para o setor de telecomunicações foram traduzidas no PASTE (Progra

ma de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do Sis

tema Postal). O PASTE possui alguns objetivos como o estabelecimento de 

diretrizes, metas, programas e projetos de recuperação e ampliação dos servi

ços de telecomunicações no Brasil, com um amplo programa de investimentos 

e com o incentivo ao aporte de capital externo. Seu objetivo visa a moderniza

ção do setor, melhoria da qualidade e aumento da oferta dos serviços, incenti

vando a inovação tecnológica e recuperando o atraso tecnológico em que esta

va submetido o setor (Carino,1998). 

Como mencionado anteriormente, seguiu-se as seguintes iniciativas 

tendo em vista a preservação e autonomia do órgão regulamentador - ANATEL 

e o fomento da livre concorrência: a separação das operadoras estaduais em 

duas unidades de negócios, telefonia fixa e telefonia celular; a reunião das uni

dades de negócios de telefonia fixa das operadoras estaduais em quatro hol

dings (conforme Figuras 3.02 e 3.03), cabendo a elas a operação dos serviços 

nas suas respectivas regiões de concessão; a reunião das unidades de negó

cios de telefonia celular da Telebrás em oito companhias - holdings; (conforme 

Figuras 3.04 e 3.05), cada uma delas responsável pela continuidade da pres

tação dos serviços de telefonia móvel. Todas operariam em regime de duopó

lio, na telefonia fixa permanecendo a empresa de concessão (holding formada 

à partir da divisão do sistema Telebrás) e a sua "empresa-espelho"; na telefo

nia celular as Bandas A (holding formada à partir da divisão do sistema Tele

brás) e Banda B (Plaza,2000). 

Das empresas de telefonia fixa que foram vendidas em leilão, só a 

Telemar foi comprada por um grupo 100% nacional. A norte-americana MCI 

controla e Embratel, a espanhola Telefônica a Telesp, e a Telecom Itália tem 

38% da Tele Centro Sul. (conforme Tabelas 3.01 e 3.02) 

Na telefonia celular, das oito empresas da Banda A privatizadas em 

98, só a Tele Centro-Oeste Celular foi comprada por um grupo nacional, a Spli

ce do Brasil. As demais estão sob controles italiano, espanhol, português e ca-
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nadense. A Banda B de São Paulo, considerada neste momento o negocio 

mais promissor das telecomunicações em todo o mundo, foi a terceira conces

são desse serviço feita pelo governo. Na venda da Banda B (Telefonia Celu

lar), em 97, foi exigida a manutenção do controle nacional. Na privatização da 

Telebrás já não houve tal restrição. O setor vive sob dupla legislação. As dez 

operadoras da Banda B não podem ter controle desnacionalizado, o que não 

vale para as da Banda A (antigas celulares estatais), privatizadas (Plaza,2000). 

3.5 Gestão Estratégica para o Setor 

Uma das principais características atuais do setor de telecomunica

ções é o esvaecimento da fronteira entre produtores e usuários de serviços de 

telecomunicações. A parte mais visível - e, portanto, objeto de mais intenso 

debate - é a possibilidade, aberta aos grandes usuários, geralmente de porte 

multinacional, de construção e operação de suas próprias redes seja em fun

ção da necessidade estratégica de controlá-Ias, seja pela incapacidade do for

necedor público (ou privado regulamentado) de atender a suas demandas es

pecializadas. Ao fornecedor resta a alternativa de iniciar e induzir maior apro

ximação com seus usuários para que soluções específicas sejam conjunta

mente buscadas (Plaza,2000). 

Dentro do ponto de vista estratégico, segundo Coutinho (1995), qual

quer tentativa de compreensão do funcionamento das redes de telecomunica

ções teve reconhecer o papel crucial do software. A capacidade de desenvol

vimento e manutenção do software de suporte é o elemento mais caro e com

plexo para o design e operação das redes. 

A habilidade de controlar a funcionalidade do software é o fator-chave 

da constituição da infra-estrutura da rede. Portanto, a maneira pela qual o con

trole e a administração das funções de serviços (baseadas em software) são 

organizados constitui fator determinante da estrutura do setor de telecomunica

ções tanto em nível local quanto mundial. 
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Ademais, em face da superposição entre as funções relacionadas ao 

software incorporadas em redes para dar suporte ao transporte de mensagens 

e aquelas que dão suporte ao processamento de dados, conversão de proto

colos etc., torna-se praticamente impossível distinguir entre "infra-estrutura" e 

"serviços" de telecomunicações (Coutinho,1995). 

De um modo geral, a análise das trajetórias de desenvolvimento de 

redes deve levar em conta as inovações em software que incorporem desde o 

aspecto físico (hardware) até as aplicações, qualquer que seja a arquitetura do 

sistema. Essas inovações estão sendo desenvolvidas e implementadas, com a 

participação conjunta das agências reguladoras, outras agências responsáveis 

pelo estabelecimento de padrões, fornecedores e usuários dos serviços de te

lecomunicações (N.A.). 

As operadoras de telecomunicações estão divididas entre concessio

nárias e autorizatárias. As empresas concessionárias são aquelas advindas do 

antigo modelo de atendimento pelo estado, da Telebrás, que receberam a con

cessão da prestação dos serviços através do leilão de privatização realizado, 

como um marco no processo de privatização, para as regiões de concessão 

específicas - e as suas "empresas-espelhos", (Figuras 3.02 e 3.03) como um 

outro marco para a implementação do modelo concorrencial. As autorizatárias 

são as empresas que receberam a devida autorização da ANA TEL para atua

rem através da oferta de serviços especializados de telecomunicações, aten

dendo a mercados específicos dentro de regiões definidas pelo órgão, como o 

mercado empresarial (Plaza,2000). 

Dentro deste aspecto, o mercado de serviços de telecomunicações 

para as empresas (mercado empresarial ou corporativo) é um dos mais atra

entes para as prestadoras de serviços de telecomunicações. As empresas bus

cam nas inovações e serviços de rede uma infra-estrutura que represente uma 

redução de custos e o aumento da competitividade, buscando diferenciais tec

nológicos como vantagem competitiva para o seu setor de atuação. Por sua 

vez, as grandes operadoras de telecomunicações buscam absorver o conceito 

de One-Stop-Shop, ou seja, as empresas querem ser o ponto focal de atendi-
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mento a todas as necessidades de telecomunicações do cliente, oferecendo a 

ele comodidade, satisfação e conseguindo fidelidade). Para a oferta destes 

serviços voltados ao mercado empresarial, tanto as concessionárias, empre

sas-espelho e autorizatárias possuem a liberdade de atuar, oferecendo planos 

alternativos para o mercado, muito diferente do mercado de varejo (telefonia 

fixa tradicional) onde os preços são regulados pela ANATEL (N.A.). 

As operadoras que absorveram as regloes de concessão possuem 

como ponto forte a sua grande capilaridade, como base para a definição de 

estratégias - uma estreita relação com a sua base de clientes regionais e seu 

grande potencial, no entanto passam por dificuldades no atendimento das me

tas de universalização e melhoria da qualidade na prestação dos serviços ( Fi

gura 3.08. Modelo de competição X universalização para o setor). As tarifas de 

chamadas locais e de chamadas interurbano, responsáveis por grande parte da 

receitas destas operadoras, são reguladas pelo governo. As estratégias em 

2002 visam a busca das demais regiões brasileiras para a oferta dos seus ser

viços (denominada estratégia de "ataque") bem como a proteção de sua base 

original (denominada estratégia de "defesa"). Desta forma, percebe-se que, 

tanto para as operadoras concessionárias, como para as empresas-espelho, 

coexistem dois focos distintos: o cumprimento das metas de universalização 

impostas pela ANATEL, e a criação de valor, muitas vezes através de parce

rias, para a oferta de serviços especializados ao mercado empresarial ( como 

exemplo, a Telemar Corporate). Um modelo da atuação em mercado distintos 

pode ser visto na Figura 3.09.(N.A.) 

As "empresas-espelho" encontraram dificuldades de estabelecimento 

no mercado, uma vez que necessitaram de tempo para a implementação de 

sua infra-estrutura básica de atendimento para o início de suas atividades, 

dentre elas a carência de profissionais capacitados. Possuem as tarifas relati

vas à telefonia fina de chamas locais e longa distância reguladas pelo governo, 

da mesma forma que as concessionárias. Por outro lado, puderam trazer tec

nologias mais modernas e de mais fácil implementação quando comparadas 

aquelas das bases já instaladas. Da mesma forma, em 2002, buscam se posi-
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cionar em estratégias de ataque e defesa em buscar de uma maior participação 

no mercado (N.A). 

As Empresas autorizatárias buscaram rapidamente atender a deman

da reprimida de mercado por melhores serviços para os clientes empresariais. 

Atuam no mercado através de planos alternativos para o posicionamento de 

preços. No entanto, grande investimentos foram realizados visando este mer

cado e o ano de 2001 vem relevando que estas demandas tiveram a capacida

de de absorver bem menos do que se esperava. Muitas se encontram num 

momento de reposicionamento de estratégias e redução de investimentos, até 

mesmo de liquidação e intenção de fusões com outras empresas(N. A). 

Na Figura 3.08. podemos observar a sugestão do modelo de competi

ção X universalização, com a presença de alguns obstáculos para as concessi

onárias tratarem as metas de universalização e a competitividade no setor. O 

momento para estas empresas operadoras de telecomunicações será marcado 

pela busca de novos mercados, fora de sua região original de concessão, após 

2001, principalmente através de acordos de parceria entre operadoras, forne

cedores e clientes. 

3.6 Parcerias em telecomunicações 

O rápido processo de privatização e a competição estabelecida na 

prestação de serviços públicos de telecomunicações são marcos para o setor 

neste momento, e juntamente com a formação de parcerias e alianças, inevitá

veis para o setor (Carino, 1998). 

Podemos concluir que os processo de parcerias no setor estão inti

mamente ligados aos seguinte fatores (N. A): 

, O modelo estabelecido pelo governo brasileiro para a privatização, unindo 

em uma aliança a iniciativa estatal e a iniciativa privada, a iniciativa nacional 

e a iniciativa externa. 
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,. o objetivo da modernização do setor veio fomentar à necessidade da for

mação de parcerias em diversos níveis para a rápida aquisição de compe

tências e especializações, busca de novas tecnologias, know-how e recur

sos externos, com diversas empresas, entidades e agentes em todo o mun

do. A necessidade da rapidez está relacionada ao plano de atendimento de 

metas de qualidade e universalização, bem como, o surgimento das novas 

oportunidades de negócios no mercado aberto a concorrência . 

., A dinâmica das inovações tecnológicas para o setor e a necessidade de 

adquiri-Ias rapidamente, bem como, a rapidez com que os negócios são re

alizados na nova Economia Informacional, dentro do novo modelo concor

rencial para o setor. O surgimento de oportunidades de negócios em um 

breve espaço de tempo. 

,. O próprio modelo com que o sistema original de telefonia fixa foi imple

mentado - Numa ligação Interegional, ou Internacional, na maioria das ve

zes, se uma ponta é quem paga, devem haver acordos de compensação de 

custos de ligação envolvendo as operadoras nas diferentes Regiões envol

vidas. 

Segundo Crisanto Plaza (2000), são quatro os fatores relevantes, que 

podem ser observados no setor, para o exercício da flexibilização organizacio

nal através de fusões, aquisições e acordos de parceria a nível mundial: 

1) A globalização que obrigou as empresas de telecomunicações, tradicional

mente empresas e organismos monopolísticos de base nacional, a procurar 

uma dimensão maior à partir dos anos 80, fora das fronteiras nacionais; 

2) A compra de empresas de dados pelas indústrias tradicionais, por serem 

inovadoras e estarem no mundo da Internet, a tecnologia necessária para 

que as indústrias tradicionais possam entrar com força nos projetos de no

vas redes de telecomunicações. O mesmo ocorrendo com as operadoras de 

telefonia fixa e celular, em escalas diferentes; 
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3) A liberalização e privatização do setor, com todas as suas conseqüências 

já amplamente conhecidas de mudança, concorrência e eficiência; 

4) O movimento das ações nas Bolsas de valores, quando se elevaram as fu

sões, aquisições e parcerias em função dos momentos de forte elevação 

dos preços das ações, altas que costumavam a acompanhar os períodos de 

máxima expansão dos ciclos econômicos. A proporção destes eventos ago

ra é superior à de ciclos econômicos anteriores observados, devido, em 

grande parte, à globalização e ao momento econômico e acionário favorá

vel, propulsores desta grande onda de fusões, aquisições e alianças; 

No Brasil, segundo Plaza (2000), em nenhum outro setor da economia 

se presenciou tanto a formação de parcerias e alianças entre empresas como 

no setor das telecomunicações. Estas estão sendo celebradas ao ritmo da 

abertura dos mercados e das inovações tecnológicas. As oportunidades estão 

relacionadas ao curto prazo do time-to-market , e os mercados suscetíveis a 

absorver os primeiros que se posicionam como fornecedores (N.A.) 

Percebemos ainda uma forte tendência para o setor de telecomunica

ções, principalmente na oferta de serviços convergentes e de infra-estrutura 

Internet, baseada na formação de Rede de Alianças. Neste sentido, podemos 

assumir a colocação inicial de Yoshino (1997), a respeito das ações estratégi

cas atuais: "de uma perspectiva gerencial estratégica, duas grandes tendênci

as têm caracterizado os negócios nos últimos anos. Uma é a internacionaliza

ção aparentemente inexorável, ou globalização, outra é a dependência cada 

vez maior das alianças estratégicas no sentido da criação de "redes"de intrin

cadas relações comerciais entre grandes empresas". Doz (2000) define este 

termo como " um conjunto de ligações entre muitas empresas relativamente 

comparáveis" ou mesmo, como sugere o autor, uma Carteira de Alianças, "um 

conjunto de alianças bilaterais distintas de que uma empresa participa", ou uma 

Teia de Alianças, como "um conjunto de alianças mais interdependentes que 

uma carteira, mas menos homogêneas do que uma rede". Estas definições 

indicam uma grande tendência mundial de formação de alianças para o setor, 

que muito se assemelha a Tipologia de alianças sugerida por Michael Cunnin

gham (2001), como vimos anteriormente. 
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Cada vez mais empresas visionárias e empreendedoras, percebem 

em outros setores, as oportunidades e ganhos na área de gestão e provimento 

de serviços de telecomunicação, como no exemplo dos empreendimentos imo

biliários, como centros comerciais, centros empresariais e hotéis (N.A.). 

Para os clientes finais, ocupantes destes empreendimentos, as vanta

gens são diversas, indo de serviços diferenciados, agrupados em pacotes ade

quados às suas atividades a custos reduzidos, se comparados a serviços tradi

cionais similares, contratados separadamente. Os Gestores são clientes espe

ciais de sistemas de telecomunicação, que, além de sistemas modernos e efi

cientes, demandam especial suporte técnico de implantação e de operação, 

bem como condições comerciais específicas e adequadas ao fato de serem 

empresas que enfrentam grandes investimentos iniciais, seguidos de amortiza

ções de longo prazo (N.A.). 

A formação de parcerias e serviços contratados no setor é uma prática 

constante e uma forma de dividir os riscos de grandes investimentos. No en

tanto, há que se observar os fatores críticos na formação destas parcerias que 

acontecem muitas vezes, em um curto espaço de tempo, e geralmente entre 

empresas recém formadas, dado a insipiência das oportunidades no setor. Por 

exemplo, a Telemar, terceiriza o serviço de instalação de linhas telefônicas. O 

parceiro da Telemar precisa ser eficiente e eficaz, tendo em vista que está ins

talando em nome da Telemar. Esta relação deve ser observada e controla para 

que a parceria atinja o seu melhor resultado (N.A.) 

3.7 Perspectivas para o Setor 

Para o setor das telecomunicações, bem como para os demais setores 

da economia, a mudança de paradigma no interior das organizações vem se 

tornando uma realidade, e em ritmo bastante acelerado. Das estruturas hierar

quizadas e inflexíveis para estruturas mais independentes do processo de pro

dução, com uma significativa mudança da relação com o indivíduo e com a or-
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ganização, para uma nova relação de trabalho multifuncional, criativa e com 

burocracias mais flexíveis. 

Para as grandes empresas brasileiras prestadoras de serviços, a ca

pacidade de adaptação nestes novos tempos é fundamental em função da 

grande rapidez e permeabilidade com que as empresas estão construindo o 

relacionamento de negócios entre fornecedores, distribuidores e funcionários 

(Plaza,2000). 

Como descrito na introdução deste trabalho, os serviços tradicionais já 

não produzem a rentabilidade esperada, e a oferta de novos serviços através 

da formação de parcerias doravante são oferecidos ao mercado como valor 

adicionado. Isso porque no ambiente dinâmico de mudanças tecnológicas, as 

parcerias vem a suprir os tempos de desenvolvimento e aquisição de compe

tência distintas para a oferta de novos serviços, a aquisição de recursos huma

nos especializados ou a construção dos valores subjetivos (Plaza,2000). 

Muitas empresas buscam no estabelecimento de alternativas estraté

gicas, como as parcerias, para a inovação, por diversos objetivos: para contor

nar suas deficiências internas como a falta do desenvolvimento de novas tec

nologias, para reduzir os investimentos inicias sobre novos produtos, pela defi

ciência na distribuição geográfica de seus serviços, ou parte deles, ou mesmo 

para a construção de uma nova imagem que lhe garanta a percepção de van

guarda tecnológica na oferta de seus serviços (N.A.) 

Como comenta Plaza (2000), as operadoras de telecomunicações no 

Brasil estão passando, e devem passar ainda, por mudanças profundas. O nú

cleo central de seus negócios, em volume de receita, está ainda na prestação 

dos serviços tradicionais de voz, ou seja, na telefonia baseada em circuitos. 

Para os próximos anos este serviço irá se estabilizar ou diminuir com a entrada 

de novas tecnologias e ofertas de novos serviços, e isto fará com que estas 

empresas se reposicionem não somente quanto a fonte de receita, como tam

bém no que se refere as despesas. Para estas empresas será necessário eli

minar os serviços de baixa rentabilidade ou gerados sobre tecnologias que já 
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estão deixando de atender as necessidades dos consumidores, bem como, 

buscar através de parcerias atender novas demandas do mercados por novos 

serviços, ou os novos mercados eminentes. Para subsistir, as operadoras tra

dicionais deverão passar por grande flexibilização organizacional como segre

gar negócios, reduzir custos, melhorar continuamente a produtividade, mudar a 

sua infra-estrutura e introduzir rapidamente novos serviços. 

Todas estas mudanças e incertezas obrigam as operadoras e se re

definirem nas suas diversas variáveis como: estrutura organizacional, cultura 

empresarial, recursos humanos e produtividade. Com certeza pode-se obser

var que a flexibilização organizacional nunca esteve tão presente no Brasil 

,como nas empresas de telecomunicações. As parcerias e alianças são mais 

do que uma opção estratégica para o setor. Para as operadoras de telecomuni

cações, principalmente aquelas advindas de um regime estatal, e para as de

mais empresas-espelho e autorizatárias, as parcerias são uma necessidade de 

sobrevivência e continuidade (N.A.) 

3.8 Estudo do Caso Telemar Corporate 

Dados extraídos de documentos internos e publicações na Internet. 

3.8.1 O Grupo Telemar ( Tele Norte Leste SAl 

Em 1998, o Ministério das Comunicações decidiu dividir a Telebrás em 

12 companhias (conforme Figura 3.03). A maior delas era a Tele Norte Leste, 

transformada em Telemar em abril de 1999. A área de concessão da empresa 

ilustrada na Figura 3.06 chega a 5,4 milhões de quilômetros quadrados. Esta 

área de atuação da Telemar corresponde a 64% do território nacional. Gera 

mais de US$ 300 bilhões, ou 41 % do Produto Interno Bruto (PIB) e abriga mais 

de 86 milhões de pessoas (54% da população). Com mais de 16 milhões de 

terminais telefônicos instalados (Outobro2001), a empresa oferece serviços de 

telefonia fixa em 16 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, as 

regiões Norte (exceto Acre, Tocantins e Rondônia) e toso os estados do Nord

este, além dos escritórios em São Paulo e no Distrito Federal (documentos in

ternos Telemar). 
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Região 1 - Área de concessão da Telemar - (Figura 3.06) 

Fonte: documentos internos Telemar 

3.8.1.1 A Organização 

A Telemar empreendeu desde 1998 (privatização) um amplo trabalho 

de reorganização da sua estrutura interna, otimização de custos e serviços 

administrativos e operacionais, com ênfase da redução do quadro de pessoal 

próprio (cerca de 30%) e de terceiros (em torno de 40%). 

As receitas obtidas em suas atividades operacionais vêm permitindo 

que a empresa realize seus investimentos com uma participação baixa de re

cursos de terceiros, sem aumento do endividamento líquido. Além desses re

cursos, a viabilização dos seus programas de investimento está assegurada, 

visto que, no inicio do segundo semestre de 2000, possuía cerca de R$ 1 bi

lhão em caixa e estava contratando financiamentos do BNDES (Banco Nacio

nal de Desenvolvimento) de R$ 2,0 bilhões, para liberação em dois anos, em 

partes iguais. Outros empréstimos no valor de U$ 380 milhões estavam sendo 

negociados com bancos e fornecedores. 
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A Telemar tem posição dominante no mercado de acesso local, baixa 

exposição relativa à concorrência no mercado de longa distância, que repre

senta aproximadamente 10% da receita, alta sensibilidade à receita de interco

nexão fixa e celular, boa geração de fluxo de caixa e reduzido endividamento. 

Por outro lado, mesmo apresentando melhoras notáveis, a ineficiência da rede 

da Telemar-Rio reduz a sua competitividade no mercado do Rio de Janeiro, 

enquanto que as desigualdades econômicas e sociais em sua região afetam 

consideravelmente o retorno sobre o capital investido. São consideráveis os 

investimentos necessários para concorrer com a Embratel, líder no mercado 

corporativo de dados para grandes clientes. As atividades de reorganização, 

centralização de atividades, otimização de custos e serviços administrativos e a 

redução de quadro de funcionários vem proporcionando economias de custo e 

a consolidação das 16 operadoras (subsidiárias) em uma única empresa, trará 

outras economias operacionais e de impostos. 

A Tele Norte Leste Participações é controlada pela Telemar Participa

ções SA, que detém 51,79% do capital votante e 19,26% do capital total (Figu

ra 3.10). É uma empresa aberta, com mais de 80% de suas ações negociadas 

na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Nova York (NYSE), por meio 

de ADRs representativos de ações preferenciais (documentos internos Tele

mar). 

A Telemar Participações SA foi formada em julho de 1999, a partir do 

Consórcio Telemar. O consórcio foi o vencedor do leilão realizado em julho de 

1998, quando adquiriu a maioria das ações com direito a voto, de emissão da 

Tele Norte Leste Participações SA, vendidas pelo Tesouro Nacional dentro do 

Programa Nacional de Desestatização (documentos internos Telemar) .. 

Sendo concessionárias de serviços públicos, as 16 operadoras con

troladas pela Tele Norte Leste Participações prestam serviços de telefonia local 

e pública e de longa distância intra-regional. Hoje, já atende a clientes nacio

nais e fornecem serviços de transmissão de dados e de valor adicionado (ser

viços tradicionais ofertados com novos serviços que geralmente estão associa

dos à gerência, segurança e terceirização), ofertando soluções completas para 
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os clientes. Em 24 de setembro de 2001 a empresa consolidou o seu processo 

de reestruturação societário, quando as 16 empresas operadoras deram ori

gem a uma única Empresa, cuja denominação social é Telemar Norte Leste 

S/A. O movimento de integração da Empresa é fundamental para o alcance de 

metas e aumento da competitividade no setor de telecomunicações. Comenta 

Crisanto Plaza (2000) sobre a Telemar: 

"Nascida com o estigma da ausência de interessados para sua compra 

(no leilão de privatização da ex-Telebrás) e tendo pela frente o monu

mental desafio de prover telecomunicações na região mais extensa e 

mais desequilibrada econômica e socialmente, a reação da operadora é 

surpreendente. A expansão da planta vem correndo a taxas bem altas 

(cerca de 20% em 2000), os investimentos tem sido feitos na proporção 

requerida pelo mercado e pela inovação tecnológica e, ademais, a 

transparência das decisões é notável. " 

3.8.1.2 Objetivos Declarados e Metas 

Os dados apresentados foram extraídos de documentos internos Te

lemar e publicações externas na home page da empresa. 

O conceito de negócio da Telemar visa oferecer à sua base de clientes 

um amplo e sofisticado conjunto de produtos, focados principalmente nos ser

viços de telecomunicações, necessários à aproximação de pessoas e ao des

envolvimento da economia. 

Os principais objetivos da Telemar são: 

• Criar, de forma sustentada, valor econômico para a empresa e riqueza 

para seus acionistas; 

• Oferecer serviços de telecomunicações inovadores e de nível mundial 

que atendam às exigências de seus clientes e contribuam para a evolu

ção da sociedade; 
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• Manter a posição de liderança nos mercados em que atua e explorar 

outras regiões, oferecendo serviços de telecomunicações permitidos 

pela legislação em vigor. 

Para alcançar esses objetivos, a empresa está estruturada numa forte 

base organizacional e tecnológica e em cinco pilares que definiu como susten

tação para seu futuro (objetivos gerais): 

• Estreito relacionamento com os clientes e com a sociedade; 

• Oferta de produtos e serviços confiáveis e inovadores; 

• Uso de tecnologias adequadas às necessidades de cada segmento de 

mercado; 

• Corpo de executivos e Colaboradores de classe mundial; 

• Potencialização de ativos - tangíveis e intangíveis - para alcançar as 

metas estabelecidas nos prazos programados. 

Ao longo de sua existência, a TNL já passou por diversas reestrutura

ções e organogramas. Podemos observar o seu organograma presente na Fi

gura 3.11. Poderíamos definir resumidamente os maiores desafios, ao nível 

estratégico do grupo TELEMAR, para efeito de ilustração deste trabalho e de 

entendimento do contexto como: 

1. Unificação das 16 operadoras organizadas em 5 regionais para a criação de 

processos e sistemas (TI) unificados, cultura e identidade organizacional e o 

mesmo padrão e nível da qualidade da prestação de serviços; 

2. Atendimento das metas do PAM (Plano de Antecipação de Metas) até de

zembro de 2001 , para que possa à partir de então oferecer os seus serviços 

a outros mercados, fora da sua área de concessão inicial; 

3. Aquisição de competência operacional, busca de novos mercados e a aqui

sição de nos serviços que apresentem maior valor adicionado aos negócios, 

como forma de melhoria dos resultados de rentabilidade sobre o custo do 

investimento do capital; 
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4. Definição da estratégia de "ataque" e implementação para as demais Regi

ões 2 e 3, após dezembro de 2001, bem como, a adoção de mecanismos 

de "defesa" tendo em vista as investidas de suas concorrente 

o faturamento da Telemar em 2000 chegou a R$ 8,4 bilhões e investiu 

R$ 2,2 bilhões, instalando quase 1,7 milhão de linhas telefônicas fixas. O in

vestimento total da Companhia em 2001 será superior a R$ 8 bilhões. A Tele

mar chegará a dezembro de 2001 com quase 18 milhões de linhas instaladas, 

contra pouco mais de oito milhões em julho de 1998, quando ocorreu a privati

zação do Sistema Telebrás. Do total, 744,5 mil serão telefones públicos, repre

sentando um incremento de 202% desde a época da privatização. As metas de 

universalização estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) foram plenamente atingidas em 2001, e a empresa se prepara para 

atuar nas demais Regiões do país em 2002. 

A Empresa concentrou esforços não só na expansão do número de 

terminais, mas também na melhoria do serviço. O grau de digitalização das 

redes tradicionais de telefonia fixa superou 80%, assegurando mais qualidade 

às ligações e permitindo a aquisição de novas funcionalidades como valor 

agregado. 

O principal objetivo da Empresa no ano de 2001 é antecipar o cum

primento das metas de universalização fixadas pela Agência Nacional de Tele

comunicações (Anatel) para 2003. Com isso, a Empresa poderá, ainda em 

2002, prestar outros serviços - como telefonia celular, por exemplo - e atuar em 

estados fora de sua área de concessão. Esse esforço tem levado à instalação 

de 15 mil telefones por dia. 

O Programa de Antecipação de Metas (PAM) é um dos mais ambicio

sos da Empresa. Estará consumindo R$ 5,1 bilhões, do total a ser investido 

em 2001. Ao longo deste ano, o PAM vai beneficiar cerca de 15 mil localidades, 

em várias regiões do país. Deverão ser instalados 5,1 milhões de terminais. 
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A empresa possui uma "vocação" originalmente varejista, na presta

ção de serviços de telefonia fixa em todo o seu território. No entanto, já se lan

ça à disputa de novos mercados de produtos corporativos (Telemar Corporate) 

e do mercado da telefonia móvel celular - PCS (N.A.). 

A PCS é a empresa de telefonia móvel do Grupo Telemar. A Telemar 

adquiriu, em leilão, a licença da Banda D para oferecer telefonia celular em sua 

área de concessão, a partir de 2002. Também criou uma Diretoria de Expansão 

para oferecer serviços de telecomunicações em São Paulo, onde pretende 

chegar no próximo ano, depois de cumprir as metas fixadas pela Anatel. 

Na área de comunicação de dados, as metas visam oferecer as me

lhores soluções em produtos e serviços, e atingir, em 2005, 23% de participa

ção no mercado de dados e Internet, tornando a Telemar referência em tele

comunicações e líder de mercado em comunicação de dados. A Telemar Cor

porate é a empresa responsável pela atuação nesta área, e o objeto principal 

de estudo neste trabalho, mais especificamente, a sua diretoria de produtos. 

As outras empresas do grupo são a Tnext, HiCorp e Contax, ofere

cendo soluções customizadas para cada Cliente. 

3.8.1.3 Breve Histórico do Grupo 

Os dados apresentados foram extraídos de documentos internos Te

lemar e publicações externas na home page da empresa. 

,.. 2000 

O programa de investimentos da Telemar para o ano 2000 esteve fo

cado no crescimento e na tecnologia. A empresa atingiu todas as metas de 

universalização estabelecidas pela Anatel. A meta de 11,8 milhões de terminais 

instalados foi ultrapassada em cerca de um milhão. O mesmo aconteceu com a 

meta de 402 mil terminais públicos instalados. 
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A planta de telefones públicos (TUPs) foi ampliada em 77,3 mil novos 

terminais, atingindo, em dezembro, 428,7 mil terminais (expansão de 22,0% 

sobre dez/99), superando em 26,3 mil TUPs a meta fixada. 

Para competir fora de sua área de concessão e atuar em outros servi

ços de telecomunicações, já a partir de 2002, a Telemar investiu esforços e 

capital na antecipação das metas de universalização estabelecidas para 2003 e 

cumpri-Ias até o final de 2001. 

o término da construção do backbone (infra-estrutura de dados inte

restadual, que suporta os serviços de telecomunicações), com mais de 12.000 

quilômetros de extensão, foi um marco estratégico importante, tanto para redu

ção de gastos com interconexão, quanto para ampliação da oferta de novos 

serviços, principalmente no setor de transmissão de dados. 

, 2001 

Este é o ano do chamado "Passaporte Brasil", o programa que re

úne as cinco diretrizes estratégicas que estão antecipando o futuro da Em

presa. São eles: 

• PAM (Programa de Antecipação de Metas); 

• Data 1 - Programa que cumpre o objetivo de ser o líder de dados em 2005; 

• 31 Global - Programa que busca estabelecer o serviço de telefonia e nível 

Internacional; 

• Atendimento Classe Mundial - Programa que criar o conceito de qualidade a 

nível mundial; 

• EVA (Economic Value Added) - Programa de estabelecimento do índice fi

nanceiro de rentabilidade sobre o capital investido; 

Visando a integração das infra-estruturas de transmissão das suas 

operadoras estaduais, a empresa iniciou a construção de seu backbone, interli

gando as principais cidades da área da Telemar e todas as capitais entre os 

estados do Rio de Janeiro e do Pará. Essa infra-estrutura de transmissão tem 
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condições de atender a toda a demanda de longa distância da Telemar e dos 

serviços de dados e Internet. 

3.8.2 A Vice-Presidência Mercado Corporativo 

A VP foi estruturada para atuar nos vários níveis da cadeia de valor 

dos clientes, criando novas empresas dirigidas para objetivos definidos com o 

propósito de fornecer soluções completas e customizadas. Como se pode ob

servar no organograma da Figura 3.07. 

• Telemar Corporate - voz, dados, imagens e Internet; 

• HiCorp - soluções completas de outsourcing de comunicação empresarial e 

gerenciamento de redes corporativas; 

• Tnext - data centers com hospedagem, co-Iocation, conexão à Internet, ser

viços ASP; 

• Contax - centrais de atendimento (Internet, fax, telefone), cal! centers, tele

marketing ativo e receptivo 

Organograma da vice-presidência para o Mercado Corporativo 

(Figura 3.07) 

VP - Mercado Corporativo 

I 
Telemar TNext HiCorp Contax 
Corporate 

Dir. 
Negócios Corporativos 

Dir. 
Serviço a Clientes 

Dir. Gerencia 
Produtos Empresariais De Parcerias 

Fonte: documentos internos Telemar -2001 
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3.8.3 Algumas Considerações sobre o Grupo TELEMAR 

Para chegarmos a uma visão mais precisa com relação a gestão das 

parcerias na Telemar Corporate, devemos considerar alguns aspectos rele

vantes na formação das empresas do grupo Tele Norte Leste S.A., ou Telemar: 

1) A administração estatal imanente às 16 operadoras, até 1998, fez prevale

cer uma cultura organizacional de privilégios e nomeações políticas para o 

exercício do poder e a definição de cargos estratégicos, onde grupos políti

cos, internamente e externamente, se organizavam como forma exercer in

fluência sobre estas empresas. O exercício do fator político, pelo estado, 

era determinante para a tomada de decisões administrativas. Com a privati

zação, percebe-se que este modelo burocrático de gestão administrativa 

deu lugar a um novo modelo privado semelhante, composto por grupos na

cionais, em sua maioria por grandes instituições financeiras, onde o exercí

cio interno do fator político continua sendo o determinante para a tomada de 

decisões. Tal modelo burocrático privado esta baseado em decisões políti

cas, gerando conflito de interesses entre estes grupos. Este modelo quan

do deparado com o novo cenário concorrencial que se estabeleceu no se

tor, após 1998, tende a ser menos eficiente uma vez que as interferências 

dos conflitos de interesses e a ênfase do fator político nas decisões internas 

se refletem sobre todas a hierarquia da empresa. 

2) Devemos observar ainda que há uma grande dificuldade em se unificar as 

16 operadoras originais estabelecendo uma visão una, a nível nacional, 

para que possa prevalecer um mesmo modelo de gestão organizacional, 

como é definida a intenção do grupo. Estas dificuldades encontram-se ao 

nível da gestão da administração de pessoas, dos processos internos e dos 

sistemas de informação e suporte de serviços. As dificuldades estão su

portadas ainda pelas diferenças no exercício das políticas internas e pelas 

diferenças culturais. 

3) Apresentados os dois itens acima, podemos observar que há uma grande 

dificuldade para a organização em implementar e estabelecer um modelo 
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de gestão consensual e unificado. Uma conseqüência imediata é a dificul

dade de se implementar uma direção estratégica compatível com os desafi

os apresentados atualmente pelo mercado, mesmo tendo a empresa, a seu 

favor, a perpetuidade do monopólio em sua região de concessão, até 2002, 

com a aparente incapacidade de reação da "empresa-espelho" (Vesper) 

para o surgimento de um modelo concorrencial, como era a intenção origi

nai do órgão regulador, a ANATEL. 

4) Um último aspecto que devemos considerar neste momento, é que, os gru

pos políticos internos que dominam o poder, possuem uma cultura proveni

ente do ambiente das instituições financeiras. Os executivos que ocupam 

cargos estratégicos na Telemar, muito freqüentemente advindos destas 

empresas, trazem consigo tal formação e visão. Este modelo de gestão fre

qüentemente encontra-se em conflito com a visão sobre a gestão estratégi

ca de serviços suportados por tecnologias específicas, principalmente 

aquelas que exigem um devido tempo para o seu desenvolvimento, interna

lização e capacitação de pessoal. Estes conflitos se refletem sobre a rela

ção da empresa com seus fornecedores, clientes e empresas parceiras 

(N.A.). 

Para as operadoras em geral, mas especificamente aqui, a Telemar, 

este cenário competitivo apresenta hoje uma série de desafios. No entanto, 

existem duas situações distintas para a Telemar direcionar suas ações estraté

gicas: 

1. A expansão e a manutenção da rentabilidade dos serviços de telefonia fixa 

em sua região de concessão com os serviços tradicionais prestados à po

pulação, em uma área que se apresenta econômica e socialmente desfavo

recida; e 

2. A busca pela liderança, ou por uma maior participação do mercado de da

dos, precisamente o mercado corporativo, que apresenta os maiores atrati

vos através da Telemar Corporate, com a estratégia apresentada através do 

Projeto DATA 1. Neste caso são serviços de telecomunicações de dados, 
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voz e serviços relacionados à infra-estrutura Internet, com serviços de valor 

adicionado, que prometem uma rentabilidade maior e maiores perspectivas 

de retorno sobre o capital investido. 

É notável que o atendimento das metas de universalização e qualida

de através do PAM (Plano de Atendimento de Metas) receberam toda a priori

dade da empresa até o presente momento, por ser o atestado do cumprimen

tos das metas que a qualificam, oferecendo-lhe o "passaporte" para a explora

ção das demais regiões. 

Para ambas as situações, a necessidade de se criar parcerias é rele

vante. No primeiro caso, para propiciar a empresa a devida expansão de sua 

capilaridade de serviços de atendimento à população (varejo) de uma forma 

geral, através de acordos que possam assegurar a penetração da empresa nas 

demais regiões fora de sua área de concessão original. No segundo caso, esta 

necessidade é ainda mais preeminente dado que a Telemar é uma empresa de 

tradição "varejista" atendendo a grande população com serviços de telefonia 

fixa. Falta-lhe os elementos necessários para disputar o sofisticado e exigente 

mercado corporativo 

3.8.4 A Telemar Corporate 

Os dados apresentados foram extraídos de documentos internos da 

Telemar Corporate e publicações externas na home page da empresa. 

A Telemar Corporate é uma empresa formada em 2000, 2 anos após a 

privatização das 16 empresas que se uniram para formar a Tele Norte Leste 

Participações, ou simplesmente TELEMAR. A Missão inicial da Telemar Cor

porate se diferencia da empresa Tele Norte Leste Part., (TNL), uma vez que é 

a responsável pelo desenvolvimento, gestão e crescimento da participação no 

mercado de produtos e serviços destinados ao mercado empresarial. Na Figu

ra 3.11 pode-se observar o organograma do Grupo Tele Norte Leste Participa

ções e suas empresas. Na Figura 3.12 podemos observar o organograma da 

Telemar Corporate (TC). Seu objetivo estratégico principal é ser a empresa 
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líder do mercado de dados nacional, até 2005, com 23% de participação no 

mercado. As definições estratégicas se encontram no Programa interno, já 

mencionado, DATA 1. 

Há uma estreita relação entre o grupo (TNL) e a empresa (TC), pois a 

sua atuação a nível nacional depende do cumprimento das metas de universa

lização e qualidade da ANATEL, pela TNL. O número de empregados da TNL é 

de 22.000 funcionários, dos quais, 2.300 são funcionários da Telemar Corpo

rate. 

3.8.4.1 As Diretorias da Telemar Corporate 

Os dados aqui apresentados foram extraídos de documentos internos 

da Telemar Corporate. 

A Diretoria de Serviços a Cliente é responsável por toda a estratégia 

de atendimento aos clientes corporativos, fazendo parte deste escopo o geren

ciamento dos chamados Contact Centers, o desenvolvimento da Logística de 

Atendimento, a gestão da Performance Operacional das áreas de execução de 

serviços, a qualidade em faturamento e a coordenação das iniciativas no senti

do de implementar o programa de qualidade Classe Mundial. 

A Diretoria de Negócios tem como objetivo atender às necessidades 

das grandes, médias e pequenas empresas, visando tornar a Telemar Corpo

rate referência em serviços e líder em comunicação de dados. 

A Diretoria de Produtos Empresariais(DPE) tem como objetivo desen

volver políticas, diretrizes e estratégias de marketing para os produtos e servi

ços corporativos, visando tornar a empresa referência em telecomunicações e 

líder de mercado em comunicação de dados. 

As principais funções são: 

• Gerenciar os produtos do Portfólio Corporativo 

• Conceber, desenvolver e implantar novos produtos e serviços; 

• Subsidiar o detalhamento das metas de comercialização, market share e 

qualidade de produtos 
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• Desenvolver alianças e parcerias; 

• Estabelecer políticas de preços, margem e lucratividade; 

• Interligar atividades de marketing e vendas com rede e suporte; 

• Gerenciar o ciclo de vida do produto e o posicionamento junto ao mercado; 

• Definir a proposta de valor do produto, seu plano de marketing e acompa-

nhar seus resultados 

• Efetuar a análise da concorrência; 

• Garantir a capacitação da força de vendas quanto aos produtos; 

• Zelar pela imagem (brand) dos produtos; 

A visão destas Diretorias pode ser observada nas Figuras 3.07 e 3.12. 

(documentos internos Telemar). 

3.8.4.2 A Gerência de Parcerias 

A Gerência de Desenvolvimento de Parcerias, na DPE, é responsável 

pela análise das estratégicas de formação e condução de todas as parcerias 

que possam trazer competências distintas e agregar valor ao Portfólio de pro

dutos e que serão incorporadas à oferta regular ao mercado. 

o objetivo declarado da gerência é contribuir para que a Telemar Cor

porate opere dentro do conceito de One-stop shop, como o ponto único de so

lução de todas as necessidades de telecomunicações dos clientes. 

As parcerias atuais na Telemar, buscam atender aos seguintes objeti-

vos: 

• A construção de uma nova imagem para a Telemar como empresa de van

guarda tecnológica; 

• A aquisição de tecnologia em tempo (know-how), para suprir as necessida

des de desenvolvimento de novos produtos. 

• Aumento da eficácia da distribuição destes serviços, buscando através das 

parcerias oferecer mão-de-obra especializada, equipamentos sem a aquisi

ção de estoques para o atendimento a capilaridade geográfica da Telemar. 

(documentos internos Telemar). 
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3.8.4.3 A Visão da Telemar Corporate sobre a Constituição de Parcerias 

3.8.4.3.1 Visão geral 

Antes de propor qualquer tipo de linha de ação estratégica por seg

mento de mercado para atividades de parcerias, a Telemar Corporate quer 

buscar entender o motivo pelo qual parcerias são necessárias dentro da em

presa. ( Definição de objetivos estratégicos) 

3.8.4.3.2 Como a Empresa Percebe a Necessidade de Parcerias 

Parte-se de dois pontos claros da estratégia da empresa: 

I - A Definição de que o core business da Telemar Corporate é transporte -

significa que todos os esforços intrínsecos da Telemar Corporate se concen

tram em oferecer, ao cliente, o melhor serviço possível de transporte de tele

comunicações, básico e avançado. 

" - A Telemar Corporate quer ser, para seus clientes, um "one-stop shop". 

Nota-se claramente que existe um grande hiato entre o que a empresa 

entende como core business e como ela quer se apresentar para seus clientes. 

A forma de preencher esse hiato é através da adoção de parcerias. 

Com o objetivo de buscar em outras empresas, capacitações comple

mentares para a da Telemar Corporate, que a coloquem em posição de atuar 

junto aos clientes como ponto único de solução de suas necessidades de tele

comunicações, a gerência pretende obter vantagem competitiva, principal

mente junto ao mercado de pequenas e médias empresas, utilizando alianças 

com parceiros estratégicos para criação de valor através de: 

Aquisição de competências e tecnologias não disponí

veis/pertinentes ao negócio; 

Vendas/ Participações em negócios; 

Alavancagem de recursos: Produtividade e Eficiência; 

104 



Redução da curva de aprendizado; 

Redução/Compartilhamento de riscos e investimentos; 

Criação de Imagem Corporativa; 

3.8.4.3.3 Como a Empresa Define os Tipos de Parcerias 

Para atingir esse objetivo, a empresa entende que diferentes tipos de 

parcerias serão necessárias nos diversos níveis de atuação. A forma como as 

parcerias estão sendo consideradas atualmente pela gerência de parcerias da 

Telemar Corporate a serem implementadas num momento próximo, baseiam

se na proposta original de Donald.J. Bowersox (1989), classificando as parce

rias em parcerias verticais e horizontais, conforme descrito abaixo: 

Parcerias verticais na cadeia de valor de serviços de Telecom: muitas 

vezes, as necessidades do cliente passarão por outros elos da cadeia de va

lor de telecomunicações, como a contratação de serviços de IDC (Internet 

Data Center), terceirização de administração e gerenciamento de redes ou 

contratação de serviços de centro de atendimento e contato. Nesses casos, a 

Telemar Corporate atenderá seus clientes valendo-se prioritariamente de par

cerias com outras empresas do grupo Telemar (T-Next, Hi-Corp, Contax). 

Parcerias verticais na cadeia de suprimentos de Telecom: todos os 

produtos oferecidos pela Telemar Corporate têm algum tipo de equipamento 

como produto complementar e imprescindível. Na maioria das vezes, esse 

equipamento deve ser instalado no ambiente físico do cliente, o que se chama 

de CPE (customer-premise equipment). O desenvolvimento de parcerias com 

os fabricantes desses equipamentos possibilita que a Telemar Corporate ofe

reça uma solução fim a fim (solução completa) para os produtos de seu Por

tfólio. Além disso, por si só, esse tipo de parcerias representa um negócio 

com grande potencial de lucro. (Parceria com a empresa Getronics, como 

Estudo de Caso neste trabalho) 

Parcerias horizontais de atividade fim: são parcerias com outros provedo

res de serviço que atuem no mesmo negócio que a Telemar Corporate (trans

porte), porém com posicionamento geográfico ou estratégico distinto. Através 
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dessas, a oferta dos produtos da Telemar Corporate ganha abrangência, o 

que é especialmente importante no ambiente atual de regulamentação, para 

que a empresa ganhe competitividade contra provedores de serviço com me

nores limitações legais de cobertura. Entretanto, ainda que essas parcerias 

percam peso com o mercado desregulamentado, continuarão tendo grande 

importância em regiões onde não seja estratégica ou financeiramente interes

sante para a Telemar Corporate crescer organicamente, com sua própria 

rede. (Parceria com a empresa Pégasus Telecom, como Estudo de Caso 

neste trabalho) 

Parcerias horizontais de atividades de suporte: atendem necessidades 

existentes na empresa de extensão ou melhoria de processos intrínsecos a 

seus produtos, como sistemas, vendas e entrega. O exemplo mais claro hoje 

são as parcerias desenvolvidas para formação de uma rede de distribuição 

indireta. 

3.8.4.3.4 A Natureza das Parcerias vista pela Telemar Corporate 

Com esses quatro tipos de parcerias, a Telemar Corporate acredita 

estar totalmente preparada para se apresentar a seus clientes como o deseja

do One-stop shop. No entanto, para descrever parcerias em todas as suas 

possíveis configurações, a empresa sugere a seguinte distinção por sua natu

reza: 

Parcerias de produtos: são incorporadas ao portfólio de produtos oficial da 

empresa, como oferta regular a qualquer cliente. 

Parcerias de negócios: atendem necessidades pontuais para o fecha

mento de negócios específicos, sem ser incorporadas ao portfólio, sendo 

oferecidas apenas caso a caso. Parcerias de negócios podem se tornar 

parcerias de produtos, uma vez comprovada demanda recorrente de signifi

cativa quantidade de clientes. 
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3.8.4.4 Situação Atual 

Como pressuposto na Hipótese deste trabalho, consideramos que não 

existe, hoje, na Telemar, uma visão clara, consensual e estruturada, da condu

ção do processo de parcerias, dos objetivos nas atividades de parcerias e a 

devida divulgação (comunicação interna) dos processos relacionados. Atual

mente não se concebem as parcerias de maneira estratégica numa relação 

bilateral e equilibrada, de forma a implementar uma estrutura que atenda da 

melhor forma, todas as demandas da companhia. Ao contrário, foram criadas 

funções departamentalizadas que atendem demandas localizadas, à medida 

que estas são identificadas. Hoje são três as áreas distintas que desenvolvem 

trabalhos semelhantes na Telemar Corporate ( Maio 2001 - documentos inter

nos Telemar): 

Coordenação de Parcerias, na Diretoria de Negócios - Clientes Corporati

vos, avalia, sob os aspectos estratégicos, financeiros e tecnológicos, novas 

oportunidades de negócio para o mercado de clientes corporativos; 

Gerência de Desenvolvimento de Parcerias, na Diretoria de Produtos 

Empresariais, identifica e desenvolve relacionamentos comerciais com em

presas fornecedoras de produtos ou serviços que agreguem valor ao portfó

lio de produtos corporativos; e 

Gerência de Alianças Estratégicas, na Diretoria de Negócios - Clientes 

Empresariais, responsável por identificar oportunidades de alianças que 

tragam novos negócios para o mercado de pequenas e médias empresas, e 

parcerias para formação de canais indiretos de venda. 

Além dessas áreas, há outras que realizam atividades típicas de par

cerias, ainda que com outro título ou em níveis inferiores ao de coordenação. 

Para efeito deste estudo, estaremos observando e avaliando as parcerias da 

Gerência de Desenvolvimento de Parcerias da DPE. 
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3.8.5 A Gestão Estratégica da Empresa 

Os objetivos da Telemar Corporate estão focados no mercado empre

sarial, no atendimento e prestação de serviços para as organizações que 

apresentam necessidades e interesses distintos ao mercado de serviços de 

varejo (pessoa física). O mercado corporativo é mais exigente, requer maior 

controle sobre a qualidade dos serviços oferecidos e possui vários concorren

tes oferecendo o mesmo padrão de produtos, uma vez que a tecnologia vem se 

tornando cada vez mais comum e semelhante entre as operadoras (N.A.). 

Representando uma atrativa "fatia" a ser disputada, o mercado corpo

rativo durante muito anos possuiu um atendimento que deixou a desejar, crian

do uma demanda reprimida que busca qualidade, redução de custos e compe

titividade através da aquisição de novas tecnologias com os serviços de tele

comunicações. Hoje, torna-se o foco da maioria das operadoras e empresas

espelho, a conquista deste mercado. Segundo dados da Cluster Consultoria, a 

Telemar Corporate participou em 2000 com a aquisição de U$ 428 Milhões, ou 

20% deste mercado total. O seu objetivo é ser líder do mercado de comunica

ção de dados no Brasil até 2005, com a participação de 23% no mercado naci

onal. Podemos verificar a distribuição do mercado em 2000 entre a Telemar 

Corporate e as demais concorrentes, e a sua projeção, segundo os dados das 

empresas contratadas em consultoria, para 2005 (documentos internos Tele

mar). 

Como mencionado anteriormente em Plaza (2000), os serviços tradici

onais possuem pouca margem de rentabilidade e serviços de valor adicionado 

são parte da estratégia das operadoras em geral como forma de adquirir esta 

rentabilidade. Para as grandes empresas operadoras de telecomunicações em 

geral, como a Telemar, a aquisição de competência distintas e know-how atra

vés da formação de parcerias é fundamental e esta incorporado a sua ação 

estratégica. Isso porque a tecnologia para serviços de alto valor adicionado, 

cada vez mais, é desenvolvida por empresas especializadas que possuem o 

conhecimento necessário adquirido para o desenvolvimento e aprimoramento 

destas tecnologias. As parcerias para o setor é algo que tende a ter um cresci-
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mento ainda maior com a sofisticação dos novos serviços, em detrimento a 

queda de preços dos serviços tradicionais. 

No entanto, cabe ressaltar algumas características particulares rele

vantes da Telemar Corporate para este trabalho (N. A.): 

';r Podemos considerar que a empresa se encontra em uma fase inicial (start

up), apesar de advir da união de um grupo de empresas tradicionais (ope

radoras locais dos estados), o corpo de funcionários e gerentes de nível 

médio são provenientes de outros mercados (financeiros, industria de cigar

ros, bebidas, etc.) Desta forma, assim como nas demais empresas do setor, 

os relacionamentos internos e externos estão ainda sendo criados e edifi

cados. Mesmo com uma dinâmica de negócios que difere dos demais seto

res da economia, por ser a "bola da vez", a gestão de recursos humanos 

para o setor de telecomunicações passa pelos problemas relacionados ao 

"tempo humano", que deve ser considerado para o firmamento e a defini

ção de relações, espaços e identidade própria. Uma das características 

deste momento é a presença de um tum-over relativamente alto, mesmo 

com políticas agressivas de remuneração inicialmente. 

,. O fator político na empresa é muito relevante na configuração de cargos e 

nomeações. A presença de vários grupos financeiros como os principais 

acionistas do grupo e a sua dispersão por regionais fazem com que a em

presa tenha uma gestão descentralizada, o que interfere nas gerências de 

nível médio através da dificuldade de implementação das estratégias defini

das. 

,. Possui uma "cabeça financeira", dado que grande parte de seus executivos 

são provenientes do mercado financeiro, focada em ações e resultados de 

curto prazo. As índices financeiros de controle tal como EVA ( Economic 

Value Added), para aferição custos e preços possuem um enfoque alto em 

detrimento as ações sobre a qualidade dos produtos e a visão de continui

dade ao atendimento dos serviços prestados ao cliente. 
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>- Os negócios da Telemar Corporate (faturamento) deverão representar um 

faturamento de aproximadamente 4% sobre o total a ser contabilizado em 

2001 pelo grupo TELEMAR. Uma quantia ainda relativamente baixa, logo as 

atenções sobre os negócios ainda repousam sobre as metas de universali

zação da telefonia fixa para o mercado varejista. 

>- Os Desafios se encontram na estratégia de crescimento e aumento de ma

rket-share sobre o mercado nacional que estará aberto em 2002, com a 

manutenção da carteira de clientes conquistados (estratégia de defesa -

manutenção) e a busca por novos mercado nas demais regiões de conces

são (estratégia de ataque); na gestão da qualidade de serviços para o mer

cado corporativo (mais seletivo e exigente) possuindo uma forte caracterís

tica de um passado de "vocação" como uma empresa varejista, como dito 

anteriormente. 

Apesar de já possuir trabalhos iniciais com o desenvolvimento de uma 

visão sobre parceiros de negócios, a Telemar Corporate ainda não estabeleceu 

alguns conceitos fundamentais para gestão de parcerias, que devem ser im

plementados em sua estrutura. Podemos constatar através dos estudos que 

esta realidade se dá por 4 (quatro) motivos principais (N. A.): 

1) A visão da empresa ainda reflete a herança recente das operadoras locais 

que estavam acostumadas a manter uma relação com seus fornecedores 

dentro do mercado cativo estatal, limitado e sem competitividade, onde não 

havia a necessidade do desenvolvimento de estratégias de "ataque" e "de

fesa". 

2) A necessidade da inovação era mínima nos anos que antecederam a priva

tização, não havia desta forma a necessidade de evolução dos serviço ou 

da melhoria da qualidade na prestação de serviços. 

3) Pela sua recente constituição (fase de start-up em 2001) a empresa ainda 

não desenvolveu e definiu a uma "personalidade corporativa". A sua gestão 
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interna ainda vive influenciada pelo sabor da forte presença de empresas de 

consultoria, que muitas vezes trazem diferentes conceitos e know-how pró

prio, como modelos para a empresa. 

4) Pelo seu tamanho e poder de barganha ( Telemar Corporate inserida na 

estrutura da TNL), a empresa ainda define e mantêm uma relação de "do

minadora" sobre as empresas que se aproximam. Mesmo aquelas potenci

ais parceiras são vistas ainda como potenciais fornecedoras, e assim se 

define a relação, até mesmo, pela própria dinâmica e rapidez com que 

acontecem as relações de mercado. 

Observamos que, estrategicamente, através da Telemar Corporate, o 

grupo Telemar quer buscar a opção das parcerias por 7 motivos relevantes 

(N.A.): 

1) Aquisição de tecnologias para a elaboração e implementação de um modelo 

de gestão; 

2) Aquisição de tecnologias para a gestão interna da informação e relaciona

mento com clientes; 

3) A aquisição de conhecimento específico sobre as tecnologias de pontas, 

que cada vez mais estão sendo desenvolvidos por empresas de alta capa

citação tecnológica; 

4) Para a criação de uma nova imagem corporativa positiva no mercado em

presarial, em detrimento a imagem negativa no presente e as perdas relati

vas; 

5) Para as estratégias de "invasão" sobre as Regiões 2 e 3, que possam for

necer infra-estrutura operacional como forma de atendimento a nível nacio

nal; 

6) Para estabelecimento de patamares de qualidade na prestação de serviços 

de telecomunicações, tendo em vista toda a extensão de sua capilaridade; 

7) Para a sua perspectiva de atuação a nível internacional com a oferta de 

serviços extensivos a outros países. 
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3.8.6 Estudo das Parcerias Estabelecidas 

A proposta foi identificar e avaliar o fator condução do processo de 

parcerias, dentro os fatores críticos que mais influenciam a adoção de parce

rias para o caso específico da Telemar Corporate como forma de confirmar a 

hipótese apresentada anteriormente na introdução deste trabalho (item1.4). 

Segundo Carino (1998), os estudos de casos e a experiência internacional, 

principalmente no caso das Alianças Estratégicas, muito populares desde a 

década de 80, incluindo a década de 90, mostraram que, independente dos 

setores, mercados, países e diferenças culturais, existem fatores primordiais e 

definitivos quando da escolha, condução e relacionamento entre parceiros que 

devem ser observados. 

A partir dos fatores inibidores e facilitadores identificados e avaliados 

como críticos durante a pesquisa, propõem-se um conjunto de recomendações 

relativas à gestão de parcerias para a Telemar Corporate, diretamente aplicá

veis às empresas (organizações), sejam elas públicas ou privadas. Os dados 

aqui apresentados baseiam-se nos questionários e entrevistas realizados du

rante o período de Agosto a Outubro de 2001, entre os gerentes de produtos, 

gerentes de negócios e demais envolvidos nos processos de parcerias da Te

lemar Corporate e as empresas parceiras. Desta forma, foram selecionadas 

duas parcerias relacionadas diretamente ao fornecimento e a prestação de ser

viços para o mercado empresarial, para que fosse selecionada a população de 

respondentes: 

,. GETRONICS - Empresa parceira que complementa os serviços oferecidos 

pela Telemar Corporate, na distribuição de equipamentos, manutenção e 

prestação de serviços de consultoria técnica para a elaboração de Projetos 

de Solução de cliente, para a Telemar Corporte. 

,. PÉGASUS - Empresa parceira para o atendimento as demais áreas, fora da 

Região 1 ( área de concessão da Telemar Corporate), uma empresa autori

zatária, poder concedido pela ANATEL, para prestar serviços em todo o 

Brasil. Atende às Regiões 2 e 3 em caráter complementar, onde a TC ainda 
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não possui autorização legal para prestar os seus serviços, atendendo a 

interligação de pontos geograficamente dispersos de redes de comunicação 

dos cliente da TC. Há uma intenção clara de fusão com a Telemar Corpo

rate em 2002. 

o estudo constituiu de uma pesquisa de campo focada nos seguintes 

questionamentos, subdivididos em três grupos: 

1. Questões quanto ao alinhamento dos Objetivos estratégicos da empresa ao 

objetivo comum da parceria, e a compreensão comum destes objetivos en

tre os entrevistados. Estariam estes objetivos comuns sendo percebidos 

claramente pelo grupo de gerentes envolvidos? 

2. Questões quanto aos recursos humanos alocados para a condução dos 

relacionamentos entre parceiros, suas habilidades pessoais e seu perfil ge

renciaI. As pessoas designadas pela cúpula da empresa apresentam um 

perfil adequado as relações de intercâmbio e relacionamento entre a TC e 

seus parceiros? 

3. Questões quanto a condução do processo, controle e mensuração de re

sultados das parcerias. Quais os principais elementos inibidores e facilitado

res à adoção destas parcerias? Como estes "usuários" percebem a parceria 

e que vantagens estão sendo percebidas? 

Consideradas algumas referências conceituais, a pesquisa realizada 

junto às empresas pode ser classificada como ( Vergara, 1997) 

• Exploratória: Investigação em área onde há pouco conhecimento sistematizado, acu

mulado. Pela sua natureza de sondagem não comporta hipóteses prévias que, todavia, 

poderão surgir durante ou ao final da pesquisa; A pesquisa serviu para validar e reali

mentar o modelo de gestãp de parcerias proposto; 

• Explicativa: Investigação cujo principal objetivo é tornar inteligível, é justificar a razão de 

alguma coisa. Visa, portanto, a esclarecer quais fatores contribuem, de alguma forma, 

para a ocorrência de certo fenômeno; No caso em questão os fatores críticos relevantes 

ao estabelecimento e à condução de parceria na Te. 

• Aplicada: Estudo sistemático fundamentalmente motivado pela necessidade de resolver 

problemas concretos, mais, ou menos imediatos. Tem, portanto, finalidade prática; Além 
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da praticidade inerente ao tema, a idéias é que a pesquisa sirva de base para ajustes e 

modificações no curso e na forma de condução dos processos de parceria nas próprias 

organizações objeto de pesquisa; 

• Pesquisa de Campo: Investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu 

um fenômeno ou, ainda, que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, 

aplicação de questionários, testes e observação participante ou não; No caso, a modalida

de utilizada foi, a partir de entrevistas selecionadas, proceder a aplicação de questionários 

e entrevistas; 

• Estudo de caso: Estudo circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas como uma 

pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou 

mesmo um país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser realizado 

em campo; utilizamos o estudo de caso de parcerias em curso na Te para a inferência ci

entífica; 

Por sua vez, a pesquisa de campo em questão teve como objetivo 

principal: 

• Identificar e analisar o fator condução do processo, dentre os fatores críticos 

identificados na formação de parcerias, que interferem e competem o esta

belecimento, a condução e o sucesso dos serviços de telecomunicações da 

Telemar Corporate, voltados ao mercado corporativo. 

Na coleta de dados foi utilizado o modelo relacionado na Figura 3.21. 

Baseado em uma proposta de questionário ( consensada junto a interlocutores 

selecionados) e em um método estatístico, foram listados os principais fatores 

críticos, sejam eles inibidores ou facilitadores. 

É relevante ressaltar que a escolha de interlocutores para a discussão 

inicial do questionário tomou como base o grau de envolvimento destes com 

aspectos históricos e decisórios do processo, bem como, com o grau de envol

vimento e conhecimento sobre o assunto de parcerias. Após uma análise crite

riosa dos resultados da entrevista, foi elaborado um questionário dedicado a 

apropriado (formulário específico). O qual explícita os principais fatores (ele

mentos inibidores e facilitadores) para aferir e avaliar as parcerias em curso 

sendo o mesmo submetido posteriormente à massa total participante da pes

quisa. 
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'-

Modelo de Coleta de Dados - (Figura 3.21) 

Enfoque qualitativo 

Realizar entrevistas particulares com apro
ximadamente 3 gerentes executivos res
ponsáveis pelas parcerias da TC e 6 ge
rentes de parcerias, das empresas parceiras 
( 3 -GETRONICS e 3 - PÉGASUS) 

Enfoque quantitativo 

/ , 
Propor um modelo de questionário prévio, já 
utilizado anteriormente em pesquisa de 
mesma natureza para discussão com inter
locutores. 

I 
" 

Refinamento e adequação do questionário 
ao estudo de caso, após as prévias individu
ais 

1 
Submeter o questionário a um grupo seleci-
onado de aproximadamente 30 empregados 
da TC 

~ .. 
Tabular e categorizar respostas utilizando 
software aplicativo estatístico 

Fonte: baseado no Modelo de Coleta de Dados apresentado por Luciano Carino 
(1998), em dissertação apresentada à EBAPE-FGV-RJ. 

A seleção do público-alvo participante da pesquisa levou em conta o 

envolvimento presente ou em passado recente com ambas empresas

parceiras, e seus aspectos relacionados à parceria. Foram aplicados questio

nários aos empregados da Telemar Corporate: gerentes de produtos, gerentes 

comerciais, gerentes de grupos de produtos, gerentes de Portfólio e gerentes 

de parcerias (responsáveis pela condução das parcerias) envolvidos no dia-a

dia da parceira, "usuários" da administração, apoio e desenvolvimento de pro

dutos, que estão envolvidos nas duas empresas parceiras escolhidas para este 

estudo. Além do público interno, foram selecionados para as entrevistas em

pregados destas empresas parceiras da Telemar Corporate (Getronics e Pé

gasus Telecom). 
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Desta forma, a abordagem foi conduzida levando-se em conta que o 

entrevistado está familiarizado com a parceria, sendo o questionário especial

mente adaptado para estes profissionais. 

3.8.6.1. Metodologia para a Análise dos Dados 

A metodologia foi adaptada para a avaliação do fator crítico condução 

do processo em parcerias, e, neste caso, utilizamos os questionários monta

dos para avaliar o grau de importância contido em cada aspecto pesquisado ( 

no caso os fatores críticos inibidores e facilitadores) onde costuma-se utilizar a 

escala Likert. A sua construção é feita utilizando um "menu" de respostas pa

drão, formado por categorias ordinárias de intensidade, em geral com 5 (cinco) 

níveis, variando desde o "mais fraco" (=1) até o "mais forte" (=5), fazendo da 

categoria intermediária (=3), o nível de neutralidade (+/-). A simetria da escala 

em relação ao ponto neutro (=3), deixando dois níveis acima e dois abaixo, ori

enta e facilita a resposta do entrevistado. 

Mesmo considerando as limitações decorrentes de qualquer pesquisa 

de opinião, cabe registrar que, por se tratar de uma população significativa 

(100% dos respondentes envolvidos diretamente com o processo de parcerias 

sob análise), suas conclusões além de poderem ajudar no refinamento dos 

processos das presentes parcerias em questão, servem de base para a extra

polação e auxílio na construção de um modelo genérico de gestão de parce

rias, onde a natureza fundamental seja voltada à prestação de serviços e ação 

em conjunto. 

Após a análise descritiva, num segundo momento, com o objetivo de 

corroborar com os resultados obtidos, analisamos através da Análise Fatorial 

os resultados dos questionários, e obtivemos 3 "conceitos" para cada Estudo 

de Caso das parcerias escolhidas, entendendo que a utilização somente da 

simples análise descritiva através de médias (M) e desvio padrão (DP) não se

ria recomendável no caso de uma avaliação qualitativa. 
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A seguir são apresentados os principais resultados estatísticos e ta

bulações dos dados obtidos na pesquisa. As considerações estão estruturadas 

em três partes: 

a) A caracterização e segmentação da amostra utilizada (Caracterização dos 

Respondentes) para ambos os casos, considerando que se trata da mesma 

população envolvida; (Item 3.8.5.2) 

b) A análise descritiva e avaliação das variáveis representativas dos fatores 

inibidores e facilitadores apontados como de maior relevância (separada

mente); 

c) Os resultados obtidos a partir do uso da técnica de análise fatorial (separa

damente); 

3.8.6.2 Caracterização dos Respondentes 

Quanto à caracterização dos respondentes torna-se expressivo, ser a 

população masculina majoritária ( 75%); estarem os respondentes, de modo 

geral, na faixa etária acima dos 25 aos 40 anos ( 71,9%); sendo que a maioria 

têm experiência profisisonal superior a 5 anos (56,3%). A tabulação completa 

dos dados encontra-se representada nas tabelas 3.3 a 3.6. 

TABELA 3.03 - Respondentes por Funções 
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TABELA 3.04 - Respondentes por Sexo 

TABELA 3.05 - Respondentes por Idade 

anos 

TABELA 3.06 - Experiência Profissional 

anos 

Com relação à situação relativa, excluiu-se os respondentes que não 

tinham um grau de envolvimento nas atividades de Administração, Apoio (su

porte), relação como usuário ou desenvolvimento das parcerias escolhidas. 

Desta forma, visando facilitar o estabelecimento de perfis relativos ao envolvi

mento com ambas parcerias, de forma simultânea pela mesma população, são 

mostradas a Tabela 3.7 e 3.11 (Situação Relativa à Parceria) e no caso de du

as ou mais situações. 

No caso em que os respondentes se enquadram em duas ou mais 

situações, algumas combinações são consideradas, entre elas, administração e 
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apoio (ADM-APOIO); administração, apoio, desenvolvimento e usuários (ADM

APOIO-DES-USUÁRIOS) etc. São 32 respondentes para aplicação dos questi

onários, e 9 respondentes escolhidos para as entrevistas, divididos entre: 

Na Telemar Corporate 

y Gerentes de Produtos (ADM) 18 

>- Gerentes de Portfólio (APOIO) 03 

,. Gerente de Parcerias (APOIO) 04 

, Gerentes de Desenviolvimento (DES) 02 

>- Gerentes Comerciais (APOIO) 05 

A Telemar Corporate e os Parcerios ( Entrevistas) 

>- Telemar Corporate - Gerentes 03 

-,. Getronics - Gerentes Comerciais 

, Pégasus - Gerentes Comerciais 

Condução das Entrevistas 

03 

03 

Para as entrevistas, que tem o objetivo de ilustrar os resultados dos 

questionários, foram selecionados 3 gerentes da área de parcerias da Telemar 

Corporate, e respectivamente 3 gerentes de parcerias de cada uma das em

presas parceiras. Foram formuladas 3 perguntas gerais sobre o andamento das 

parcerias (abaixo), como forma de fomentar a explanação pessoal, deixando 

que cada entrevistado respondesse e fizesse suas colocações pessoais atra

vés de suas impressões. As perguntas de abertura foram: 

1) Como você vê, de forma geral, a parceria com a empresa ____ ? 

2) Como você observa o andamento desta parceria analisando objetivos es

tratégicos, recursos humanos e condução dos processos? 

3) Quais os elementos, facilitadores e inibidores, mais relevantes nesta rela

ção de parceria? 
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Foram transcritos, aqui neste estudo, algumas colocações e comentários dos 

entrevistados para a análise de cada parceria particularmente. 

AVALIAÇÃO DOS FATORES CRíTICOS 

Os Fatores Críticos como elementos, inibidores ou facilitadores, foram subdivi

didos em 3 grupos: 

>- Alinhamento dos Objetivos das Parcerias (planejamento e definição estraté

gica); 

>- Alocação de Recursos Humanos para a gestão do processo (habilidades e 

perfil adequados); 

>- Gestão do processo e mensuração de resultados ( execução, checagem, 

ações de recuperação) 

Estes grupos de fatores críticos foram elaborados segundo a experi

ência anterior no estudo do estabelecimento e condução de parcerias e alian

ças apresentados por Carino (1998) e vide Referencial Teórico. No entanto, 

devemos observar que o fator condução do processo de parcerias, conforme 

abordado anteriormente (item 2.13), assume um escopo que reúne elementos 

dos diversos grupos relacionados. 
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3.8.6.3 CASO 1 - GETRONICS 

A Getronics é uma empresa integradora de origem holandesa, um dos 

líderes mundiais em soluções e serviços em tecnologia da informação e comu

nicação, presente em mais de 130 países, empregando 34.000 funcionário no 

mundo, dos quais 550 nas atividades do Brasil. Trabalha com equipamentos de 

telecomunicações de vários fabricantes, mas no caso da Telemar Corporate, 

especificamente, com equipamentos da empresa fabricante CISCO. A CISCO 

detém cerca de 80% do mercado de equipamentos diversos destinados a for

mação de redes para os clientes das empresas operadoras de telecomunica

ções. A Getronics é uma empresa que busca ser a integradora dos negócios 

destes clientes, segundo seu objetivo declarado: "Tornar-se o líder mundial no 

fornecimento de Soluções e Serviços de Tecnologia de Comunicação e Infor

mação (Tel) para o mundo do e-business, criando futuro para os clientes, fun

cionários e acionistas". A Getronics atua dentro das seguintes funções na par

ceria com a Telemar Corporate, segundo contrato: 

1. Distribuição de equipamentos para o atendimento de clientes em todo o ter

ritório da Telemar Corporate (Região 1); 

2. Manutenção destes equipamentos; 

3. Prestação de Consultoria sobre o emprego de equipamento a Projetos de 

Solução para clientes; 

4. Treinamento e Capacitação dos funcionários da Telemar Corporate em to

das as Regionais; 

Benefício para a Telemar: A Getronics foi a empresa escolhida, em extenso 

processo decisório, para atuar como parceira da Telemar. O objetivo é, através 

de seus serviços, conseguir as melhores condições de preço e os melhores 

prazos de suporte (entrega, instalação e manutenção) disponíveis no mercado 

para roteadores da marca CISCO. Os Roteadores são um importante compo

nente da atividade-fim da Telemar Corporate, na prestação final dos serviços, 

além de sua importância na composição do preço na oferta da prestação de 

serviços. 
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o acordo segue ainda os seguintes compromissos: 

• Suporte técnico necessário para configuração de equipamentos, através do 

Centro de Help Desk Getronics; 

• Manter pelo menos um Centro de Atendimento ou técnico residente em cada 

estado da área de atuação da Telemar, desde que tenham sido realizadas 

vendas por parte da Getronics nestes estados'; 

• Serviços de consultoria de projetos a serem realizados pela Central de Pro

jetos sediada em São Paulo e acompanhada pelos gerentes de conta aloca

dos nas regionais da Getronics; 

• Prazo máximo de 30 dias para entrega de equipamentos, a partir do envio 

da autorização de fornecimento ou pedido pela Telemar; 

• Entrega imediata de equipamentos caso a Telemar (cada estado, separa

damente) apresente uma programação de consumo e se comprometa com 

ela; 

A programação da demanda de equipamentos CISCO foi planejada 

originalmente para ser trimestral, e por estado, com ajustes mensais. Sendo 

aceito pela Getronics um desvio de até 10% na demanda, isto é, que a deman

da real fique até 10% abaixo da previsão de demanda informada por cada es

tado, sem ônus adicional. No caso de desvio maior que 10%, a Getronics efe

tua mensalmente o faturamento do saldo programado de consumo naquele 

mês para cada estado, abatida a tolerância citada acima. 

O Prazo máximo para instalações de campo é de 4 horas, devendo os 

equipamentos estar disponíveis nos locais e já pré configurados em laboratório, 

como prevê o fluxo de Instalação. 

O Serviço de manutenção obedece ao seguinte regime: 

• Serviços de manutenção; 

• 7 dias por semana, 24 horas por dia, com tempo de atendimento e solução 

em 4 horas, ou 5 dias por semana, 8 horas por dia, com tempo de atendi

mento e solução em 4 horas. (o regime adotado depende do nível de serviço 

especificado para cada projeto, a ser definido em cada ordem de compra); 
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3.8.6.3.1 Dados Extraídos dos Questionários - GETRONICS 

TABELA 3.07 - Situação Relativa à Parceria GETRONICS 

TABELA 3.08 - Grau de Envolvimento dos Respondentes - GETRONICS 

TABELA 3.09 - Grau de Comunicação dos Respondentes - GETRONICS 

omumcaçao 
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TABELA 3.10 - Estatística Descritiva Relativa aos Fatores Críticos GETRONICS 
It:lementos InlOIaOreS e t"aClIllaaores Dlstribulçao de frequenclas dos Valores da Escala 

Fatores Críticos 1 ~ ., 4 :> M UI"" N 

1 Os objetivos da parceria estão claros para mim 1 tl, 75 9,3tl 53,13 9,38 9,3tl 2,81 1,15 32 
2. Os objetivos da parceria estão claros para a TELE MAR de uma forma geral 12,50 31,25 46,88 6,25 3,13 2,56 0,91 32 
3 Existe compatibilidade com os mesmos objetivos entre a TELE MAR e a empresa parceira 6,25 12,50 28,13 34,3tl 1 tl,lo J,4f 1,14 32 
4. Eu conheço até que ponto posso questionar a atuação da empresa parceira baseado no contrato existente b,20 34,3tl 21,tltl 20,UU 12,OU J,UJ 1,18 32 
5. Percebo que os objetivos da parceria estão claros para os demais agentes no contato com a empresa parceira 10,03 34,38 21,88 21,88 6,25 2,69 1,18 32 
6. Conheço o Projeto de Parceria com detalhes operacionais 12,50 37,50 34,38 12,50 3,13 2,56 0,98 32 
7. Houve uma definição da conduta frente a empresa parceria 3,13 9,38 31,25 3(,0 1 tl,lo J,:>!:I 1,01 32 
8. Conheço exatamente as responsabilidades da empresa parceira para com a TELEMAR 1 tl,(o 2tl,13 31,20 12,0 !:l,3tl :l,titi 1,:l1 32 
9. Conheço os responsáveis pela gestão desta parceria na empresa 0,20 0,20 2tl,13 43,75 10,03 3,5ti 1,U5 32 
10. As pessoas da TELEMAR envolvidas com a gestão da parceria apresentam as habilidades necessárias para tanto. 3,13 28,13 31,25 28,13 9,3tl 3,13 1,04 32 
11. A pessoa responsável pela gestão desta parceria é facilmente identifica da TELE MAR 9,38 9,38 15,63 37,5 28,13 3,66 1,26 32 
12. As pessoas designadas pela empresa parceira apresentam habilidades para este trabalho ( comunicação, negociação, flexibilidade) 9,38 12,5 37,5 25 15,63 3,25 1,16 32 
13. A parceria de uma forma geral possui pessoas que apresentam boa capacidade gerencial e desempenho 3,13 34,38 43,75 12,5 6,25 2,84 0,92 32 
14. Os processos entre TELE MAR e a empresa parceira estão claros para todos os envolvidos 28,13 37,5 18,75 9,38 6,25 2,28 1,17 32 
15. Os processos são monitorados periodicamente 31,25 40,63 18,75 b,20 3,13 :.!!,U!:I 1,UJ 32 
16. Os processos cumprem com os seus objetivos-fim 1 tl,(o 21,88 4U,b3 !:l,38 !:l,38 :l,ti!:l 1,lH 32 
17. Os processos são revistos periodicament 31,20 oU 12,0 3,13 3,13 1,97 U,93 32 
18. Conheço com clareza como a empresa parceira opera 0,20 31,20 37,5 15,03 9,3tl 2,91 1,U6 32 
19. Os problemas estão devidamente identificados e endereçados Hl,75 46,88 18,75 9,38 6,25 2,38 1,10 32 
20. Observo o compromisso da empresa parceira em solucionar problemas 6,25 12,5 43,75 25 12,5 3,25 1,05 32 
21. O comprometimento é equilibrado entre as empresas 3,13 3,13 56,25 20 12,0 J,41 U,Hf 32 
22. Os procedimento são cumpridos sem maiores problemas 28,13 4b,88 12,0 !:l,3tl 3,13 :l,13 1,U4 32 
23. Há um relacionamento contínuo entre empresas 0,20 0,20 28,13 43,f5 10,b3 3,56 1,U5 32 
24. O acordo traz prazos coerente que podem ser cumpridos 1ó,03 21,88 40,88 0,25 9,38 2,72 1,11 32 
25. Os prazos acordados estão sendo obedecidos dentro do especificado em contrato 21,88 34,38 28,13 12,5 3,13 2,41 1,07 32 
26. Posso perceber que há uma constante mensuração de resultados 21,tl8 3f,0 1 tl,fo 12,0 !:l,3tl :l,:>U 1,:l4 32 
27. Existe uma documentação detalhada de todo o processo de parceria 3f,0 34,38 12,5 9,3tl 0,20 :l,13 1,21 32 
27. Percebo o ganho da TELE MAR com esta parceria 6,25 15,63 46,88 18,75 12,5 3,16 1,05 32 
28. Percebo o ganho da empresa parceira O 6,25 46,88 34,38 12,5 3,53 0,80 32 
29. Existe uma relação de confiança entre a TELE MAR e a empresa parceira !:l,38 28,13 31,25 10,03 10,b3 3,OU 1,22 32 
30. Eu contaria com esta empresa para um novo projeto de parceria 12,5 15,63 34,38 25 12,5 3,09 1,20 32 
31. Há uma contribuição compatível dos recursos entre os parceiros 12,5 9,38 21,88 40,63 15,63 3,38 1,24 32 
32. Há uma Vantagem Competitiva do negócio proposto 12,0 34,3tl 21,88 !:l,38 21,tltl :l,!:I4 1,Jf 32 
33 Há uma ampla divulgação dos negócios relativos a parceria 43,75 28,13 21,88 0,25 U 1,91 U,96 32 
34. Há uma estimativa realista de Receita dos Negócios da parceria 9,38 21,88 40,63 21,88 6,25 2,94 1,05 32 
35. Existe uma importância relevante do negócio para a empresa parceira 3,13 9,3tl 34,38 10,b3 M,o J,f:> 1,1 ti 32 
36. Existe compatibilidade entre as posições estratégicas 18,(0 18,70 25 21,88 15,b3 :l,97 1,36 32 
37. Definição prévia da duração prevista da parceria 40,63 34,38 15,63 6,25 3,13 1,97 1,06 32 
38. Conhecimento prévio dos resultados positivos do parceiro em outra parceria 46,88 34,38 12,5 6,Lo u 1,78 0,91 32 
39. Desequilibrio na contribuição da empresa parceria- TELE MAR 2tl,13 4b,tltl 12,0 !:l,38 3,13 2,13 1,04 32 
40 Fui devidamente posicionado pela Diretoria da TELE MAR quanto aos objetivos estratégicos desta parceria , __ 3f,0 28,1~ ~.~ ~!.l.- ti,~ ~,lti_ ----.'l02~ 32 

--- ---- -- ---- -- ---- --
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3.8.6.3.2 Avaliação dos Resultados do Questionário e Entrevistas 

Questionários - GETRONICS 

Algumas observações são importantes neste sentido: 

, Trata-se de uma parceria com um caráter complementar, uma terceirização de 

uma parte importante do processo de prestação dos serviços que a Telemar 

Corporate oferece, em alguns serviços que presta, além de um componente 

relevante na formulação do preço final na oferta do serviço. De uma forma indi

reta, é uma parceria entre empresas de grande porte, pois a Getronics é a em

presa relativamente grande, multinacional presente em 40 países, e a mais re

comendada para prestar este serviço pela própria CISCO, a líder mundial na 

fabricação dos equipamentos que a sua integradora distribui. A situação exige 

uma operação Logística compatível, treinamento e alta capacitação de funcio

nários a nível técnico, bem como, prestação dos serviços acima relacionados . 

.,. O core business da Getronics não é a distribuição de equipamentos, mas prin

cipalmente o fornecimento de soluções e serviços para e-business. 

, Importante notar que o clima de confiança mútuo, obteve uma média 3, com 

D.P. de 1,22 ( um relativo baixo grau de consenso entre os respondentes). 

Pela subjetividade intrínseca, há a falta de percepção em vantagem competiti

va ( DP = 1,37); a existência de compatibilidade entre as posições estratégicas 

na parceria (DP= 1,36) formam os elementos que apresentaram a maior dis

persão nos pesos atribuídos; 

, O grupo de questões que obtiveram as menores médias foram aquelas relaci

onadas ao conhecimento e percepção da condução dos processos da 

parceria. O seguinte foi o grupo de perguntas relacionados ao conhecimento e 

a definição dos objetivos estratégicos; 
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~ As questões que obtiveram as menores médias foram: 

1. A revisão periódica dos processos (M=1 ,97 e DP = 0,93); 

2. Conhecimento prévio dos resultados da empresa parceira em outra parceria 

(M=1 ,78 e DP = 0,91); 

3. Ampla divulgação dos assuntos relativos à parceria (M=1 ,91 e DP = 0,96); 

4. Definição prévia da duração da parceria ( M=1 ,97 e DP = 1,06); 

5. Monitoração periódica dos processos (M=1 ,97 e DP = 1,03); 

6. Desequilíbrio na contribuição da Getronics e Telemar (M=2, 13 e DP = 1,04); 

7. Existência de uma documentação detalhada sobre a parceria (M=2,13 e 

DP=1 ,21); 

Os D.P. demostraram um relativo consenso nestas respostas. 

~ As questões que obtiveram as maiores média foram: 

1. Conhecimento das pessoas na Telemar envolvidas na parceria (M=3,66 e 

DP=1,05); 

2. Existência de um relacionamento contínuo entre as empresas (M=3,56 e DP = 

1,05); 

3. Percepção da importância do negócio para a empresa parceira (M=3,75 e 

DP=0,80); 

Os D.P. demostraram, também aqui, um relativo consenso nestas respostas. 

,.. As 3 questões apontadas como mais importantes, no ponto de vista dos res

pondentes, possuem relação com os pontos fracos da parceria, e foram refe

rentes aos seguintes tópicos: 

1. Monitoramento periódico dos processos; 

2. Existência de documentação referente ao acordo de parceria; 

3. Desequilíbrio na relação Getronics e Telemar Corporate; 
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A perguntas No. 3 e No. 4 do questionário "Segundo a sua percepção, 

qual é o principal objetivo desta parceria?" e "De acordo com a sua avaliação, 

quais são as principais vantagens que a TELEMAR ganha com esta parceria 

(imagem, velocidade, conhecimento, aumento do valor da oferta) ?" respectiva

mente, obtiveram diversas respostas relacionadas. De certo que estes objetivos 

não estão claros para a maioria dos respondentes. 

A pergunta No. 5 do questionário " No seu ponto de vista, quais são as 

falhas que esta parceria tem apontado?" Obteve uma série de respostas, algu

mas delas elas foram: 

1. Presença da Parceria na atividade-fim da Telemar (indevida) 

2. Processos inexistentes 

3. Suporte Técnico deficiente 

4. Demora na entrega 

5. Não cumpre prazos 

6. Força de trabalho concentrada nas capitais 

Resultado Entrevistas - GETRONICS 

Percepções das pessoas entrevistadas na Getronics: 

" A Telemar não nos vê como parceiros, mas como fornecedores, esta percepção 

é comum no mercado de Telecom. É uma herança do tempo estatal onde as 

ações destas empresas se concentravam apenas Engenharia e compra de equi

pamento de fornecedores, não existia o conceito de parcerias. Isso acontece nas 

outras Telcos (empresas de Telecomunicações) também ... " 

" Não há uma monitoração da parceria (processos) , um planejamento de vendas 

ou uma reunião periódica de avaliação dos resultados ... " 
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"Somos constantemente questionados pela prática de nossos preços ou pelo mal 

serviço, no entanto, não recebemos nenhuma previsão de demanda por parte da 

Telemar .. " 

"Hoje temos mais apoio em pessoas fora da área de parcerias na Telemar. O pes

soal designado para parcerias se detém no desenho do negócio, mas não na ava

liação de resultados .... " 

"Erramos também, o nosso pessoal nas demais Regiões fora do Rio de Janeiro 

não está focado nos negócios da Telemar ... " 

Percepções das pessoas entrevistadas na Telemar: 

"Eles não cumprem os prazos acordados" 

"Não são disponíveis para ajudar na elaboração das soluções para clientes" 

"Os preços praticados pela Getronics são muito caro e inviabilizam a oferta de 

serviços" 

"A prestação de serviços no Rio de Janeiro é bem diferente do que em outros es

tados. Lá eles não dão o devido valor." 

A análise e a interpretação dos elementos inibidores e facilitadores foram 

realizadas a partir das estatísticas descritivas obtidas e apresentadas na Tabela 

3.10. Nessa Tabela mostra-se que dentre os elementos constantes do questioná

rio utilizado para levantamento de dados, os níveis de concordância mais elevados 

correspondem aos aspectos: 
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1. Importância Relevante no Negócio para a empresa parceira; 

2. Existência de um relacionamento contínuo entre empresas; 

3. Conhecimento dos Responsáveis pela Gestão da parceria na Telemar; Exis
tência de uma conduta frente a empresa parceira; 

Análise Fatorial - GETRONICS 

Efetuada a análise dos resultados em termos descritivos, objetiva-se 

agora, mediante a utilização da técnica de análise fatorial, substituir o conjunto 

inicial de variáveis por outro de menor número de fatores, de modo a levantar as 

dimensões latentes nas variáveis da Tabela 3.10. A opção de se fazer a análise 

fatorial procura agregar variáveis com características comuns, aplicando uma téc

nica de redução do dimensionamento dos dados. Isso porque o uso somente de 

médias para avaliação de categorias qualitativas não é recomendável. 

Desta forma, reduzimos as variáveis em 18 perguntas principais envolvendo os 

três tópicos principais (objetivos estratégicos, pessoas e processos) são elas: 

1. Os objetivos da parceria estão claros para mim 
2. Os objetivos da parceria estão claros para a TELEMAR de uma forma geral 
3. Existe compatibilidade com os mesmos objetivos entre a TELE MAR e a empresa par-
ceira 
4. Percebo que os objetivos da parceria estão claros para os demais agentes no con-
tato com a empresa parceira 
:5. As pessoas da TELEMAR envolvidas com a gestão da parceria apresentam as habili-
dades necessárias para tanto. 
6. A pessoa responsável pela gestão desta parceria é facilmente identifica da TELEMAR 
7. As pessoas designadas pela empresa parceira apresentam habilidades para este tra-
balho ( comunicação, negociação, flexibilidade) 

18. A parceria de uma forma geral possui pessoas que apresentam boa capacidade ge-
Irencial e desempenho 
9. Os processos entre TELEMAR e a empresa parceira estão claros para todos os en-
volvidos 
10. Os processos são monitorados periodicamente 
11. Os processos cumprem com os seus objetivos-fim 
12. Os problemas estão devidamente identificados e endereçados 
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13. Observo o compromisso da empresa parceira em solucionar problemas 
14. O comprometimento é equilibrado entre as empresas 
15. Posso perceber que há uma constante mensuração de resultados 
16. Existe uma documentação detalhada de todo o processo de parceria 
17. Existe uma relação de confiança entre a TELEMAR e a empresa parceira 
18. Há uma ampla divulgação dos negócios relativos a parceria 

Utilizamos o programa de software SPSS, como o instrumento de extração de da

dos. E conseguimos observar os seguintes resultados: 

,. Foram identificados 3 "conceitos" dentre 6 gerados no software, com 70% das 

variações das variáveis identificando a correlação que existe entre estas variá

veis, apresentando cargas fatoriais relevantes associadas as 3 variáveis mais 

significativas; 

y f Conceito - correlação entre as variáveis 12, 06 e 15. 

12 - Os problemas estão devidamente identificados e endereçados 

06 - A pessoa responsável pela gestão desta parceria é facilmente identifica da 

TELEMAR 

15 - Posso perceber que há uma constante mensuração de resultados 

Assumimos que estas variáveis explicam a condução do processo, um dos fato

res críticos apontados na hipótese deste trabalho. 

'r 2° Conceito - correlação entre as variáveis 14, 16 e 17. 

14 - O comprometimento é equilibrado entre as empresas 

16 - Existe uma documentação detalhada de todo o processo de parceria 

17 - Existe uma relação de confiança entre a TELEMAR e a empresa parceira 

Assumimos que estas variáveis explicam dois aspectos subjetivos fundamentais 

para o processo de formação de parcerias, compromisso e confiança. 

r 3° Conceito - correlação entre as variáveis 01,02 e 04. 

01 - Os objetivos da parceria estão claros para mim; 

02 - Os objetivos da parceria estão claros para a TELEMAR de uma forma geral; 
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04 - Percebo que os objetivos da parceria estão c/aros para os demais agentes no 

contato com a empresa parceira; 

Assumimos que estas variáveis explicam um aspecto fundamental para o proces

so de formação de parcerias, apontado no caso da parceria com a empresa Ge

tronics, intencionalidade estratégica e objetivos. 

3.8.6.3.3 Considerações sobre a Parceria entre Telemar Corporate e Getronics 

Podemos trazer algumas considerações ao final da análise dos dados: 

o modelo de parceria que se estabeleceu entre a Telemar Corporate e a 

Getronics possuem uma forte característica de Terceirização e Co-especialização, 

com a criação de valor que resulta da combinação de recursos, ativos tangíveis, 

para a oferta de serviços corporativos, atividade-fim da Telemar Corporate. Se

gundo o relacionamento que se estabeleceu, a parceria possui pontos fracos 

nesta relação que podemos caracterizar da seguinte forma: 

1. Há uma incompatibilidade inicial nesta parceria, pois os objetivos diferenci

ais da Getronics que são a prestação de serviços de consultoria e manu

tenção e fornecimento de soluções foram postos em segundo plano. A fun

ção principal da parceria é percebida internamente tão somente pela distri

buição de equipamentos. 

2. Os aspectos relativos aos processos receberam as menores médias 

gerais nos questionários e as maiores críticas nas entrevistas. Quanto 

aos aspectos relacionados aos objetivos estratégicos, igualmente pode-se 

notar, não há um consenso claro em ambas empresas. 

3. Os objetivos não estão claros para os funcionários da Telemar Corporate, 

há uma dúvida quanto a todas as funções da Getronics, um desconheci

mento dos itens de contrato. A Telemar Corporate mantém uma relação 
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dominadora e percebe a Getronics como uma "fornecedora" somente, e 

não como uma parceira. Para a TC, existe a percepção de um desequilí

brio, pois percebem que a Getronics é a "única solução disponível". Por sua 

vez, os gerentes da Getronics percebem que a TC não mantém uma rela

ção de parceria com comprometimento, mas ganha por ter um maior poder 

de barganha; 

4. Há um desconhecimento dos processos e das possibilidades para os ge

rentes de parcerias em ambas empresas. A pesquisa revelou a inexistência 

de documentos que relatem as funções e procedimentos na relação das 

empresas, ou notícias na Telemar Corporate sobre o desempenho e sobre 

os resultados desta parceria; 

5. Não houve e não existe uma revisão periódica desta parceria, ou um ins

trumento que consiga aferir os seus resultados; 

6. Há falhas iniciais na programação planejada originalmente. As demandas 

que deveriam ser repassadas pela Telemar Corporate em cada estado sub

sistiu apenas nos meses iniciais, no ano de 2001 não houve o planejamento 

desta demanda repassado a Getronics, segundo o acordo inicial. Houve a 

tentativa de se criar um estoque provisório pela Telemar Corporate, o que 

ocorreu durante 8 meses no estado do Rio de Janeiro, onde se demandava 

uma maior quantidade destes equipamentos. No entanto, como não havia o 

interesse da Telemar Corporate em manter estoques regulatórios, este foi 

desmontado, voltando-se a tentativa do repasse das demandas, o que ain

da não ocorreu desde Junho de 2001; 

Os comentários revelam uma incompatibilidade no posicionamento entre 

as empresas. A inexistência de documentação específica e desconhecimento 

dos processos geram atritos para ambos os lados. Há uma percepção de "inefi

ciência" e má conduta desta relação, para ambos os lados. 
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3.8.6.4 CASO 2 - PÉGASUS 

A Pégasus Telecom é uma empresa Autorizatária (autorizada para ope

ração em comunicação de dados junto ao mercado corporativo) criada em julho de 

1998, com uma vasta rede de fibra na área metropolitana de São Paulo e exten

são prevista para Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis e 

Porto Alegre. Especializada em serviços de comunicação de dados em banda lar

ga, conectividade IP e soluções de transmissão de dados, voz e imagem. Rece

beu a autorização da ANATEL para operar serviços de telecomunicações específi

cos e iniciou suas operações em Março de 1999, atuando em parceria com a Te

lemar Corporate na construção da infra-estrutura para a oferta de serviços nas 

Regiões 2 e 3 ( Figura 3.01). Como foi descrito anteriormente, a Pégasus atua 

dentro da seguinte função: 

1. Atendimento, em regime de cooperação mútua, aos clientes de ambas empre

sas na Região 1 (Telemar Corporate) e Regiões 2 e 3 (Pegasus), aumentando 

a área de abrangência na prestação dos serviços de ambas as empresas e a 

extensão da oferta do Portfólio de Soluções Corporativas. 

Benefício para a Telemar: Através da parceria com a Pégasus, a Telemar Corpo

rate ganha uma abrangência maior para a oferta de produtos e viabiliza projetos 

de solução para grandes clientes. Esta parceria é de alta importância estratégica 

para os seus objetivos a médio e longo prazo, podendo comercializar produtos 

com a abrangência geográfica necessária para atender ao nicho dos grandes cli

entes nacionais, com grande dispersão sobre todo o território nacional, e posicio

namento para a sua estratégia de "ataque" em 2002. 

Algumas observações são importantes neste sentido: 

,. Trata-se de uma parceria entre empresas que oferecem o mesmo tipo de ser

viço (aliança), e em regiões distintas até 2002, quando muito provavelmente a 
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Telemar (TNL, inclua-se aqui a Telemar Corporate) receberá a concessão para 

operar a nível nacional. É uma parceria entre empresas que atuam para o 

mesmo nicho de mercado. 

Y É importante ressaltar que existe hoje, internamente, uma posicionamento ain

da não confirmado oficialmente pelas empresas, de que Telemar Corporate e 

Pégasus deverão se tornar uma só empresa em meados de 2002 (Fusão). 

Operando até lá em regime de parceria. 

y Importante notar que o clima de confiança mútuo, obteve a média de 3,15 com 

um relativo consenso entre os respondentes (DP = 1,05). Percebe-se que qua

se a metade dos respondentes possuem dúvidas quanto a este ponto 

(46,88%); 

,. O grupo de questões que obtiveram as menores médias foram aquelas relaci

onadas ao conhecimento e percepção dos processos da parceria. O se

guinte foi o grupo de perguntas relacionados ao conhecimento, perfil e desem

penho das pessoas responsáveis pela condução do processo em ambas as 

empresas; 

,. As questões que obtiveram as menores médias foram: 

1. Conhecimento do Projeto de Parceria com detalhes operacionais (M=1,94 e 

DP=1 ,01); 

2. Contribuição compatível de recursos entre parceiros (M=1 ,97 e DP = 1,06); 

3. Existência de uma constante mensuração dos resultados (M=2, 12 e DP=1 ,04) 

4. Posicionamento aos Gerentes (respondentes) pelos Diretores, quanto aos ob-

jetivos estratégicos da empresa (M=2, 12 e DP =1,21) 

5. Monitoração periódica dos processos (M=2,03 e DP = 1,00); 

6. Desequilíbrio na contribuição da Pégasus e Telemar (M=2, 15 e DP = 1,11); 

7. Existência de uma definição de conduta frente a empresa parceria (M=2,15 e 

DP=1,19); 
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Os D.P. demostraram um relativo consenso nestas respostas. 

,. As questões que obtiveram as maiores média foram: 

1. Clareza dos objetivos para a Telemar Corporate de forma geral (M=3,99 e 

DP=1,08); 

2. Existência de compatibilidade entre os objetivos entre a Telemar Corporate e a 

Pégasus (M=3,96 e DP = 0,96); 

3. Percepção da importância do negócio para a empresa parceira (M=3,96 e DP = 

0,97); 

4. Percepção da Vantagem Competitiva para o Negócio (M=3,93 e DP=1 ,01) 

Os D.P. demostraram, também aqui, um relativo consenso nestas respostas. 

,. As 3 questões apontadas como mais importantes, no ponto de vista dos res

pondentes, possuem relação com os pontos fracos da parceria, e foram refe

rentes aos seguintes tópicos: 

1. Monitoração periódica dos processos; 

2. Percepção da Vantagem Competitiva para o Negócio; 

3. Posicionamento aos Gerentes (respondentes) pelos Diretores, quanto aos ob

jetivos estratégicos da empresa; 

,. Os itens que podemos perceber o menor consenso foram: a percepção que 

os objetivos da parceria estão claros para os demais agentes no contato com 

a Pégasus (DP=1,37); A existência de pessoas que apresentam boa capaci

dade gerencial e desempenho (DP=1,37); a existência de um relacionamento 

contínuo entre empresas (DP=1 ,36); A definição prévia da duração prevista da 

parceria (DP=1 ,36); 
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y A análise e a interpretação dos elementos inibidores e facilitadores foram feitas 

a partir das estatísticas descritivas obtidas e apresentadas na Tabela 3.14. 

Nessa Tabela mostra-se que dentre os elementos constantes do questionário 

utilizado para levantamento de dados, os níveis de concordância mais eleva

dos correspondem aos aspectos: Existência de compatibilidade com os mes

mos objetivos entre a TC e a Pégasus (DP= 0,93); A disponibilidade em traba

lhar com a empresa Parceira (DP=0,90) e Importância relevante do negócio da 

parceria (DP=0,97); 

No caso da escolha, de acordo com a experiência da Corning Glass 

(Houghton, 1990) alguns cuidados básicos, em muito beneficiaram o sucesso de 

uma parceria, tais como: 

• Estratégia e cultura compatíveis; 

• Contribuições comparáveis; 

• Forças compatíveis; e, 

• Inexistência substancial de conflitos de interesse. 

Torna-se importante ressaltar que a obtenção deste conhecimento espe

cífico é fundamental para a oferta de novas tecnologias e produtos diferenciados 

de negócios e a prevenção contra concorrência são os principais fatores motivado

res quando na adoção de esquemas de parcerias pelas organizações (Za

jac,1990). 

Os sócios potenciais devem negociar um acordo, sabendo como suas 

perpectivas de recursos e de posicionamento estratégico podem ser conciliadas. 

Isto significa que não deve haver muitos desacordos entre o posicionamento de 

cada uma das partes em termos de estrutura proposta, do domínio dos recursos 

ou da posição estratégica. Um desacordo significativo nas posições das duas 

partes não seria um bom começo de formação de qualquer tipo de parceria. Ape

sar dos pontos mais críticos se concentrarem sobre a gestão do processo entre a 

Telemar Corporate e a Pégasus, e haver uma forte percepção sobre a importância 
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estratégica da parceria, existe a falta de posicionamento e direção por parte da 

Diretoria Executiva da Telemar Corporate aos seus gerentes médios com relação 

a conduta frente a algumas questões que surgem no andamento do processo. 

Soma-se a este ponto o fato de que as pessoas designadas por ambas as empre

sas para a gestão do processo de parcerias foram criticadas por identificação e 

indefinições (N.A.). 

Quando há proximidade na maneira como as pessoas (empresas) vêem 

suas posições, é criada a base sólida de uma parceria. Vale lembrar que o esta

belecimento de parcerias é composto por duas fases distintas: a inicial e a intensi

va. Na primeira devem ser exercitadas a aprovação pela cúpula gerencial de cada 

empresa e a "combinação" estratégica de esforços. Já a fase interativa é primordi

al a obtenção do apoio interno (legitimação, divulgação, etc.), baseado na elabo

ração de um plano estratégico, explorando o plano do negócios ("Business Plan") 

de maneira sistemática (Carino,1998). 

3.8.6.4.1 Dados Extraídos dos Questionários - PÉGASUS 

TABELA 3.11 - Situação Relativa à Parceria PÉGASUS 
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TABELA 3.12 - Grau de Envolvimento dos Respondentes - PÉGASUS 

TABELA 3.13 - Grau de Comunicação dos Respondentes - PÉGASUS 

omumcaçao 
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TABELA 3.14 - Estatística Descritiva Relativa aos Fatores Críticos PÉGASUS 
Elementos Inibidores e Facilitadores Distribuição de Frequências dos Valores da Escala 
Fatores Críticos 1 2 3 4 5 M DP N 
1 Os obJetivos da parceria estão claros para mim 6,25 34,38 28,13 18,75 12,50 2,96 1,15 32 
2. Os objetivos da parceria estão claros para a TELEMAR de uma forma geral 3,13 6,25 18,75 31,25 40,63 3,99 1,08 32 
3. Existe compatibilidade com os mesmos objetivos entre a TELEMAR e a empresa parceira 9,38 15,63 43,75 31,25 3,96 0,93 32 
4. Eu conheço até que ponto posso questionar a atuação da empresa parceira baseado no contrato existente 12,5 12,5 40,63 18,75 15,63 3,12 1,21 32 
5. Percebo que os objetivos da parceria estão claros para os demais agentes no contato com a empresa parceira 12,5 34,38 21,88 9,38 21,88 2,93 1,37 32 
6. Conheço o Projeto de Parceria com detalhes operacionais 40,63 34,38 18,75 3,13 3,13 1,94 1,01 32 
7. Houve uma definição da conduta frente a empresa parceria 37,5 28,13 21,88 6,25 6,25 2,15 1,19 32 
8. Conheço exatamente as responsabilidades da empresa parceira para com a TELEMAR 21,88 34,38 12,5 28,13 3,13 2,56 1,22 32 
9. Conheço os responsáveis pela gestão desta parceria na empresa 12,5 34,38 21,88 9,38 21,88 2,93 1,37 32 
10. As pessoas da TELEMAR envolvidas com a gestão da parceria apresentam as habilidades necessárias para tanto. 3,13 18,75 40,63 25 12,5 3,25 1,02 32 
11 A pessoa responsável pela gestão desta parceria é facilment .. identifica da TELEMAR 18,75 21,88 40,63 9,38 9,38 2,68 1,18 32 
12. As pessoas designadas pela empresa parceira apresentam habilidades para este trabalho ( comunicação, negociação, flexibilidade) 28,13 37,5 21,88 6,25 6,25 2,25 1,14 32 
13. A parceria de uma forma geral possui pessoas que apresentam boa capacidade gerencial e desempenho 18,75 18,75 25 21,88 15,63 2,96 1,36 32 
14. Os processos entre TELEMAR e a empresa parceira estão claros para todos os envolvidos 18,75 46,88 18,75 9,38 6,25 2,37 1,10 32 
15. Os processos são monitorados periodicamente 31,25 46,88 12,5 6,25 3,13 2,03 1,00 32 
16. Os processos cumprem com os seus objetivos-fim 15,63 34,38 21,88 21,88 6,25 2,68 1,18 32 
17. Os processos são revistos periodicament 18,75 46,88 18,75 9,38 6,25 2,37 1,10 32 
18. Conheço com clareza como a empresa parceira opera 6,25 12,50 28,13 34,38 18,75 3,46 1,14 32 
19. Os problemas estão devidamente identificados e endereçados 28,13 25 15,63 25 6,25 2,56 1,32 32 
20. Observo o compromisso da empresa parceira em solucionar problemas 18,75 28,13 31,25 12,5 9,38 2,65 1,21 32 
21. O comprometimento é equilibrado entre as empresas 15,63 34,38 21,88 21,88 6,25 2,68 1,18 32 I 
22. Os procedimento são cumpridos sem maiores problemas 6,25 12,50 28,13 34,38 18,75 3,46 1,14 32 
23. Há um relacionamento continuo entre empresas 18,75 18,75 25 21,88 15,63 2,96 1,36 32 
24. O acordo traz prazos coerente que podem ser cumpridos 18,75 46,88 18,75 9,38 6,25 2,37 1,10 32 
25. Os prazos acordados estão sendo obedecidos dentro do especificado em contrato 6,25 34,38 21,88 25,00 12,50 3,03 1,18 32 
26. Posso perceber que há uma constante mensuração de resultados 28,13 46,88 12,5 3,13 9,38 2,18 1,18 32 
27. Existe uma documentação detalhada de todo o processo de parceria 21,88 37,5 18,75 12,5 9,38 2,50 1,24 32 
27. Percebo o ganho da TELEMAR com esta parceria 6,25 12,50 28,13 34,38 18,75 3,46 1,14 32 
28. Percebo o ganho da empresa parceira 9,38 12,5 37,5 25 15,63 3,25 1,16 32 
29. Existe uma relação de confiança entre a TELEMAR e a empresa parceira 6,25 15,63 46,88 18,75 12,5 3,15 1,05 32 
30. Eu contaria com esta empresa para um novo projeto de parceria 6,25 12,5 37,5 43,75 4,18 0,90 32 
31. Há uma contribuição compatível dos recursos entre os parceiros 40,63 34,38 15,63 6,25 3,13 1,97 1,06 32 
32. Há uma Vantagem Competitiva do negócio proposto 9,38 25 28,13 37,5 3,93 1,01 32 
33. Há uma ampla divulgação dos negócios relativos a parceria 9,38 9,38 15,63 37,5 28,13 3,65 1,26 32 
34. Há uma estimativa realista de Receita dos Negócios da parceria 6,25 12,50 28,13 34,38 18,75 3,46 1,14 32 
35. Existe uma importãncia relevante do negócio para a empresa parceira 9,38 18,75 37,5 34,38 3,96 0,97 32 
36. Existe compatibilidade entre as posições estratégicas 6,25 6,25 28,13 43,75 15,63 3,56 1,05 32 
37. Definição prévia da duração prevista da parceria 18,75 18,75 25 21,88 15,63 2,96 1,36 32 
38. Conhecimento prévio dos resultados positivos do parceiro em outra parceria 15,63 34,38 15,63 6,25 28,13 2,96 1,49 32 
39. DesequilíbriO na contribuição da empresa parceria- TELEMAR 28,13 46,88 12,5 6,25 6,25 2,15 1,11 32 
40. Fui devidamente posicionado pela Diretoria da _TELEMAR .9uanto aos objetivos ~stratégicos desta parceria 37,5 34,38 12,5 9,38 6,25 2,12 1,21 32 
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3.8.6.4.2 Avaliação dos Resultados do Questionário e Entrevistas 

Questionários - PÉGASUS 

A perguntas No. 3 e No. 4 do questionário "Segundo a sua percepção, 

qual é o principal objetivo desta parceria?" e "De acordo com a sua avaliação, 

quais são as principais vantagens que a TELEMAR ganha com esta parceria (ima

gem, velocidade, conhecimento, aumento do valor da oferta) ?" respectivamente, 

obtiveram respostas relativamente concisas e bem consensuais. Há uma percepção 

de um objetivo claro e um relativo consenso com relação aos ganhos da Telemar 

Corporate com a parceria; 

A pergunta No. 5 do questionário " No seu ponto de vista, quais são as fa

lhas que esta parceria tem apontado?" Obteve uma série de respostas, algumas 

delas elas foram: 

1. Prazo muito elevado para a execução de serviços (processos); 

2. Choque de interesses no que se refere a pormenores relativos a parceria, defini-

ções de Portfólio e eleição de plataformas de suporte; 

3. Inexistência de processos claros; 

4. Desequilíbrio em negociações com clientes; 

5. Ausência de foco, clareza, objetividade e experiência nas pessoas que fazem 

parte da gestão destas parcerias; 

Resultado Entrevistas - PÉGASUS 

Percepções das pessoas entrevistadas na Pégasus: 

"As pessoas que coordenam a parceria percebem um descrédito mútuo, percebem 

falta de competência como um grande problema. " 

"Vejo que as pessoas fazem força para não terem que trabalhar junto com a Tele-

mar." 

140 



"Não há um desenvolvimento dos processos da parceria em conjunto, nem uma for

ma de medir os resultados. " 

"Há uma percepção de desorganização e imperícia operacional: suporte ruim, quali

dade dos serviços ruim e lentidão nas respostas. " 

"Sabemos que a Te oferece capilaridade a Pégasus, temos até orgulho de trabalhar 

com a maior operadora da América Latina" 

"Na Pégasus as outras parcerias funcionam. Temos uma vice-presidência para par

cerias, um diretor muito competente também voltado para estes acordos de parce

rias, integração e serviços de valor adicionado, etc, mas não há nenhum trabalho 

direcionado para a Telemar Corporate" 

"A diferença é que aqui conseguimos falar com nossos diretores sobre a parceria, 

noto que isso não acontece na TC." 

"Talvez pela certeza que iremos operar juntos, e pela grande complexidade política, 

não nos dedicamos a parceria com a Telemar Corporate." 

Percepções das pessoas entrevistadas na Telemar: 

"Nunca cumprem os prazos acordados, mesmo com grandes clientes" 

"Não sabemos a quem recorrer, Há uma indefinição total quanto aos contatos e a 

solução de problemas. Acho que julgam de pouca importância. " 

"As pessoas na Pégasus parecem não entender do que estamos falando, quando 

conseguimos falar com elas, o que é muito difícil. " 
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"Noto que existe uma certa inexperiência quanto a trabalharmos juntos. Eles são 

uma outra empresa, definitivamente, e parecem não querer saber muito da parceria 

uma vez que trabalham o melhor mercado de São Paulo e Sul do país. " 

"Aqui na Telemar Corporate esta relação não nos foi orientada. Nenhuma direção 

houve para que pudéssemos entender como proceder em relação a Pégasus" 

Análise Fatorial - PÉGASUS 

Da mesma forma como avaliamos no caso Getronics, efetuada a análise 

dos resultados em termos descritivos, objetiva-se agora, mediante a utilização da 

técnica de análise fatorial, substituir o conjunto inicial de variáveis pelo mesmo con

junto de menor número de fatores, de modo a levantar as dimensões latentes nas 

variáveis da Tabela 3.14. 

Desta forma, reduzimos as variáveis nas mesmas 18 perguntas principais 

envolvendo os três tópicos principais (objetivos estratégicos, pessoas e processos), 

como no Caso 1 - Getronics. 

Conseguimos identificar os seguintes resultados: 

" Foram identificados 3 "conceitos" com 70% das variações do total das variáveis 

identificando a correlação que existe entre estas variáveis, apresentando cargas 

fatoriais relevantes associadas as 3 variáveis mais significativas; 

,. 1
0 

Conceito - correlação entre as variáveis 05, 10 e 06. 

05 - As pessoas da TELEMAR envolvidas com a gestão da parceria apresentam as 

habilidades necessárias para tanto. 

10 - Os processos são monitorados periodicamente 

06 - A pessoa responsável pela gestão desta parceria é facilmente identifica da Te

lemar Corporate; 
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Assumimos que estas variáveis explicam o fator humano na condução do proces

so, um dos fatores críticos apontados na hipótese deste trabalho. O processo rece

beu as maiores críticas no que se refere a parceria com a empresa Pégasus. 

'y 2° Conceito - correlação entre as variáveis 11, 13 e 03. 

11- Os processos cumprem com os seus objetivos-fim; 

13 - Observo o compromisso da empresa parceira em solucionar problemas; 

03 - Existe compatibilidade com os mesmos objetivos entre a TELEMAR e a empre

sa parceira; 

Assumimos que estas variáveis explicam dois aspectos subjetivos fundamentais 

para o processo de formação de parcerias, compromisso e concordância estraté

gica. Este fator revela a interferência do fator humano, ou seja, das pessoas que 

conduzem o processo de parcerias, e de como esta inter-relação entre empresas é 

observado pelo seus sujeitos; 

'y 3° Conc~ito - correlação entre as variáveis 01, 02 e 15. 

01 - Os objetivos da parceria estão claros para mim; 

02 - Os objetivos da parceria estão claros para a TELEMAR de uma forma geral; 

15 - Posso perceber que há uma constante mensuração de resultados; 

Assumimos que estas variáveis explicam um aspecto fundamental para o processo 

de formação de parcerias, apontado no caso da parceria com a empresa Pégasus, 

intencionalidade estratégica e objetivos. Apesar de haver um consenso no que se 

refere aos objetivos estratégicos e de sua importância para o acordo de parceria, 

coexistem a ausência de orientações essenciais para a tomada de decisões e ins

trumentos de aferição de resultados; 

3.8.6.4.3 Considerações sobre a Parceria entre Telemar Corporate e Pégasus 

Podemos trazer as seguintes considerações ao final da análise dos dados: 

O modelo de parceria que se estabeleceu entre a Telemar Corporate e a 

Pégasus Telecom é um acordo de cooperação, uma aliança com objetivos comuns 

sobre o mesmo nicho de mercado ( corporativo). 
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Segundo o relacionamento que se estabeleceu, a parceria possui alguns 

pontos fracos que devem ser observados, e que podemos caracterizar da seguinte 

forma: 

1. Os objetivos estratégicos estão relativamente claros para os funcionários da Te

lema r Corporate e da Pégasus Telecom com a possibilidade de se tornarem uma 

só empresa em 2002, no entanto há uma dúvida quanto aos objetivos de curto 

prazo e a definições da condução dos processos na parceria, com um des

conhecimento dos pormenores do acordo de cooperação; 

2. Há uma indefinição da postura de cada empresa, entre as áreas responsáveis. 

Os sujeitos não estão identificados, não há documentação para a divulgação dos 

objetivos e processos da parcerias, nem de seus resultados e ganhos. Há uma 

forte percepção de ineficiência quanto a qualidade e presteza dos serviços, de 

ambos os lados; 

3. Quanto aos processos, o fator mais criticado, há um desconhecimento sobre 

eles e não existe uma constante monitoração periódica ou a mensuração dos re

sultados; Não houve uma revisão desta relação, ou um instrumento que consiga 

aferir os seus resultados; 

4. No que se refere a Pégasus, há a percepção de falta qualidade dos serviços 

prestados pela Telemar Corporate, falta de gestão dos processos e de atenção 

aos assuntos referentes a parceria. Por sua vez, os funcionário da Telemar Cor

porate observam falta de compromisso e de pessoas aptas para estarem condu

zindo o processo; 

5. Nota-se que há um hiato na comunicação entre as posições estratégicas de 

ambas as empresas, e que gera uma série de dúvidas e incertezas, bem como o 

desconhecimento do Projeto de Parceria com detalhes operacionais. Estas lacu

nas de comunicação geram a percepção de incompatibilidade de recursos entre 

parceiros e um desequilíbrio na contribuição da Pégasus e Telemar Corporate 

para o melhor andamento do processo; 
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6. A inexistência de uma definição de conduta frente a empresa parceira, um cor

reto posicionamento aos Gerentes (respondentes) pelos Diretores, quanto aos 

objetivos estratégicos da empresa foram claros, tanto em questionários quanto 

em entrevistas; 

Os estudos revelam uma incompatibilidade no posicionamento dos gerentes 

envolvidos na parceria, em ambas as empresas apesar do entendimento dos objeti

vo estratégicos. A inexistência de documentação específica e o desconhecimento 

dos processos geram atritos para ambos os lados. Há uma percepção de "inefici

ência" e má conduta desta relação para ambos os lados. 

Pode-se notar que dois pontos são bastante críticos neste relação: o envol

vimento do corpo diretor, de ambas as empresas, para definir as diretrizes estratégi

cas básicas em que posteriormente as questões de divisão de responsabilidades, 

monitoração, correção e aferição e demais pormenores devem ser solucionados no 

processo de gestão da parceria; as pessoas envolvidas não são identificadas corre

tamente e existe a percepção de que não possuem a capacidade de resolver as 

questões que dizem respeito a parceria. Neste sentido, comenta Yoshino (1997), "o 

envolvimento da cúpula na fixação da estratégia é sinônimo de garantia em todos os 

tipos de alianças entre empresas". Podemos perceber através deste estudo que as 

indefinições e falta de transparência nas ações por parte do corpo diretor é devido 

ao posicionamento político interno da empresa que vem interferindo diretamente na 

definição das estratégias na corporação. Uma outro fator que permeia estes movi

mentos de grupos de interesses são as questões envolvendo conflitos éticos nas 

relações de trabalho, principalmente entre o corpo diretor e os gerentes executivos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o fenômeno da internacionalização da economia fez surgir um verdadeiro 

paradoxo do crescimento. Para ser a maior e conquistar novos mercados, a empresa 

tem que ser menor em sua estrutura interna e aumentar seus relacionamentos, es

tabelecer uma verdadeira "rede de talentos" e integrar-se ao moderno conceito de 

gestão organizacional. Para ser global ou cosmopolita a empresa não precisa ter 

unidades em todos os locais, mas estar presente e agir comercialmente por meio de 

sua rede de relacionamentos através de parcerias diversas, com diferentes funções. 

4.1 Telecomunicações 

• O mercado das telecomunicações em todo o mundo é impulsionado por uma série 

de fatores que imprimem um ritmo bastante dinâmico e que favorecem a formação 

de ambientes diversificados. Os fatores principais são: a globalização dos recursos 

financeiros, a revolução tecnológica que atravessa o setor, especialmente os avan

ços na micro-eletrônica, o aumento da concorrência mundial e a liberalização de 

mercados cativos, como no exemplo do Brasil, seguido pela desregulamentação, à 

partir de 2002. 

• Este diversificado ambiente de transações, inovações e investimentos vem apre

sentando de maneira singular diversas modalidades de flexibilização organizacio

nal, que constantemente são praticadas tais como fusões, restruturações, aquisi

ções, joint ventures, parcerias e alianças. Por isso mesmo, o estudo e análise das 

alianças se torna relevante do ponto de vista estratégico, como um diferencial 

competitivo; como uma alternativa para a gestão da produção e transformação or

ganizacional, ou muitas vezes, como uma prática inevitável para a permanência e 

sobrevivência das empresas no setor. 

• No caso específico do mercado brasileiro, com a perspectiva da desregulamenta

ção do setor pelo órgão regulador - a ANATEL, à partir de 2002, a tendência de 

formação de parcerias e alianças entre empresas se torna ainda mais evidente e 

necessária, como uma opção estratégica. 
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4.1.1 A Telemar Corporate 

Através da análise das duas parcerias escolhidas, relacionadas a oferta de 

serviços para o mercado empresarial, dentre as existentes de diferentes naturezas 

na Telemar Corporate, a parceria analisada com a empresa Getronics, fornecedora 

de equipamentos e serviços adicionais, e a parceria analisada com Pégasus Tele

com, para a expansão de sua capacidade de atendimento de clientes nacionais nas 

Regiões II e 111, conseguimos confirmar as hipóteses deste estudo, e destacar alguns 

pontos adicionais aos processos em particular . 

• A Hipótese estava baseada nos seguintes pontos básicos: 

,. H1: falhas da gestão dos processos (condução dos processos), tornando este 

fator o de maior criticidade relativos as parcerias na Telemar Corporate; 

" H2: Falta de clareza e alinhamento estratégico entre as empresas; 

y H3: Falha de comunicação presente, entre o corpo diretor da Telemar Corporate 

e seu corpo de gerentes executivos; 

4.1.1.1 CASO 1 Analisado - GETRONICS 

Confirmamos a hipótese deste trabalho identificando na parceria com a em

presa Getronics, alguns fatores críticos relevantes que foram observados: 

Fatores Críticos Inibidores 

,. O fator crítico apontado como de maior relevância e criticidade neste Estudo de 

Caso, e inibidor, foi a condução do processo da parceria. Há a necessidade de 

se implementar instrumentos de monitoração e mensuração dos resultados, bem 

como documentos descritivos sobre os processos, responsabilidades, seus obje

tivos e metas, com a devida divulgação comunicando a sua relevância para as 

empresas e a constante reavaliação deste processo (H1); 
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,. Algumas falhas relevantes de ordem estratégica foram identificadas e estão su

portadas pela falha na comunicação, internamente em cada parceiro e entre 

empresas (H3); 

,. Necessidade de se rever a intencionalidade estratégica e os objetivos. Os 

objetivos mostraram-se obscuros pelos entrevistados. A empresa Getronics parti

cipa estrategicamente nas atividades-fim da Telemar Corporate. Uma melhor de

finição dos serviços que devem ser prestados e um correto posicionamento de 

preços são de grande relevância para a composição da oferta final de valor para 

os clientes da Telemar Corporate. Por outro lado, a Getronics não é uma empre

sa de distribuição de equipamentos, e não possui o seu foco para realizar este 

serviço somente. O serviço é encarado como "complementar" para o andamento 

da parceria com a Telemar Croporate (H2). 

As considerações nos revelaram que esta parceria muitas vezes é percebi

da apenas como uma relação de fornecimento de equipamentos. Uma relação for

necedor - cliente, sem o devido compromisso e a relação de confiança mútuos, en

tre parceiros. Esta relação, como originalmente concebida, deve ser trazida ao nível 

de uma parceria estratégica para estas empresas, com a revisão do contrato, revi

são dos processos e reestruturação das áreas relacionadas. 

Fatores Críticos Facilitadores 

,... Um fator crítico facilitador para a constituição desta parceria é o contínuo relacio

namento entre os indivíduos que participam desta relação entre empresas, na 

sugestão de alternativas às constantes falhas do processo. Mesmo que limitada é 

positiva, com a identificação dos responsáveis pelos aspectos executivos; 

,... Um outro aspecto positivo para o estabelecimento da parceria é a percepção da 

importância desta relação e de uma contribuição compatível de recursos, em 

ambas as empresas, para o atendimento e fornecimento da solução aos clientes 

finais da Telemar Corporate; 
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4.1.1.2 CASO 2 Analisado· PÉGASUS 

As observações referentes a análise desta relação de parceria vem confir

mar a hipótese deste trabalho no que se refere aos seguintes pontos: 

Fatores Críticos Inibidores 

,. O fator condução do processo recebeu as maiores críticas, também neste 

caso, constituindo-se o fator de maior relevância e criticidade para a formação 

desta parceria, percebe-se, no entanto, que neste caso, este fator é altamente 

agravado por indecisões políticas internas ao Grupo Telemar, na formulação de 

estratégias a nível nacional (H1); 

" Apesar de haver um consenso no que se refere aos objetivos estratégicos e a 

importância deste acordo de parceria, coexistem a ausência de orientações es

senciais do corpo diretor para os gerentes executivos (hiato de comunicação) 

de forma a agilizar a tomada de decisões e aplicar os corretos instrumentos para 

a aferição de resultados, documentação relativa a este processo e a divulgação 

dos negócios da parceria; como dito anteriormente, este fator interfere direta

mente na condução do processo, o fator crítico a ser analisado e apontados na 

hipótese deste trabalho (H3). 

,. Observou-se neste caso, mais intensamente, que o fator crítico de grande subje

tividade, confiança e compromisso revelou-se deficiente, com uma percepção 

negativa por parte das pessoas que conduzem o processo de parcerias. De uma 

forma geral, todos os fatores referentes a presença das pessoas envolvidas no 

processo de condução desta parceria foram criticados negativamente. Nota-se 

que estas percepções estão relacionadas as indefinições estratégicas e falhas 

na comunicação entre o corpo de diretores destas empresas; 
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Fatores Críticos Facilitadores 

>- Dadas as circunstâncias em que esta submetida esta relação de parceria, um 

aspecto positivo que é percebido para o seu progresso é que os objetivos foram 

claros para ambas as empresas e a percepção da existência de uma compatibili

dade de objetivos estratégicos, de vantagem competitiva nesta relação e de ga

nhos para ambos; 

>- Há uma percepção de que a empresa revela transparência em suas ações, para 

a Telemar Corporate, com o cumprimento dos procedimentos rotineiros, mesmo 

que com atrasos; 

,. Há uma pré-disposição em dar continuidade a esta relação, corrigindo as falhas 

identificadas; 

4.1.1.3 Considerações Gerais sobre o FATOR CRíTICO CONDUÇÃO DO PRO

CESSO 

Com a configuração descrita anteriormente, podemos confirmar a Hipótese 

apresentada e observar o fator crítico condução do processo de parcerias, dentre 

os demais fatores avaliados, nos seguintes pontos identificados: 

• Em ambas as relações de parceria avaliadas neste estudo, percebemos que, 

dentre os fatores críticos inibidores apontados, o mais relevante para a formação 

de parcerias se encontram na condução do processo de parcerias. Este fator é 

relevante e assumimos um alto grau crítico, segundo a confirmação da hipótese 

deste trabalho, tendo em vista a necessidade de implementação de melhorias ge

rais que podem ser assumidas pela Telemar Corporate; 

• Falta uma visão clara sobre o processo de gestão das parcerias em curso, que 

apresentam falhas em sua gestão. Não existem processos que definam clara

mente revisão e avaliação de novas oportunidades no gerenciamento das parce-
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rias; As métricas utilizadas para avaliação da performance do processo não são 

completas nem estão totalmente implementadas; As informações sobre negocia

ções, condições e datas de validade dos acordos firmados não são divulgadas em 

sistemas de comunicação internos; Não existem ferramentas automatizadas de 

controle e gerência, nem documentos relacionados às parcerias em curso; 

• Observa-se que, dada a forte correlação, alguns fatores tem impacto direto sobre 

a condução do processo de parcerias, uma vez que estes refletem os meios 

pelos quais as empresas pretendem ganhar sinergia interna e aprendizado contí

nuo na conquista de seus objetivos com maior eficácia e eficiência. No que se 

refere a definição de objetivos e intencionalidade estratégica , percebemos 

que, por mais que existam conceitualmente tais definições de forma clara para o 

corpo diretor, estas não foram devidamente documentadas e comunicadas for

malmente para o corpo de gerentes executivos da empresa. No caso da parceria 

com a empresa Getronics, esta fator é mais relevante. No caso da parceria com a 

empresa Pégasus Telecom, este fator é amenizado por haver um consenso na 

população entrevistada, no entanto, há falhas na comunicação das diretrizes que 

devem reger tal acordo, provocando uma série de problemas de relacionamento 

entre os gerentes executivos. 

4.1.1.4 Considerações Gerais sobre os demais FATOR CRíTICOS 

• Mesmo não sendo o escopo principal deste trabalho, a coleta de dados através 

dos questionários e entrevistas para a ilustração do Estudo de Caso, bem como, 

a descrição da gestão atual do Grupo empresarial e o posicionamento da empre

sa Telemar Corporate apontam para algumas questões éticas identificadas. 

Estas questões éticas foram reveladas no decorrer das entrevistas e da aplicação 

dos questionários, apontando, de uma forma geral, para as críticas negativas re

lativas aos aspectos que estão envolvidos em grande subjetividade. Elementos 

explorados neste trabalho e apontados como essenciais para a formação e con

tinuação de parcerias como a confiança, o compromisso mútuo, a transparência 

das ações entre gerentes e diretores, bem como, a clareza de objetivos e diretri-
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zes responsáveis, que possam conduzir estas relações de parcerias, foram 

acentuadamente criticadas. Desta forma, podemos identificar e sugerir que os 

aspectos relacionados a conduta ética, principalmente na relação da Telemar 

Corporate frente as empresas parceiras, é um fator relevante e inibidor sobre o 

desempenho das parcerias; 

• As parcerias e alianças não estão totalmente alinhadas com a estratégia corpo

rativa que estão sendo tomadas entre a Telemar Corporate e as empresas envol

vidas; Percebe-se que há falhas na definição dos objetivos e esclarecidos aos 

gerentes executivos e aos parceiros. A íntegra dos contratos não especificam 

funções e minúcias necessárias a operacionalização do processo. Consequen

temente geram-se atritos na relação, uma vez que estes fatores não estão sendo 

avaliados constantemente, ao ritmo com que se realizam os negócios na empre

sa, gerando atritos no cotidiano, ocasionando falta de confiança e comprometi

mento; As parcerias foram desenvolvidas sem o envolvimento dos sujeitos das 

áreas afins; 

• Existe uma deficiência sobre o conhecimento dos fatores críticos que estabele

cem e conduzem um processo de parceria, e sobre a vivência e a prática destes 

processos anteriormente na empresa; 

• Percebe-se que, de uma forma geral, as pessoas designadas para estas funções 

não estão capacitadas devidamente para a condução destes processos de par

ceria. Os papéis e responsabilidades da área responsável não estão claros; de 

uma forma particular, houveram críticas quanto as pessoas envolvidas na condu

ção do processo de parceria com a empresa Pégasus Telecom, o que se refletiu 

nos fatores críticos e fundamentais para o desenvolvimento desta relação: com

promisso e confiança. Lembramos que estes são os ingredientes apresentados 

por Doz (2000) como essenciais para as relações entre parceiros. 

• Aplicados os questionários e entrevistas, podemos concluir ainda que não há o 

conhecimento de importantes dados de acompanhamento que possam refletir ao 

ganhos reais da atuação através de parcerias, tais como: 
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No. de clientes existentes e aumento do No. de clientes; 

Impacto na redução de custos; 

Domínio de novas tecnologias com a presença das parcerias; 

Avanço de posições estratégicas visando o "ataque" ao mercado concorrente; 

Aumento da qualidade na prestação do serviço; 

4.1.1.4 Postulações 

Tendo em vista a confirmação das hipóteses apresentadas neste trabalho, 

podemos propor algumas diretrizes básicas para que a matérias parceria e alianças 

seja posicionada de forma a corrigir aqueles problemas identificados, relativos às 

atuais parcerias . 

• Considerando as perspectivas macro econômicas no cenário mundial, com o au

mento da instabilidade e redução dos fluxos globais de investimentos e financia

mentos, podemos considerar um cenário bastante moderado de investimentos no 

setor, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos 6 anos, até o primeiro 

quadrimestre de 2001 . 

• A Telemar Corporate possui um objetivo estratégico, a busca por uma maior parti

cipação de markef-share para a liderança do mercado, até 2005. Este objetivo 

torna as estratégias de parcerias e alianças um ponto focal a ser tratado, levando

se em conta as demais considerações deste trabalho e a atual situação sobre o 

tratamento das parcerias na empresa. A empresa deve buscar em primeiro lugar: 

1. Promover o conhecimento interno sobre o processo de gestão de parcerias; 

2. Buscar a capacitação de seus gerentes e demais sujeitos envolvidos; 

3. Identificar parceiros através dos critérios aprendidos e definir objetivos; 

4. Comunicar, através de documentos internos, as etapas, processos e objetivos 

das parcerias; 

5. Internalizar os processos das parcerias a serem implementadas; 
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6. Monitorar e mensurar resultados em conjunto, comunicando ao público interno da 

parceria os resultados e metas. Promover a revisão dos processos e identificar 

possíveis falhas; 

Algumas questões iniciais devem ser respondidas na eleição de novos parceiros: 

1. Como os parceiros vêem o potencial de mercado? 

2. Quem eles consideram os principais concorrentes e como desejam enfrentá-los? 

3. Quais as vantagens competitivas da parceria? 

• Devido ao tempo de resposta que a Telemar deverá apresentar, principalmente 

para a disputa da participação em novos mercados, para a implementação de no

vas tecnologias e a capacitação de seus gerentes, é recomendável a criação de 

um programa estratégico específico envolvendo a cooperação entre executivos de 

várias funções nas organizações parcerias, considerando todos os sujeitos inte

ressados neste processo: gerentes executivos, gerentes comerciais e parceiros, 

usuários de administradores das parcerias, e principalmente os seus diretores . 

• A empresa possui uma Gerência de Parcerias e uma visão sobre parcerias, no 

entanto, existe a falta de uma melhor eficiência na implementação de uma prática 

correta para a conduções destes processos já em curso. É necessário a revisão 

dos pontos-chave, apontados nos Estudos de Casos . 

• A Telemar Corporate poderá levar em consideração ainda a implementação da 

quarterização como uma nova tecnologia da gestão destes relacionamentos de 

parceria, considerando o tamanho de seus objetivos. Uma empresa de compro

vada capacidade que venha a assumir o relacionamento e a gestão do processo 

entre a Telemar Corporte e as demais empresas parceiras. Esta proposta não 

anularia qualquer consideração acima, mas viria a reforçar os pontos-chave, fun

damentais para o sucesso destas relações. 
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ANEXOS 



QUESTIONÁRIO - AVALIAÇÃO 

PARCERIAS TELEMAR CORPORATE 

GETRONICS E PÉGASUS TELECOM 



AVALIAÇÃO NO. __ 

NOME DA PESSOA ENTREVISTADA: ________________ _ 
(Opcional) 

CARGO: _____________________________ __ 

o presente questionário destina-se exclusivamente a uma pesquisa científica com o objetivo 
de avaliar o andamento das parcerias na TELE MAR CORPORATE. Toda a informação será 
mantida em sigilo bem como as anotações neste formulário. 

Desta forma, pedimos que antes de responder a qualquer uma das questões que se seguem, o 
agente use de veracidade e convicção para que os dados coletados possam refletir da melhor 
forma a realidade dos fatos. Queremos que o resultado desta pesquisa possa vir contribuir com 
a melhoria das parcerias na DPE futuramente. 

NOME DA EMPRESA PARCEIRA: PÉGASUS 

1. Qual é o seu grau de envolvimento com a atuação da empresa parceira? 

o Alto - Minhas ações de trabalho sempre envolvem a parceria com esta empresa 
O Médio - eventualmente minha ações de trabalho envolvem a empresa parceira 
O Baixo - raramente minhas ações de trabalho estão envolvidas com esta empresa parceira 

2. Qual é o seu grau de comunicação com a empresa parceira citada acima? 

o Alto - em constante contato com o pessoal desta empresa (mais de uma vez por semana). 
O Médio - eventualmente entro em contato ( de duas a quatro vezes por mês) 
O Baixo - raramente falo com ( eventualmente sem periodicidade) 

3. Segundo a sua percepção, qual é o principal objetivo desta parceria? 

4. De acordo com a sua avaliação, quais são as principais vantagens que a TELE MAR ganha 
com esta parceria (imagem, velocidade, conhecimento, aumento do valor da oferta) ? 

5. No seu ponto de vista, quais são as falhas que esta parceria tem apontado? 
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PÉGASUS 

6. Dê um peso sobre cada item envolvendo a empresa em questão. Faça o seu melhor juízo 
de cada questão e atribua 1 para muito fraco, 2 para fraco, 3 para indiferente, 4 para forte 
e 5 para muito forte: 

1 2 3 4 5 

1. Os objetivos da parceria estão claros para mim O O O O O 

2. Os objetivos da parceria estão claros para a TELEMAR de uma forma O O O O O 
geral 

3. Existe compatibilidade com os mesmos objetivos entre a TELEMAR O O O O O 
e a empresa parceira. 

4. Eu conheço até que ponto posso questionar a atuação da empresa 
parceira baseado no contrato existente 

5. Percebo que os objetivos da parceria estão claros para os demais 
agentes no contato com a empresa parceira 

6. Conheço o Projeto de Parceria com detalhes operacionais 

7. Houve uma definição da conduta frente a empresa parceria 

8. Conheço exatamente as responsabilidades da empresa parceira para 
com a TELEMAR 

9. Conheço os responsáveis pela gestão desta parceria na empresa 

10. As pessoas da TELEMAR envolvidas com a gestão da parceria 
apresentam as habilidades necessárias para tanto. 

11. A pessoa responsável pela gestão desta parceria é facilmente 
identifica da TELE MAR 

12. As pessoas designadas pela empresa parceira apresentam 
habilidades para este trabalho ( comunicação, negociação, flexibilidade) 

13. A parceria de uma forma geral possui pessoas que apresentam boa 
capacidade gerencial e desempenho 

14. Os processos entre TELEMAR e a empresa parceira estão claros 
para todos os envolvidos 

15. Os processos são monitorados periodicamente 

16. Os processos cumprem com os seus objetivos-fim 

17. Os processos são revistos periodicamente 
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PÉGASUS 

18. Conheço com clareza como a empresa parceira opera O O O O O 

19. Os problemas estão devidamente identificados e endereçados O O O O O 

20. Observo o compromisso da empresa parceira em solucionar problemas O O O O O 

21. O comprometimento é equilibrado entre as empresas O O O O O 

22. Os procedimento são cumpridos sem maiores problemas O O O O O 

23. Há um relacionamento contínuo entre empresas O O O O O 

24. O acordo traz prazos coerente que podem ser cumpridos O O O O O 

25. Os prazos acordados estão sendo obedecidos dentro do especificado O O O O O 
em contrato 

26. Posso perceber que há uma constante mensuração de resultados O O O O O 

27. Percebo o ganho da TELEMAR com esta parceria O O O O O 

28. Percebo o ganho da empresa parceira O O O O O 

29. Existe uma relação de confiança entre a TELEMAR O O O O O 
e a empresa parceira 

30. Eu contaria com esta empresa para um novo projeto de parceria O O O O O 

31. Há uma contribuição compatível dos recursos entre os parceiros O O O O O 

32. Há uma Vantagem Competitiva do negócio proposto O O O O O 

33. Há uma ampla divulgação dos negócios relativos a parceria O O O O O 

34. Há uma estimativa realista de Receita dos Negócios da parceria O O O O O 

35. Existe uma importância relevante do negócio para a empresa parceira O O O O O 

36. Existe compatibilidade entre as posições estratégicas O O O O O 

37. Definição prévia da duração prevista da parceria O O O O O 

38. Conhecimento prévio dos resultados positivos do parceiro em outra O O O O O 
parceria 

39. Desequilíbrio na contribuição da empresa parceria- TELEMAR O O O O O 
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PÉGASUS 

40. Fui devidamente posicionado pela Diretoria da TELEMAR quanto aos 
objetivos estratégicos desta parceria 

o O O O O 

Indique as 3 questões que, no seu ponto de vista, são as mais relevantes: 

______________ x ______________ _ 

Comente a sua experiência no relacionamento com a empresa parceira e expresse a sua visão 

geral sobre o andamento desta parceria. O que falta para que esta parceria seja melhor 

sucedida. 
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NOME DA EMPRESA PARCEIRA: GETRONICS 

1. Qual é o seu grau de envolvimento com a atuação da empresa parceira? 

o Alto - Minhas ações de trabalho sempre envolvem a parceria com esta empresa 
O Médio - eventualmente minha ações de trabalho envolvem a empresa parceira 
O Baixo - raramente minhas ações de trabalho estão envolvidas com esta empresa parceira 

2. Qual é o seu grau de comunicação com a empresa parceira citada acima? 

o Alto - em constante contato com o pessoal desta empresa (mais de uma vez por semana). 
O Médio - eventualmente entro em contato ( de duas a quatro vezes por mês) 
O Baixo - raramente falo com ( eventualmente sem periodicidade) 

3. Segundo a sua percepção, qual é o principal objetivo desta parceria? 

4. De acordo com a sua avaliação, quais são as principais vantagens que a TELE MAR ganha 
com esta parceria (imagem, velocidade, conhecimento, aumento do valor da oferta) ? 

5. No seu ponto de vista, quais são as falhas que esta parceria tem apontado? 

6. Dê um peso sobre cada item envolvendo a empresa em questão. Faça o seu melhor juízo 
de cada questão e atribua 1 para muito fraco, 2 para fraco, 3 para indiferente, 4 para forte 
e 5 para muito forte: 

1 2 3 4 5 

1. Os objetivos da parceria estão claros para mim O O O O O 

2. Os objetivos da parceria estão claros para a TELEMAR de uma forma O O O O O 
geral 

3. Existe compatibilidade com os mesmos objetivos entre a TELEMAR O O O O O 
e a empresa parceira. 

4. Eu conheço até que ponto posso questionar a atuação da empresa 
parceira baseado no contrato existente 

6 

o O O O O 



GETRONICS 

5. Percebo que os objetivos da parceria estão claros para os demais 
agentes no contato com a empresa parceira 

6. Conheço o Projeto de Parceria com detalhes operacionais 

7. Houve uma definição da conduta frente a empresa parceria 

8. Conheço exatamente as responsabilidades da empresa parceira para 
com a TELEMAR 

9. Conheço os responsáveis pela gestão desta parceria na empresa 

10. As pessoas da TELEMAR envolvidas com a gestão da parceria 
apresentam as habilidades necessárias para tanto. 

11. A pessoa responsável pela gestão desta parceria é facilmente 
identifica da TELEMAR 

12. As pessoas designadas pela empresa parceira apresentam 
habilidades para este trabalho ( comunicação, negociação, flexibilidade) 

13. A parceria de uma forma geral possui pessoas que apresentam boa 
capacidade gerencial e desempenho 

14. Os processos entre TELEMAR e a empresa parceira estão claros 
para todos os envolvidos 

15. Os processos são monitorados periodicamente 

16. Os processos cumprem com os seus objetivos-fim 

17. Os processos são revistos periodicamente 

18. Conheço com clareza como a empresa parceira opera 

19. Os problemas estão devidamente identificados e endereçados 

20. Observo o compromisso da empresa parceira em solucionar problemas 

21. O comprometimento é equilibrado entre as empresas 

22. Os procedimento são cumpridos sem maiores problemas 

23. Há um relacionamento contínuo entre empresas 

24. O acordo traz prazos coerente que podem ser cumpridos 
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GETRONICS 

25. Os prazos acordados estão sendo obedecidos dentro do especificado O O O O O 
em contrato 

26. Posso perceber que há uma constante mensuração de resultados O O O O O 

27. Percebo o ganho da TELEMAR com esta parceria O O O O O 

28. Percebo o ganho da empresa parceira O O O O O 

29. Existe uma relação de confiança entre a TELEMAR O O O O O 
e a empresa parceira 

30. Eu contaria com esta empresa para um novo projeto de parceria O O O O O 

31. Há uma contribuição compatível dos recursos entre os parceiros O O O O O 

32. Há uma Vantagem Competitiva do negócio proposto O O O O O 

33. Há uma ampla divulgação dos negócios relativos a parceria O O O O O 

34. Há uma estimativa realista de Receita dos Negócios da parceria O O O O O 

35. Existe uma importância relevante do negócio para a empresa parceira O O O O O 

36. Existe compatibilidade entre as posições estratégicas O O O O O 

37. Definição prévia da duração prevista da parceria O O O O O 

38. Conhecimento prévio dos resultados positivos do parceiro em outra O O O O O 
parceria 

39. Desequilíbrio na contribuição da empresa parceria- TELEMAR O O O O O 

40. Fui devidamente posicionado pela Diretoria da TELEMAR quanto aos O O O O O 
objetivos estratégicos desta parceria 

Indique as 3 questões que, no seu ponto de vista, são as mais relevantes: 

X 

Comente a sua experiência no relacionamento com a empresa parceira e expresse a sua visão 

geral sobre o andamento desta parceria. O que falta para que esta parceria seja melhor 

sucedida. 
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Região Concessionária ESj:)elho 

Acre Brasil Telecom Global VillaÇJe Telecom 

Alagoas Ifelemar !Vésper 

Amapá rrelemar lVésper 

Amazonas rrelemar !Vésper 

Bahia rrelemar lVésper 

Brasília (DF) Brasil Telecom Global Villaqe Telecom 

Ceará lTelemar !vésper 

Espírito Santo Ifelemar !Vésper 

Goiás Brasil Telecom Global VillaÇJe Telecom 

Maranhão rrelemar !Vésper 

Mato Grosso Brasil Telecom Global Villaqe Telecom 

Mato Grosso do Sul Brasil Telecom Global Villaqe Telecom 

Minas Gerais Telemar lVésper 

Paraíba 1f~lemar Vésper 

Paraná Brasil Telecom Global VillaÇJe Telecom 

Paraná (Londrina e Região) Sercomtel Global Villaqe Telecom 

Pará rrelemar Vésper 

Pernambuco Ifelemar Vésper 

Piauí l1elemar Vésper 

Rio de Janeiro Ifelemar Vésper 

Rio Grande do Norte [Telemar Vésper 

Rio Grande do Sul Brasil Telecom (CRT) Global Villaqe Telecom 

Rondônia Brasil Telecom Global Villaqe Telecom 

Roraima Telemar Vésper 

Santa Catarina Brasil Telecom Global VillaÇJe Telecom 

Sergipe Telemar Vésper 

São Paulo Telesp (Telefônica) Vésper 

Tocantins Brasil Telecom Global Villaqe Telecom 

Parte de SP, MG, MS e GO CTBC Telecom Vésper 

" OUTROS SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇOES.: 

Empresa Servi co 

Embratel Concessionária de Longa Distância Nacional e Internacional 

~ Espelho de Longa Distância Nacional e Internacional 

Nextel Operadora de Serviço Móvel Especializado 

(Tabela 3.01) 



... TEtEFONIA 

ReQião Banda A Banda B 
fA.cre Tele Centro Oeste Celular ~mericel 

fA.lagoas Tele Nordeste Celular (TIM) BCP Telecomunicações 

~mapá Tele Norte Celular Norte Brasil Telecom 

fA.mazonas Tele Norte Celular Norte Brasil Telecom 

Bahia 
Telebahia Celular (Telefônica 

Maxitel (TIM) 
Celular) 

Brasília (DF) Tele Centro Oeste Celular [Americel 

Ceará Tele Nordeste Celular (TIM) BCP Telecomunicacões 
Espírito Santo Telest Celular (Telefônica Celular) m 
Goiás Tele Centro Oeste Celular ~mericel 

Maranhão Tele Norte Celular Norte Brasil Telecom 
Mato Grosso Tele Centro Oeste Celular IAmericel 
Mato Grosso do Sul [Tele Centro Oeste Celular ~mericel 

Minas Gerais Jelemiq Celular Maxitel (TIM) 
Paraíba [Tele Nordeste Celular (TIM) BCP Telecomunicações 
Paraná [Telecelular Sul (TIM) Global Telecom 
Paraná (Londrina e Região) Sercomtel Celular Global Telecom 
Pará Tele Norte Celular Norte Brasil Telecom 
Pernambuco rrele Nordeste Celular (TIM) BCP Telecomunicacões 
Piauí [Tele Nordeste Celular (TIM) BCP Telecomunicações 
Rio de Janeiro lTeleri Celular (Telefônica Celular) 6JL 
Rio Grande do Norte rrele Nordeste Celular (TIM) BCP Telecomunica~ões 

Rio Grande do Sul CRT Celular (Telefônica Celular) ~elet 

Rondônia [Tele Centro Oeste Celular Americel 
Roraima freie Norte Celular Norte Brasil Telecom 
Santa Catarina rrelecelular Sul (TIM) Global Telecom 

Sergipe 
lTelerqipe Celular (Telefônica 

Maxitel (TIM) 
Celular) 

São Paulo (interior) lTelesp Celular (Portugal Telecom) ~ 
São Paulo (área 011) Telesp Celular (Portugal Telecom) BCP Telecomunicações 
São Paulo (Ribeirão Preto) CeIem Celular ~ 
[Tocantins lTele Centro Oeste Celular f>.mericel 
Parte de SP, MG, MS e GO CTBC Telecom Celular --

(Tabela 3.02) 



Telebrás - Antes da Privatização 

T Borda do Campo 

Figura 1.01 Fonte: Anatel 



Telefonia fixa - Divisão por Regiões de Concessão 

Figura 3.01 Fonfe: AnafeI 



Visão Geral - Telemar 

• Maior Empresa Privada 

Brasileira 

• Maior Empresa de 

Telecomunicações na 

América latina (nO 

linhas) 

• 12,5 milhões de linhas 

em Serviço (Mar/01) 

• Faturamento (2000): R$ 

8,4 bilhões 

• 650/0 do Território 

Nacional/92 milhões de 

habitantes (540/0) 

Figura 3.06 
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Operadoradas por Região 

Brasil Telecom ( 
GVT (E\ 
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Região I 

Região 11 

Região 111 
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Reestruturação do Setor de Telecomunicações no Brasil 

CENÁRIO DA COMPETiÇÃO - 2001 (FIXO) 
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Figura 3.03 
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Banda A 

Região X 

7élt/UnicIJ 
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Figura 3.04 
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Banda B 

NORTE BRASIL TELECO", 

Região VIII 

AMERICEL 
Região VII 

Região II 

~Tes 

TEL E T 

Figura 3.05 Região VI Claro Digital 

~ 
~/ LOBAL 
'= G IUECOM 

Região V 

Região X 

"'"" _ do grupo 

Região IX 

.......... _.,.."., dogrupo~ 

Região IV 

L 
Região III 

Fonte: Anatel 



Modelo Competição X Universalização 
Desenvolvimento do Setor de Telecomunicações 

U n iversa lização 

Disponibilidade 
Qualidade 
Variedade 

Preços 

Obstáculos à Universalização 

Limitações à Oferta Limitações à Demanda 

-Insuficiência na Oferta -Má Distribuição da 
Renda 

-Concentração 
Geográfica 

~ 
Medidas 

-Obrigações de Universalização 

Por 
Segmento 

Com petição 

Barreiras de Entrada 

-Magnitude dos Investimentos 
-Poder de Mercado e Dependência com o Principal 
Concorrente 
-Número de Competidores no Mercado 
-Barreiras Regulatórias 

-Preços das Licenças 
-Tetos Tarifários 

Medidas 

Regulamentação Assimétrica 

-FUsr • I Incentivos para investimento 

Figura 3.08 Fonte:Embrate/2001 



Empresas 

Operadoras Regionais na 
sua área de atuação 

Operadoras Nacionais 

Operadoras Regionais fora 
da sua área de atuação 

Figura 3.09 
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Organograma Corporativo - Telemar (TNL) 
I. -,. .. . 

Presidência 
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Figura 3.11 Fonte: Telemar 2001 



Organograma Corporativo - Telemar Corporate 

I Dir Superintendente I 
Ger Planej & Gestão I I Ger Controle Financeiro I J I 

I 
I I 

I Coord Administração Vendas Coord Planej Comercial 
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....... _ .................................. ] 
~ Marketing 
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I Dir Neg Ctes Corporativos I I Dir Neg Clientes Empresariais I I Dir Neg Clientes Governo I I DÍ' Produtos Empresariais I I Dir Svs a Clientes I 

I-i 
Ger Soluções Especiais I-i Ger Grupo Produto Broadband 

~ 
GerE-Gov 

~ 
Ger Grupo Produtos I.P 

~ 
PMO Classe PAlndial 

H 
Ger Mercado Financeiro Ger Desenv Broadband Ger Neg Gov Federal I-i Ger Grupo Prod Voz Avançada Ger Faturamento 

H -j ~ 

H 
Ger Mercado Industria H Ger Grupo Seg Empresariais 

-i 
Ger Neg Gov PAlniclEstadual I-i Ger Grupo Prod Comunic Dados 

I-i 
Ger Contact Center 

Ger Mercado SvslComercio 
~ 

Ger Canal Web 
~ 

Ger Fust H Ger Grupo Prod Rede Inteligênte 
H 

Ger Serviço a Clientes 
I-i 

y Ger Nova Economia Ger Soluções Integradas 
~ 

Ger Portifólio 
~ 

Ger Logistica Atendimento ..... 

I-i 
Ger Desenv Parcerias 

~ Ger Desenv Produtos 
Félix Feixas 

Figura 3.12 Fonte: Te/emar - 2001 


