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s tecnologias de informação e comunicação (TI) estão afetando 

fortemente não só o ambiente1 no qual as empresas atuam, mas 

também suas estratégias e táticas operacionais. Novas formas de 

ganhos de competitividade estão sendo desenvolvidas e modificam os pressupostos de 

funcionamento da economia existentes sobre as quais foram estabelecidas as antigas 

estratégias. 

O grau de utilização das TI poderia modificar a eficiência com que as empresas 

conseguem coordenar os elos entre as atividades básicas da empresa e os elos entre as 

empresas, os elos verticais. As TI, ao influenciar estes elos verticais, podem influenciar 

na configuração da estrutura de distribuição das empresas2
• 

Em um artigo na Scientific American3
, Malone e Roclcart descrevem como as TI 

estão criando novos tipos de mercado e novas maneiras de administrar. Segundo estes 

autores, há aproximadamente 150 anos as mudanças na produção e no transporte 

levaram à revolução industrial. A revolução que está ocorrendo hoje é conduzido por 

I O ambiente seria composto por vários elementos, como a estrutura de mercado, a incerteza da demanda, 
e a própria tecnologia de informação, entre outros. Sendo um dos elementos deste ambiente, o seu 
próprio desenvolvimento representa uma alteração no ambiente econômico. WILLIAMSON, Oliver E; 
BHARGA V A, Narottam. "Assessing and classifying the internai structure and control apparatus of tbe 
modem corporation". In: WILLIAMSON, Oliver E .. Economic Organization: Firms. Markets and 
Poliçy Control. New York, New York University Press, 1986, pg. 55. 

2 "Technological change is one of the principal drivers of competition. lt plays a major role in industry 
structural change, as well as in creating new industries ... 
Technological change is not important for its own sake, but is importao! if it affects competitive 
advantage and industry structure ... " PORTER, Micbael E .. "Technology and Competitive Advantage". 
Jouma/ of Business Strategy, Voi.I5, no3, Winter 1985,pg.60. 

3 MALONE, Tbomas W.; ROCKART, John F .. "Cornputers, Networks and the Corporation". Scientific 
American. Sept. 1991, V oi 265 Number 3, pg. 92-99. 
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mudanças proporcionadas pelas Tf. Um exemplo destas mudanças é, por exemplo, a 

indústria têxtil nos arredores de Prato, Itália, que separou poucas grandes fábricas em 

um grande número de pequenas empresas, coordenadas, em parte, por conexões 

eletrônicas entre elas. Isto possibilitaria uma resposta mais rápida às demandas, 

permitindo distribuir a produção entre esse maior número de pequenas empresas para 

aproveitar as capacidades ociosas e ao mesmo tempo aumentar a motivação dos 

empreendedores. 

Segundo Malone e Rockart, a conclusão é de que as TI devem levar a uma 

mudança global das decisões internas às empresas em direção ao uso dos mercados, ou 

seja, a desverticalização, para coordenar as atividades econômicas Entretanto, alguns 

trabalhos teóricos sugerem também que o sentido das mudanças pode ser o oposto, com 

as empresas avançando em outros niveis nos canais, tornando-se mais verticalizadas5 

V amos nos ater a duas características da estrutura de distribuição neste estudo, 

o grau de verticalização e o grau de intermediação. A verticalização é um aspecto 

importante da estrutura dos canais de distribuição, pois pode mostrar a importância que 

as empresas conferem ao controle sobre esta área. Outra característica importante da 

estrutura dos canais de distribuição é a importância relativa dos diversos canais de 

distribuição, que pode ser mensurada pelo volume de vendas que passam por cada 

alternativa de canal. Chamaremos de grau de intermediação a proporção das vendas 

direcionada aos canais mais longos. 

4 " ... Whenever people work together, they must somehow communicate, make decisions, allocate 
resources and get products and services to the right place at the right time. Managers, clerks, 
salespeople, buyers, brokers, accountants - in fact, almost everyone who works - must perform 
coordination activities ... " MALONE, Thomas W.; ROCKART, John F.. "Computers, Networks and 
the Corporation". Scientific American. Sept. 1991, Vol265 Number 3, pg. 92. 

5 COASE, R.H.. "The Nature of the Firm". ln:STIGLER, George 1.; BOULDING, Kenneth E.. 
Readings in Price Theorv. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 1952, pg. 343. 
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As decisões quanto à verticalização ou desverticalização são decisões que 

sofrem a influência das estratégias seguidas pelas empresas. Mas, há várias 

interpretações quanto ao próprio conceito da estratégia. O conceito básico de estratégia 

que vamos utilizar nesta tese é o de Porter, pois é o conceito mais utlizado nesta área. 

Segundo Porter, as estratégias genéricas básicas que as empresas poderiam 

adotar são liderança de custo, diferenciação e enfoque, no custo ou na diferenciação6 

A adoção de uma ou outra estratégia genérica poderia implicar a adoção de um canal 

de marketing mais longo, ou curto, definindo uma conformação do que Porter chama 

de elos verticais que ligariam as atividades de valor das cadeias de valor genéricas das 

empresas 7. Nosso trabalho pretende analisar estes conceitos e verificar o 

relacionamento das estratégias e a estrutura dos canais. 

O grau de experiência das empresas com as TI pode ser medido de várias 

maneiras, desde a existência de determinado equipamento nas empresas até a análise 

do perfil dos aplicativos das empresas. Vamos utilizar um sistema modificado do 

modelo desenvolvido por Nolan8 que classifica as empresas em vários estágios de 

informatização. 

6 As estratégias genéricas básicas seriam produto do tipo de vantagem competitiva buscada, custo mais 
baixo ou diferenciação, e do escopo competitivo pretendido, alvo amplo ou alvo estreito. PORTER, 
Michael E .. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pg. 9-10. 

7 POR TER, Michael E.. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pg. 12. 
8 NOLAN, Richard L.. "Managing the crisis in data processing". Harvard Business Review. March

Aprill977, pg.IIS-126. 
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JUSTIFICATIVAS 

Numa economia globalizada, aberta à competição, com baixos níveis de 

inflação, onde a oportunidade de lucros financeiros diminui drasticamente, a eficiência 

das operações passa a ter uma importância decisiva na lucratividade das empresas. A 

estrutura de distribuição passa a ter uma importância grande no desempenho da 

empresa, pois os custos com distribuição consomem uma parcela considerável das 

receitas de uma empresa9
. A relevância do tema se justifica pelo fato de que estas 

tecnologias de informação e comunicação serão decisivas, para a maioria dos ramos 

(sectors) industriais, na conformação futura da estrutura dos canais de marketing10
. E, 

uma compreensão melhor dos efeitos da disseminação das TI é importante para uma 

melhor administração das empresas que atuam em um ambiente competitivo. 

A literatura da área da estratégia normalmente se preocupa com uma amplitude 

de alcance mais global da empresa, com uma unidade de análise maior e mais ampla, 

envolvendo o comprometimento da empresa em vários ramos de atividade. A literatura 

em distribuição tem um enfoque mais localizado, procura se centrar mais nas 

preocupações com a estrutura de distribuição, as relações com os clientes e 

fornecedores e com aspectos relacionados a logística ao longo da cadeia de 

distribuição. Apesar das decisões da estrutura de distribuição dependerem da 

configuração geral da estratégia mais ampla da empresa, a literatura não parece tratar 

explicitamente desta relação. Um dos objetivos da nossa dissertação consiste 

9 " ... The total distribution cost ofan 'average' U.S. finn was 8.01 percent ofsales ... " STERN, Louis W.; 
EL-ANSARY, Adel I.. Marketing Channels. 4th ed .. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1992, pg. 
!52. 

I O "A channel o f distribution shall be considered to comprise a set o f institutions wich performs aU o f the 
activities (functions) utilized to move a product and its title from production to consumption". Bucklin 
inclui também o consumidor nesta definição. BUCKLIN, Louis P.. A Theory of Distribution Channel 
Structure, Berkeley, CA, ffiER Special Publications,!966, pg. 5. 
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exatamente em procurar fazer urna análise ligando estas duas áreas de estudo, e o efeito 

que as TI poderiam ter nelas. 

OBJETIVOS 

Segundo Malone e Rockart, urna infraestrutura da economia mais eficiente 

pode ameaçar empresas cujas vantagens estratégicas repousem em ineficiências do 

mercado11
• As TI seriam um fator que melhorariam a eficiência da economia e 

poderiam levar a modificações nas estratégias de canais de marketing das empresas. 

Nesta tese procuramos, então, esclarecer o problema através de um exame da literatura 

das áreas de administração e economia, e da análise de casos de um ramo da indústria 

Os objetivos gerais desta tese são: 

1. verificar do ponto de vista conceitual como as tecnologias de informação e 

comunicação {TI) podem alterar as vantagens competitivas e a estrutura dos canais de 

distribuição; 

2. analisar através de urna pesquisa no ramo (sector) da indústria de alimentos 

como as vantagens competitivas e a estrutura dos canais de distribuição estão sendo 

afetados pelos diferentes graus de uso das tecnologias de informação e comunicação; 

3. utilizar o conhecimento obtido na pesquisa empírica para enriquecer aspectos 

teóricos sobre o impacto das TI nas áreas de conhecimento abordadas: estratégia e 

canais de marketing. 

11 MALONE, Thomas W.; ROCKART, John F.. "Computers, Networks and the Corporation". 
Scientific American. Sept. 1991, Vol265 Number 3, pg. 96. 
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Objetivos específicos 

O impacto das TI na estratégia e estrutura de canais é investigado através dos 

seguintes objetivos específicos: 

Relação entre as estratégias genéricas de Porter e uso das TI 

O investimento em TI pode ser uma manifestação mais específica de uma 

estratégia genérica mais ampla da empresa. Desta forma é necessário verificar se há 

uma relação significativa entre a utilização das TI e a estratégia genérica básica seguida 

pelas empresas. A literatura existente sobre o assunto oferece versões conflitantes sobre 

o assunto. A maior utilização das TI poderia ser consequência tanto de uma busca de 

uma vantagem competitiva de diferenciação como de uma vantagem competitiva de 

custos. Por um lado, a uma maior utilização das TI podemos esperar corresponder uma 

estratégia genérica de custos. Entretanto, a utilização das TI poderia proporcionar um 

tratamento diferenciado das empresas para seus clientes e, assim, poderia corresponder 

a uma estratégia de diferenciação. Um dos objetivos de nossa dissertação é o de 

procurar obter elementos para clarificar essa área 

Relação entre o uso das TI e o grau de intermediação na distribuição 

O maior grau de utilização das TI poderia levar tanto a uma tendência de se usar 

mais intermediários como a uma tendência de se usar mais canais mais curtos. O grau 

de experiência no uso das TI pode se refletir na capacidade da empresa administrar 
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melhor os elos verticais com seus clientes, principalmente beneficiando as atividades 

primárias da logística externa e das vendas & marketing, diretamente relacionadas com 

as atividades primárias dos compradores. Uma maior agílidade e precisão nas 

informações poderia trazer economias nestes elos verticais, permitindo que o fabricante 

passe a atender a um maior número ~e clientes diretamente. Por outro lado, este maior 

controle sobre estes processos pode deixar a empresa mais tranquila para delegar a 

responsabilidade de abastecer os varejistas através de empresas atacadistas, 

aumentando o grau de intermediação. 

Relação entre o uso das TI e o grau de verticalização da empresÇl 

O maior grau de utilização das TI poderia levar tanto a urna tendência de 

desverticalização como a urna tendência de verticalização. O maior grau de uso das TI 

pode fazer com que urna empresa ganhe um poder de processamento de informações 

muito maior, e desta forma, consiga administrar melhor os dois (ou três, caso seja 

verticalizada para trás também) setores de atuação da empresa Por outro lado, esta 

maior capacidade de processar as informações poderia levar as empresas a se 

desverticalizar, pois poderia controlar melhor os elos verticais com os clientes e 

fornecedores, permitindo a empresa de concentrar nas suas atividades básicas. 
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Relação entre uso das TI com as expectativas do seu impacto na estrutura 

do canal 

A estrutura do canal não é algo' rígido, e sim, dinâmico. É importante, desta 

forma, conhecer como as empresas vêem o impacto das TI na futura estruturação dos 

canais de marketing neste ramo. As expectativas das empresas são um bom indicador 

do que pode acontecer num futuro próximo. Estas expectativas (tendência de 

verticalização, aumento da intermediação, da competição, das alianças estratégicas, de 

estratégias cooperativas e balanço do poder), em função da disseminação das TI. podem 

estar relacionadas com a maior ou menor utilização das TI, pois esta utilização 

representa uma mais rápida adaptação a um meio ambiente em rápida mudança 

Relação entre o uso das TI com o papel que as empresas acham que o uso 

das TI exerceram na sobrevivência das empresas 

As avaliações das empresas quanto ao papel que a informatização teve na 

sobrevivência das empresas pode ser uma informação importante para mensurar o valor 

que as empresas dão à este processo. Esta avaliação pode ser um indicador do nível de 

experiência que as empresas apresentam em relação ao grau de experiência com as TI. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

A tese está estruturado em sete seções: a introdução, a revisão bibliográfica, a 

metodologia da pesquisa, a análise conceitual, os resultados da pesquisa empírica, a 

análise integrada e as conclusões fmais da pesquisa. 

No capítulo I descrevemos rapidamente o tema do trabalho, sua justificativa, e 

os objetivos da pesquisa. No capítulo II fazemos uma revisão da literatura das 

principais áreas abrangidas pelo trabalho. No capítulo III apresentamos a metodologia 

da pesquisa utilizada para a confecção do trabalho. No capítulo IV desenvolvemos uma 

investigação conceitual no sentido de verificar a integração das teorias de estratégia e 

dos canais de marketing e verificar conceitualmente o impacto que as TI poderiam ter 

sobre os canais de marketing, ou seja, atender ao nosso primeiro objetivo. No capitulo 

V relatamos a pesquisa empírica realizada e as conclusões dos resultados deste trabalho 

de campo, atendendo ao nosso objetivo número dois. No capítulo VI procuramos 

analisar a teoria face aos resultados da pesquisa empírica, procurando enriquecer a 

teoria com informações obtidas na pesquisa de campo. No capítulo VII apresentamos 

as conclusões finais do trabalho. 
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esta seção vamos apresentar uma revisão da literatura das áreas 

abrangidas pelo nosso estudo: estratégia, canais de distribuição e 

tecnologias de informação e comunicação. 

A emergência das tecnologias de informação e comunicação nas últimas 

décadas têm sido um desafio para todos os campos de estudo. Estas tecnologias têm 

alterado de modo tão significativo as bases tecnológicas de produção que afetam todas 

as esferas econômicas e sociais, no mundo inteiro. 

Assim, muitos estudos têm sido feitos a respeito em um grande número de 

disciplinas diferentes, resultando num grande espectro de posições a respeito do efeito 

que estas tecnologias de informação e comunicação têm causado. 

Os campos de estudo que comporão nosso trabalho são: estratégia, canais de 

marketing e tecnologia de informação e comunicação. Estratégia e canais de marketing 

são temas que têm uma presença mais antiga na literatura. Já as tecnologias de 

informação e comunicação são mais recentes. 

Entretanto, o volume de artigos a respeito de tecnologias de informação e 

comunicação parece ser hoje bem maior que sobre os primeiros. Isto se deve ao 

tremendo impacto que os últimos têm sobre a sociedade atual e pelo impacto potencial 

que terá sobre a sociedade do futuro. 

Para deixar mais claro as bases teóricas do estudo, vamos analisar melhor o 

panorama da literatura em cada área. 
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ESTRATÉGIA 

O conceito estratégia tem sua ongem na área militar. Há muito tempo 

pensadores militares têm se dedicado a formular princípios gera1s para orientar a 

tomada de decisões em situações reais, quando não haveria tempo para uma análise 

mais cuidadosa da situação12
• 

A obra mais conhecida desta linha de trabalho é o clássico de von Clausewitz, 

"Da Guerra". Von Clausewitz foi um general prussiano que viveu na era napoleônica. 

Sua obra versa sobre a questão da disputa pelo domínio dos interesses de uma nação 

sobre os de outras. Nas palavras de Clausewitz: 

"A guerra é ... um ato de forca para impor nossa vontade ao adversário."13 

'Portanto, de acordo com nossa classificação, a tática enseja o uso das forças armadas nos 

encontros[batalhas ], e a estratégia o uso dos encontros para alcancar o objetivo da guerra.' 14 

De maneira análoga, autores que escrevem sobre estratégia empresarial têm 

como ponto fundamental o domínio de uma empresa em um mercado sobre as demais 

empresas concorrentes. Neste sentido, eles se aproximam bastante dos pensadores 

12 " ... At first the word [strategy] was used in its military sense to mean that wich a manager does to offset 
actual or potential action of competitors ... " STEINER, George A; MINER, John B.. Management 
Policy and Strategy, 3rd. ed .. New York, Macmillan Publishing Company, 1986, pg.11. 

13 "La guerra es ... un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad ai adversario". (grifo no original). 
CLAUSEWITZ, Carl Von. De La Guerra, Barcelona, Editorial Mateu, 1972,pg.37-38. 

14 "Por lo tanto, de acuerdo con nuestra clasificatión, Ia táctica enseiia el uso de las fuerzas armadas en 
los encuentros[batalhas], y la strategia el uso de los encuentros para alcanzar el objetivo de Ia guerra". 
(grifo no original). CLAUSEWITZ, Carl Von. De La Guerra, Barcelona, Editorial Mateu, 
1972,pg.121-122. 



12 

militares, modificando em sua análise apenas os instrumentos de que as empresas se 

utilizariam para a obtenção deste predomínio. 

Até a metade do século passado as grandes organizações que existiam eram as 

forças armadas, as ferrovias e a Igreja. Com a proliferação das grandes empresas no 

final do século passado e começo deste, e o predomínio que conquistaram em muitos 

setores, começou-se a analisar como estas empresas se comportavam nesta sua busca 

pela hegemonia no mercado. 

A emergência de monopólios e oligopólios impulsiona entre os economistas a 

preocupação com a competição pois começaram a verificar que o comportamento das 

empresas nem sempre seguia o pressuposto econômico neoclássico: a busca pelo maior 

lucro nem sempre se fazia via competição. O trabalho15 de Chamberlin é clássico neste 

campo de estudo. 

Mas a obra clássico na análise da estratégia das grandes corporações é o 

trabalho de Alfred Chandler Jr .. O trabalho de Alfred Chandler Jr. 16 destaca o papel do 

capitão de indústria na definição da estrutura econômica dos EUA e de como as 

grandes indústrias fmjaram suas estratégias respectivas. 

A questão da estratégia passou a ser encarada do ponto de vista de um board de 

uma empresa, preocupado na formulação de estratégia para uma dada empresa, 

deixando de analisar uma indústria17 em particular. O mercado já não era formado 

apenas por uma miríade de pequenas empresas. O desenvolvimento do sistema de 

transportes permitira o surgimento das empresas de alcance nacional, que, integrando 

15 CHAMBERLIN, Edward Hastings. The Theory ofMonopolistic Competition: A Re-orientation ofthe 
Theory ofValue. 7th ed .. Carnbridge, Harvard University Press, 1956. 

16 CHANDLER, JR., Alfred D.. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American 
Industrial Enterorise. Cambridge, MA, The MIT Press, 1962. 

17 Empresas que produzem produtos perfeitamente substituíveis entre si. 
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distribuição em massa com produção em massa, puderam dominar quase por completo 

determinados setores da economia dos EUA18 

Outros economistas que contribuiram bastante para o estudo da estratégia são 

Michael E. Porter e Oliver Willianson. O trabalho de Porter e Willianson pertencem à 

subdisciplina industrial organization (organização industrial) da economia. 

O trabalho de Porter é bem conhecido. Ele procura analisar a estratégia dentro 

de um contexto de competição dentro da "arena de combate" de uma indústria: 

" ... A estratégia competitiva é a busca de uma posição competitiva favorável em uma indústria, a 

arena fundamental onde ocorre a concorrência. A estratégia competitiva visa a estabelecer uma 

posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência na indústria. "19 

O esquema conceitual criado por Porter é bastante importante e muito utilizado 

e, na nossa visão, pode-se dizer que adota a linha filosófica de Clausewitz. Porter vê a 

empresa como Clausewitz via a nação, combatendo numa arena econômica para 

prevalecer frente a seus concorrentes. 

Já o trabalho de Willianson20 segue uma linha de pensamento diferente. Pode-se 

dizer que é um discípulo de Alfred Chandler Jr. A estratégia em Williamson é função 

dos "custos de transação". Caso a empresa tivesse capacidade técnica para conseguir 

custos de transação menores que o mercado pode oferecer, a empresa tenderia a efetuar 

um processo de integração (verticalização). 

18 CHANDLER, JR., Alfred D .. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. 
Cambridge, MA, Harvard UniversityPress, 1977, pg.290-314. 

19 POR TER, Michael E .. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pg.1. 
20 WILLIAMSON, Oliver E .. Economic Organization: Firrns, Markets and Policy Contrai. New York, 

New York University Press, 1986. 



14 

Mas, além de economistas e administradores, outros pesquisadores começaram 

a voltar sua atenção para o campo da estratégia. 

Schendel e Hofer consideram que os trabalhos em estratégia podem ser 

agrupados em dois paradigmas principais: o que geralmente agrupa os trabalhos que 

eram conhecidos como business policy e o the initial strategy paradigm21
. Schendel e 

Hofer classificam neste grupo alguns dos mais tradicionais autores em estratégia como 

Chandler e Ansoff. Além destes dois paradigmas, Schendel e Hofer apresentam o 

paradigma proposto por eles, o the strategzc management paradigm22 

O conceito proposto por eles se desenvolve ao redor de quatro componentes e 

três níveis organizacionais. Os quatro componentes são escopo (que poderia ser 

definído em termos de ajustamento produto/mercado e territórios geográficos), 

desenvolvimento de recursos e competências distintivas, vantagem competitiva e 

sinergia E os três niveis organizacionais são corporação, negócio e funcional. Procura, 

desta forma, englobar as abordagens anteriores num único framework de modo a tentar 

formar um paradigma que servisse de base para uma construção teórica mais sólida. 

Ellen Chaffee23 também divide os trabalhos sobre estratégia em três grupos 

distintos: linear strategy, adaptive strategy, e interpretive strategy. Entretanto Chaffee 

divide os diversos autores por critérios diferentes dos de Schendel e Hofe(l4 

Diferentemente de Schendel e Hofer, Chaffee não usa um critério único, uma 

dimensão, para classificar os autores nos três grupos. Ela parte de uma certa 

21 SCHENDEL, Dan; HOFER, Char1es W. (ed.) Stratecic Management: A New View ofness Policy and 
Planning. Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. 7-11. 

22 SCHENDEL, Dan; HOFER, Char1es W. ( ed.) Stratecic Management: A New View o f ness Po1icy and 
Planning. Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. 11-22. 

23 CHAFFEE, Ellen Eatle. "Three Models of Strategy". Academy oj Management Review, V oi.! O, no. I, 
1985, pg. 89-98. 

24 CHAFFEE, Ellen Earle. "Three Models o f Strategy". Academy of Management Review, V oi. I O, no.!, 
1985, pg. 89-98. 
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similaridade entre os trabalhos dos autores, não formalizando mars rigidamente os 

critérios para o seu trabalho de classificação. 

Assim, o primeiro grupo, linear strategy, é formado por autores como Chandler, 

Child, Drucker e Steiner e Miner. O que uniria estes autores segundo Chaffee seria uma 

visão de estratégia como um conjunto de decisões, ações e planos integrados. Os 

autores desta filosofia, segundo Chaffee, vêem os altos executivos como tendo grande 

capacidade de mudar a organização25 Por esta razão, creio que também poderíamos 

classificar Porter, Abell & Hammond e Ohmae neste grupo. 

O segundo grupo, adaptive strategy, considera a organização como mais aberta, 

no conceito da teoria dos sistemas, em relação ao meio ambiente. Os autores desta 

linha, segundo Chaffee, veriam os limites entre a organização e o meio ambiente 

altamente permeáveis. Outra característica que marca este grupo é que eles não dariam 

muita importância ao planejamento antecipado, em virtude da própria concepção 

menos integrada da organização26 A linha behaviorista de análise das organizações 

começou a se preocupar com os fatores que provocavam certos comportamentos entre 

os atores desta assim chamada relação social. A estratégia seria vista dentro desta linha 

de pensamento como consequência de relações de poder e conluio (colusion). Embora 

Porter também adote uma visão da organização mais abrangente, destacando o seu 

relacionamento com outras empresas, a postura de Porter com relação ao poder de 

mudar uma organização é semelhante ao do primeiro grupo descrito por Chaffee. 

Williamson, da mesma forma, também poderia ser colocado no grupo do linear 

strategy. 

25 CHAFFEE, Ellen Earle. "Three Models of Strategy". Academy of Management Review, Vol. I O, no.l, 
1985, pg. 90. 

26 CHAFFEE, Ellen Earle. "Three Models o f Strategy". Academy oj Management Review, V oi.! O, no.!, 
1985, pg. 90. 
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O terceiro grupo, interpretive strategy, sena formado por autores que 

estudariam as culturas organizacionais. Segundo a própria Chaffee, este paradigma 

ainda não teria parâmetros muito claros. A concepção de estratégia para este grupo 

seria a de: 

" ... metáfora orientadora ou quadro de referência que permitiria à organização e ao meio 

ambiente serem compreendidos pelos dirigentes das organizações ... "27 

Entre os componentes desta linha, Chaffee alinha Peters & Waterman, Smircich 

& Morgan e Pettigrew. 

Este último grupo é um caso clássico da incorporação de paradigmas 

desenvolvidos nas ciências sociais e psicologia, resultando em abordagens bastante 

distintas à questão da estratégia. 

A abordagem utilizada neste estudo é o do primeiro grupo descrito por Chaffee, 

o linear strategy. O modelo básico utilizado é o modelo de Porter. 

Para Porter, a rentabilidade de uma empresa em relação à média do ramo 

industrial em que atua é determinada pelas vantagens competitivas da empresa dentro 

do ramo. O que determina a capacidade de manter uma rentabilidade acima da média a 

médio e longo prazo é a possibilidade de manter uma vantagem competitiva 

sustentáveL Os dois tipos básicos de vantagem competitiva sustentável que uma 

empresa pode ter dentro do ramo industrial são baixo custo ou diferenciação28 As 

vantagens competitivas sustentáveis são determinadas pela estrutura do ramo da 

indústria em que a empresa atua. O escopo competitivo, amplo ou estreito, que as 

27 CHAFFEE, Ellen Earle. "Tbree Models ofStrategy". AcademyojManagement Review, Voi.IO, no. I, 
1985, pg. 93. 

28 POR TER, Michael E. Vantagem competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pág. 9. 
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empresas escolhem para conseguir estas vantagens competitivas combinado com estes 

tipos básicos geram as três estratégias genéricas que um empresa pode adotar para um 

desempenho acima da média: liderança de custo, diferenciação, enfoque (no custo e na 

diferenciação). As estratégias genéricas básicas são importantes porque a adoção de 

uma delas implica em uma série de requisitos na estrutura organizacional para serem 

executadas com êxito29
. 

Figura 1 - Três Estratégias Genéricas 
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Fonte: PORTER., Michael E .. Vantasem comootitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pág. 10. 

O conceito de cadeia de valores " ... desagrega uma empresa nas suas atividades 

de relevância estratégica para que se possa compreender o comportamento dos custos e 

as fontes existentes e potenciais de diferenciação. Uma empresa ganha vantagem 

competitiva, executando estas atividades estrategicamente importantes de uma forma 

mais barata ou melhor do que a concorrência."30 Uma empresa que procurasse 

29 POR TER, Michael E .. Vantagem competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pág. 20-21. 
30 Estas atividades são divididas em dois grupos: primárias e de apoio. As primárias seriam a logística 

interna, as operações, a logística externa, marketing e vendas e serviço. As de apoio seriam infra
estrutura das empresas, gerência de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e aquisição. A 
cadeia de valores consiste de margem e atividades de valor. As atividades de valor seriam as atividades 
fisicas e tecnologicamente distintas executadas pela empresa e a margem na diferença entre o valor total 
e os custos incorridos por estas atividades de valor. POR TER, Michael E .. Vantagem competitiva. Rio 
de Janeiro, Editora Campus, 1989, pág. 33-34. 
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estabelecer uma vantagem competitiva de custo deveria procurar eliminar qualquer 

atividade não essencial que representasse custo adicional, como por exemplo um 

sistema de distribuição próprio. Uma empresa que procurasse a vantagem competitiva 

de diferenciação poderia procurar oferecer um apoio ao cliente mais personalizado 

através da distribuição própria31
. 

Figura 2 - A Cadeia de V a! ores Genérica 
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Fonte: PORTER, Micbael E .. Vantagem comoetitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pág. 35. 

As atividades primárias32 são interligadas dentro da cadeia de valores, pois são 

interdependentes. Porter chama estas relações de elos. Os elos podem resultar em 

vantagem competitiva de duas maneiras: otimização e coordenação. A otimização 

poderia ser obtida através de uma redução global de custos através de urna ação em 

uma das atividades que produziria um decréscimo de custo proporcionalmente maior 

em outras atividades interligadas. A coordenação entre diversas atividades pode reduzir 

31 A distribuição própria poderia implicar em manter uma equipe de vendedores próprios, um 
atendimento dos pedidos feitos diretamente à empresa pelos clientes, uma distribuição indireta seria feita 
por intermediàrios, atacadistas, representantes, que administrariam os pedidos dos clientes da empresa e 
fariam o atendimento dos pedidos da empresa de modo não exclusivo, pois administrariam os pedidos 
dirigidos a outras empresas também. 

32 A logística interna, as operações, a log!stica externa, marketing e vendas e serviço. 
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o custo ou aumentar a diferenciação. É exatamente nesta coordenação que acreditamos 

que a TI pode ter os maiores efeitos. Porter afirma que reconhecer e administrar elos é 

mais dificil e complexo do que administrar as próprias atividades de valor. Os elos 

existem também entre a cadeia de valores de uma empresa e as cadeias de valores dos 

fornecedores e dos canais. Porter chama estes elos de verticais e estes elos verticais 

representam fonte importante de vantagem competitiva33
. 

CANAIS DE MARKETING 

O trabalho de Chamberlin34 é semelhante ao estudo de alguns dos pioneiros do 

campo do marketing, que estudavam a distribuição dos produtos agrfcolas nos EUA. 

Em seu estudo, Chamberlin procura analisar o problema da competição entre grandes 

grupos econômicos e, entre outros tópicos, relevou problemas teóricos relativos à 

distribuição dos produtos. 

Tanto o trabalho de Chamberlin como o destes estudiosos do marketing que o 

precederam tinham um escopo macroeconômico, analisando o problema da estrutura 

da distribuição, canais de marketing35
, dentro da dimensão de um mercado. 

33 " ... Normalmente é possível beneficiar a empresa e os fornecedores [ou empresas dos canais] 
influenciando a configuração da cadeia de valores dos fornecedores [ou empresas dos canais] para, em 
conjunto, otimizarem o desempenho das atividades, ou melhorando a coordenação entre as cadeias de 
uma empresa e as cadeias dos fornecedores [ou empresas da cadeia]. .. A divisão dos beneficios da 
coordenação ou otimização dos elos entre uma empresa e seus fornecedores é uma função do poder de 
barganha dos fornecedores [ou empresas dos canais], e reflete-se em suas margens. POR TER, Michael 
E .. Vantagem competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pãg. 47. 

34 CHAMBERLIN, Edward Hastings. The Theory ofMonopolistic Competition: A Re-orientation ofthe 
Theory ofValue. 7th ed .. Cambridge, Harvard University Press, 1956. 

35 Segundo Bucklin, a expressão "canais de distribuição" (channels ofdistribution) origina-se na época do 
mercantilismo, conceituando, à época, o fluxo de bens entre dois países. BUCKLIN, Louis P.. A 
Theory ofDistribution Channel Structure, Berkeley,CA,ffiER Special Publications,l966, pg. 1. 
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Estudos posteriores na área do marketing, caminharam no sentido de um escopo 

mrus reduzido, circunscrevendo a abrangência do estudo dentro dos problemas 

administrativos de uma organização individual. 

Esta evolução paradigmática foi bem caracterizada por Sheth e Cunningham, 

que a resumiram em um espaço bidimensional (Figura 3). 

Figura 3 -Evolução da abrangência das teorias de marketing 

Metateórlco 

I I escolas "'· I escolas I comportamentais , 1 contempor;lneas 

) I' 
Microcomportamental Macroambiental 

escolas de .I I escolas I comportamento "" do comprador 
cléssrcas 

Descritivo 
Fonte: CUNNINGHAM, William H; SHETH, Jagdish N .. "From lhe editor". Joumal ofMarketlng, V oi. 47 Fali 1983, pg. 8 

Muitos autores procuraram mapear o campo teórico em Marketing, mas não há 

um consenso entre eles. Carman36 cita seis paradigmas37 (microeconômico, 

persuasão/mudança de atitude, resolução de conflito, sistemas gerais, funcionalista e 

36 CARMAN, James M .. "Paradigms for Marketing Theory". In: SHETH, Jagdish N., (ed.). Research 
in Marketing, Vol. 3. Greenwich,CT: JAI Press,l-36, citado em ARNDT, Johan. "The Political 
Economy Paradigm: Foundation for Theory Building in Marketing", Journal of Marketing, V oi. 47 (Fali 
1983), pg. 45. 

3 7 Os paradigmas são um conjunto de conceitos e construções que emergem do enfoque sobre um 
atributo fundamental de uma disciplina e ao redor do qual um significativo corpo teórico tenha sido 
construído, com proposições testadas, hipóteses e talvez leis que não tenham sido encampadas por 
outros paradigmas. Esta definição é apresentada por Simmonds. SIMMONDS, Kenneth. "Marketing 
As Innovation: The Eigth Paradigm", Journal ojManagement Studies, September 1986, pg.484. 
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das trocas sociais); Simmonds38 identifica sete paradigmas (mercado, sistema, 

satisfação do consumidor, escolha, tróca e conflito) e ressalva que existiriam ainda 

mais quatro paradigmas não bem definidos (vantagem diferencial, ação ou atividade, 

administração e economia políticai9
, e apresenta ele próprio uma outra proposta, 

Marketing como inovação. 

Podemos consolidá-los, a grosso modo, em três grupos relativamente 

homogêneos: os de abordagem nitidamente econômica (microeconômico, mercado, 

persuasão/mudança de atitude e talvez vantagem diferencial), os de abordagem 

"behaviorista" (todos os demais, exceto economia política e inovação) e os que 

procuram integrar as duas correntes anteriores (economia política e inovação). 

A primeira base utilizada para a determinação de quais firmas incluir ou excluir 

do canal foi a separação entre o fluxo dos títulos ou propriedades e o fluxo fisico dos 

bens. Ela foi afirmada em 1922, por Fred E. Clark em seu livro "Principies of 

Marketing": 

"O termo 'canal de distribuição' significa primariamente o curso da transferência do 

titulo. A transferência dos bens pode ou não se dar através dos mesmos canais. Em alguns casos 

o título dos bens é passado várias vezes enquanto eles estão em trânsito ou armazenados. Mas, 

ordinariamente, os bens em si passam pelos mesmos canais que os títulos. "40 

38 SJMMONDS, Kenneth. "Marketing As Innovation: The Eigth Paradigm", Journal of Management 
Studies, September 1986, pg. 484. 

39 CLARK, Fred E.. Principies of Marketing, New York,NY,Macmillan,1922, pg. 5, citado em 
BUCKLIN, Louis P.. A Theory of Distribution Channel Structure, Berkeley,CA,IBER Special 
Publications, 1966, pg. 2. 

40 "By the tenn 'channel of distribution' is meant primarily the course in the transfer of title. The transfer 
ofthe goods may or may not be throug the same channels. In some cases title of goods is passed severa! 
times while they are en route or in storage. But ordinarily the goods themselves pass along the same 
channel as does the title." CU\RK, Fred E .. Principies ofMarketing, New York,NY,Macmillan, 1922, 
pg. 5, citado em BUCKLIN, Louis P .. A Theory ofDistribution Channel Structure, Berkeley,CA,IBER 
Special Publications,l966, pg. 2. 
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Commons, mais tarde, reafirmaria e disseminaria este conceito de separação 

entre as transações de barganha e as trocas fisicas4
I 

Esta abordagem ganhou, então, bastante terreno na aceitação dos teóricos em 

Marketing. Este conceito, excluindo os fluxos fisicos dos produtos, permitia outras 

abordagens na análise dos canais de marketing. Os agentes dos canais podiam ser 

analisados como elementos dentro de uma relação social, deslocando-se o foco de 

atenção antes concentrados nos aspectos econômicos da distribuição. 

A partir deste deslocamento, a abordagem sociológica passou a predominar nos 

textos sobre canais de marketing. As abordagens assim chamadas "behavioristas", 

centraram-se na relação entre os elementos dos canais, no comportamento dos mesmos 

na interrelação direta entre si, deixando em segundo plano os processos de distribuição 

e logística 42
, antes vitais para o próprio campo de estudo do marketing. 

Desta forma, o escopo de abrangência dos estudos também se modificou: ao 

invés de uma amplitude macro, como antes, o escopo dos estudos passou a se restringir 

à interface entre os elementos dos canais, dentro do que poderiamos chamar apenas um 

dos "elos" de um canal de marketing. 

Isto é exemplificado pelos estudiosos que representam o paradigma do 

marketing como trocas43
, que concentram seu foco de estudo na interface (dyads) de 

cada relação individual entre os integrantes do canal44 

41 COMMONS, John R.. The Economics of Collective Action, New York,NY,The Macmillan Co., 
1950, pg. 53, citado em BOWERSOX, Donald J.; Bemard J. LALONDE; Edward W SMYKAY. 
Readings in Physical Distribution Management: The Logistics of Marketing, New York,NY, The 
Macmillan Co, 1969, pg. 96. 

42 BARTELS, Roben. "Is Marketing Defaulting Its Responsabilities?", Jouma/ of Marketing, V oi. 
47(Fall1983), pg. 32-35. 

43 Richard Bagozzi, Torger Reve, Louis Stem, Johan Amdt e outros. 
44 STERN, Louis W. and REVE, Torger. "Distribution Channels As Political Economies: A Frarnework 

For Comparative Analysis", Joumal of Marketing, Vol. 44(Summer 1980), pg. 52-64. 
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Uma tentativa de voltar atrás, ampliando novamente o escopo dos estudos sobre 

canais de marketing, é representado pelo paradigma da economia política. Este 

paradigma procura conciliar o estudo da base econômica dos canais com o trabalho 

mais recente de base sociológica 45 

O nosso ponto de vista se aproxima bastante deste último paradigma. Muito 

embora não aceitemos totalmente as definições desta escola de pensamento, ela se 

aproxima muito mais de nossa abordagem do que a abordagem da linha 

comportarnental, que privilegiou basicamente os aspectos poder e conflito 46 

Ultimamente percebe-se que desenvolvimentos tecnológicos ocorridos no canal 

de trocas fisicas (ou logístico) têm afetado a própria estruturação do canal de barganha 

(ou de transferência de título). Desta forma, o estudo separado dos fluxos levaria a uma 

perda dos possíveis efeitos da interação entre elos dos dois canais. Por isso, a definição 

de canais de marketing que iremos usar em nosso estudo permite englobar os dois 

fluxos, o da propriedade e o da posse dos produtos. 

A definição de canal de marketíng a ser utilizada neste estudo é a formulada por 

Louis P. Bucklin: 

"Um canal de distribuição deve ser considerado como abrangendo um conjunto de instituições 

que desempenham todas as atividades (funções) utilizadas para mover um produto e seu titulo da 

produção ao consumo. 1147 

45 STERN, Louis W. and REVE, T orger. "Distribution Channels As Political Economies: A Framework 
For Comparative Analysis", Joumal ofMarketing, V oi. 44(Summer 1980), pg. 52-64. 

46 HUNT, Shelby D.; Nina M. RAY; Van R. WOOD. "Behavioral Dimensions of Channels of 
Distribution: Review and Synthesis". Joumal of the Academy of Marketing Science, V oi. 13 No. 3, 
Summer 1985, pg. 17. 

47 Bucklin inclui também o consumidor nesta definição. BUCKLJN, Louis P .. A Theory ofDistribution 
Channel Structure, Berkeley, CA,IBER Special Publications, 1966, pg. 5. Mais recentemente, Stem, El
Ansary e Coughlan definiram canais de marketing como: "marketing channels can be viewed as sets of 
interdependent organizations involved in the process of making a product or service available for 
consumption or use". STER.!'!, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T .. Marketing 
Channels. 5th ed.. Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. I. Como não há uma grande 
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Desenvolvimento de canais de marketing 

De acordo com Kotler, existem dois conjuntos de decisões interrelacionadas 

que uma empresa tem que tomar acerca da distribuição de produtos ou serviços: projeto 

do canal e administração do canal48
. Estes dois aspectos são também destacados por 

Stern, El-Ansary e Coughlan49
. A grosso modo, poderíamos dizer que estas áreas 

corresponderíam a uma abordagem mais econômica e a uma abordagem mais 

sociológica, respectivamente. 

Projeto do canal envolve desenvolver uma estrutura de canal que esteja ajustado 

à estratégia de unidade de negócio e às necessidades do mercado alvo. Estas decisões 

se concentram em quão longo o canal deve ser e que tipos de instituições - e quantos de 

cada um deles - deve ser incluído em cada nível. Isto envolveria a anàlise dos sistemas 

de distribuição atuais e dos sistemas dos concorrentes para a avaliação das alternativas 

existentes50
. 

Administração do canal é o desenvolvimento de políticas e procedimentos para 

ganhar e manter a cooperação das várias instituições nos canais de distribuição da 

empresa. A administração do canal se concentra no recrutamento e seleção dos 

membros do canal, na motivação dos mesmos em desempenhar atividades específicas 

de marketing, na coordenação de seus esforços, na avaliação de seu desempenho, e na 

diferença para a definição de Bucldin, preferimos continuar com a deste. 
48 KOTLER, Philip. Administração de Marketiog: Análise. Planejamento. Implementacão e Controle. 

4a. ed .. São Paulo, Atlas, 1994, pg. 553-479. 
49 Os autores abordam estes dois aspectos em duas partes de seu livro: Channel Design and Planning e 

Channel Management. Em uma parte chamada Channel Structure são abordados em capítulos os tipos 
de elementos componentes dos canais: varejistas, atacadistas, empresas de logística. STERN, Louis W.; 
EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed.. Upper Saddle River,NJ, 
Prentice Hall, 1996. Bowersox e Cooper incluem estes aspectos em etapas que chamam de planejamento 
e implementação, respectivamente. BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing 
Channel Management. New York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 23-26. 

50 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 188-218. 
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resolução de conflitos que porventura apareçam. Devido ao fato de que os objetivos das 

organizações individuais tendem a ser diferentes, os canais necessitariam de uma força 

coordenadora para garantir que todas as decisões de distribuição ao longo dos canais 

levassem ao resultado mais lucrativo e mais orientado ao consumidor51
• 

Projeto de canal 

O projeto de um canal de distribuição é uma decisão estratégica importante 

feita em poucas ocasiões e p.ão facilmente alterada. Ela envolve uma série de decisões 

interrelacionadas. 

Stem, El-Ansary e Coughlan prescrevem uma abordagem para projetar o que 

chamam de "customer-driven distribution systerns". Esta abordagem inclui 14 passos 

que deveriam ser seguidos para conseguir atingir o que chamam de objetivo implícito 

de entregar um valor superior ao consumido~2. Estes 14 passos poderiam ser 

agrupados em 4 etapas: uma análise do sistema atual, o desenho de um sistema ideal, 

uma análise do gap, lacuna, entre o sistema existente e o sistema ideal, e o desenho do 

sistema de canais em si. 

Na análise do sistema existente estariam os passos de revisão de 

material/pesquisas existentes sobre os canais, o entendimento dos sistemas de 

distribuição correntes, condução de workshops e entrevistas sobre os canais existentes, 

conduzir uma análise dos canais . dos competidores, avaliar oportunidades quase 

imediatas nos canais existentes e desenvolver um plano de ataque quase imediato. No 

51 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 282. 

52 "An underlying goal o f the process [o f marketing channel planning] is to deliver superior customer 
value". STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 188. 
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desenho do sistema ideal estariam os passos de conduzir uma análise qualitativa dos 

usuários finais (jocus groups), conduzir uma análise quantitativa das necessidades dos 

usuários finais e analisar analogias de varejo no ramo de atuação. Na análise do gap, 

lacuna, existente entre o sistema existente e o sistema ideal estariam os passos de 

identificar a diferença entre os dois, identificar as restrições da administração do 

sistema e a identificação/ desenvolvimento de opções estratégicas. No desenho do 

sistema de canais estaria apenas o passo de projetar o sistema de canais ótimo 53 

Kotler54 descreve que um dos primeiros passos no desenho de um canal deveria 

ser a especificação dos objetivos do canal 55
. 

A especificação dos objetivos do canal sena definir quais objetivos uma 

empresa busca na utilização dos canais de distribuição. Para Bowersox e Cooper estes 

objetivos poderiam ser: volume de vendas, fatia de mercado, lucratividade, retomo 

sobre investimento, cobertura de mercado e intensidade de distribuição, controle de 

canal e flexibilidade56 

O objetivo de volume de vendas é um objetivo de natureza financeira, que 

poderia representar uma preocupação básica com fatores internos, como cobrir os 

custos fixos de operação da empresa, por exemplo. Já a fatia de mercado é um objetivo 

que busca uma comparação com o desempenho dos concorrentes, com a competição no 

53 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne L Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg.188-218. 

54 KOTLER, Philip. Administração de Marketing: Análise. Planejamento Implementação e Controle. 
4a. ed .. São Paulo, Atlas, 1994, pg. 459. 

55 Bowersox e Cooper prescrevem que deveria ser feito um estudo anterior ao estabelecimento dos 
objetivos do canal, consistindo também de uma análise do consumidor, da competição, da caracteristicas 
internas e do ambiente, para estabelecer parãmetros para estabelecer objetivos de canal de distribuição 
adequados. BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. 
New York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 165. 

56 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New 
York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. I 65. 
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mercado. A lucratividade e o retomo sobre o investimento são objetivos que têm uma 

preocupação com a sobrevivência da empresa e a valorização do capital dos acionistas. 

Outro objetivo no projeto de canais seria definir a cobertura de mercado e 

intensidade de distribuição buscados. Há 3 estratégias que um fabricante pode procurar 

buscar: 

A primeira seria obter uma distribuição intensiva. Nesta estratégia o objetivo 

seria obter a máxima cobertura do varejo, tentando conseguir a máxima disponibilidade 

do produto para os consumidores, fazendo com que os produtos estejam " ... disporúveis 

onde e quando o consumidor desejar. "57 Esta estratégia é usada normalmente para bens 

de conveniência como " ... produtos de tabaco, gasolina, sabão, lanches e chicletes."58 

Entretanto, esta estratégia pode levar a problemas com a falta de suporte do varejista, 

dificultando a possibilidade de fixar um preço premium. 

A segunda seria obter uma distribuição exclusiva. Esta estratégia é o oposto da 

estratégia anterior. Consiste em " ... limitar propositadamente o número de 

intermediários que lidam com seus produtos."59 O objetivo é obter um controle maior 

sobre variáveis como os preços, as promoções, crédito e outros serviços ao rúvel do 

varejo. Muitas vezes, envolve a proibição dos varejistas de trabalhar com marcas 

concorrentes, fixando um " ... grande compromisso entre o fabricante e o revendedor. "60 

O estabelecimento desta concessão exclusiva procura propiciar um apoio maior do 

varejista e pode destacar a imagem do produto e possibilidade de fixar preços mais 

57 KOTLER, Philip; Gary Armstrong. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro, Prentice-Hall do Brasil, 
1993, pg. 253. 

58 KOTLER, Philip. Administração de Marketing: Análise. Planejamento, Implementacão e Controle. 
4a. ed .. São Paulo, Atlas, 1994, pg. 460. 

59 KOTLER, Philip; Gary Armstrong. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro, Prentice-Hall do Brasil, 
1993, pg. 253. 

60 KOTLER, Philip. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementacão e Controle. 
4a. ed .. São Paulo, Atlas, 1994, pg. 460. 
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altos. Normalmente é encontrada na distribuição de bens de especialidade ou bens de 

compra comparada com alto envolvimento por parte do consumidor, como automóveis. 

A terceira estratégia é a de obter uma distribuição seletiva. Nesta opção o que se 

procura é obter uma limitada cobertura do varejo, procurando uma adequada cobertura 

do varejo mas sem a perda da cooperação com o varejista. Seria uma opção 

intermediária entre as duas estratégias anteriores. Esta opção pode ser dificil de 

implementar em função da competição entre lojas, especialmente quando há descontos. 

É uma estratégia encontrada normalmente na distribuição de produtos de compra 

comparada tais como televisores e eletrodomésticos. 

O objetivo de controle se refere à necessidade ou desejo da empresa de manter 

controle sobre toda a amplitude de atividades de distribuição para ganhar maior suporte 

de vendas ou de pós-venda. O objetivo de flexibilidade se refere à possibilidade da 

empresa mudar sua distribuição de acordo com as condições do ambiente ou da 

concorrência. Em função da crescente rapidez nas mudanças, este pode ser um objetivo 

primordial em certos ramos da indústria61
. 

Após o estabelecimento dos objetivos do canal a empresa passaria por outras 

decisões. Bowersox e Cooper dividem em duas partes estas decisões: concernentes a 

passagem do título e concernentes a distribuição fisica. 

Na primeira parte, que chamam de marketing design, equivalente a etapa de 

projeto de canal de Stern, El-Ansary e Coughlan, recomenda-se continuar a análise do 

consumidor feita antes do estabelecimento dos objetivos, dando-se ênfase, agora, no 

papel da segmentação no desenvolvimento das estratégias funcionais de canais. Esta 

61 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New 
York., McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 166. 
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parte teria duas etapas: identificação do segmento-alvo, e estudo do comportamento de 

compra do consurnidor62 

Um número de fatores influencia cada urna destas decisões de projeto de canal: 

as características do mercado alvo (industrial ou consumidor final), as características 

do produto, as atividades de promoção e políticas de preço. Por exemplo, canais mais 

diretos são mais comuns para produtos industriais e para certos produtos vendidos por 

marketing direto. Deste modo, as características do mercado alvo e dos produtos 

influenciam esta configuração de canal mais curto. Já os canais mais longos são mais 

comuns para produtos de pequeno valor, comprados freqüentemente, e distribuídos 

para um grande número de varejistas e quando o fabricante é muito pequeno ou a linha 

de produtos da empresa é muito estreita. 

Outra parte do projeto do canal é a administração da distribuição física. Uma 

questão central no projeto de um canal de distribuição é mover o produto da fábrica até 

o cliente ao menor custo possível ao mesmo tempo satisfazendo as demandas do 

serviço ao consumidor. Uma das decisões críticas desta fase é a de quantos pontos de 

distribuição ou depósitos incluir no sistema do canal: 

Um princípio importante neste estudo da distribuição fisica é o total cost 

perspectivé3
. É preciso ter em mente que os custos aumentam com maior número de 

pontos, pois envolvem gastos com estoques, armazenamento e processamento de 

pedidos. Os custos de distribuição unitários tendem a diminuir com maior número de 

pontos. Isto se aplica para custos de transporte, perda de vendas por falta de estoque. O 

princípio do total cost perspective prevê que o número ótimo de pontos deve minimizar 

62 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New 
York, McGraw-Hil~ Inc., 1992, pg. 170. 

63 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne L Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 148. 
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todos os custos envolvidos, não procurando diminuir apenas os custos relativos a uma 

das etapas. 

O serviço ao consumidor também deve estar contemplado nesta fase da análise. 

Por exemplo, o tempo do ciclo do pedido - tempo dispendido para atender a um pedido. 

Deve se levar em conta a conveniência que se quer oferecer ao consumidor, além de 

prover o nível de flexibilidade - possibilidade de atender necessidades de diferentes 

clientes. Deve ser levado em conta também a confiabilidade - consistência na entrega -

do sistema. Hoje em dia, com muitas empresas trabalhando sob o sistema de minimizar 

os estoques dos produtos, a confiabilidade das entregas é fator importante na conquista 

de clientes varejistas. Outro fator importante é a comunicação - ligação entre vendedor 

e comprador que permite monitorar o serviço. Muitas empresas de varejo consideram 

importante poder saber em que estágio de atendimento estão os seus pedidos64 

Uma consideração que tem que ser levada em conta é a existência de trade-offi 

entre serviço e custos de distribuição65 Quanto maior o nível de serviço desejado, 

maiores serão os custos. O primeiro passo é verificar os padrões de serviço desejados. 

Estes padrões de serviço servem como objetivos e a avaliação de desempenho do canal 

tem que levar em conta estes padrões de serviços. Mas, um nível de serviço elevado 

tem como contrapartida custos maiores. Os custos servem como limite superior para o 

nível de serviço que a empresa pode oferecer. 

64 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel I Marketing Channels. 4th ed. Englewood 
Cliffs,N.J.,Prentice-Hall, 1992, pg 161. 

65 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall1996, pg. 147. 
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Administração de canal 

Depois de projetar o canal de distribuição para a empresa, o próximo passo é 

procurar implementar e admirústrar o funcionamento do sistema. Um canal de 

distribuição convencional consiste de um fabricante independente, representantes, 

atacadistas, e varejistas, cada um operando como uma entidade de negócios separada, 

primariamente preocupadas em maximizar seus próprios lucros. Stem, !<;1-Ansary e 

Coughlan afirmam que uma coordenação das organizações66 pode produzir um maior 

rúvel de produção de serviço. 

Estas organizações coordenadas, as superorganizations teriam · duas 

características: subaditividade dos custos e a orientações e objetivos dos seus membros 

frequentemente divergem. A subatividade dos custos representa que o custo de produzir 

um serviço é menor quando duas organizações combinam suas atividades do que 

quando cada uma o faz separadamente. A existência de divergências naturais nos 

objetivos das empresas possibilita que uma coordenação faça com que as empresas 

comuniquem-se mais facilmente entre elas, cooperem entre si para o atingimento dos 

objetivos coletivos do canal, haja uma clara hierarquia no relacionamento e haja 

incentivos no canal que encoraje o comportamento adequado entre seus membros67 

Esta coordenação levanta a questão de quem irá coordenar o sistema, ou seja, 

será o líder do canal. Somente através do poder o comportamento dos membros do 

66 Os autores chamam o conjunto das organizações peertencentes a um canal como superorganization. 
STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. Upper 
Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 281-282. 

67 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 282. 
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canal poderiam ser coordenados - poder seria a capacidade de um membro do canal 

conseguir que outro faça o que de outra maneira não o faria68 

Existem várias fontes de poder no relacionamento entre os membros do canal. 

Um primeiro tipo de poder seria o de recompensa. Um dos membros do canal teria 

condições de dar ao outro alguma coisa de valor que facilitasse a realização dos 

objetivos. Outro tipo de poder seria o coercitivo. O comportamento de um membro do 

canal seria influenciado pela expectativa de uma punição, caso não cooperasse. 

Exemplos de punição poderiam ser a retirada de territórios de venda, diminuição de 

margens, e demoras na entrega. Outro tipo de poder seria o de legitimação. Um 

membro do canal acharia que o outro teria o direito de comandar o canal. Outra fonte 

de poder seria o de referência. Esta fonte de poder derivaria do próprio prestígio que o 

outro membro do canal teria na sociedade. A última fonte de poder seria o poder do 

conhecimento. Um membro do canal reconheceria que o outro membro tem um 

conhecimento superior e aceitaria as recomendações deste outro69
. 

Em um sistema básico nenhum dos membros têm um razoável controle sobre as 

ações dos outros. Quando ocorre a coordenação nos canais, alguns membros dos canais 

passam a ter influência sobre as ações dos outros. Nesta nova forma, quando os 

membros dos canais passam a agir como um sistema unificado70
, o sistema passa a ser 

conhecido como um sistema vertical de canal. 

68 Conceito de Jarnes March. "An Introduction to the Theory and Measurement ofinfluence". American 
Politica/ Science Review, 1955, pg. 434. Citado em: BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. 
Strategic Marketing Channel Management. New York, McGtaw-Hill, Inc., !992, pg. 292. 

69 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New 
York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg 294-297. 

70 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New 
York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 308. 
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Os sistemas verticais de canais podem ser classificados em sistemas verticais 

corporativos, administrados e contratuais71 No sistema vertical corporativo a 

coordenação se dá pela propriedade de uma empresa em um nível de outra localizada 

em um outro nivel. É o que acontece quando as empresas se verticalizam, ou seja, 

passam a ter a propriedade de uma empresa em um nível adiante ou um nível atrás na 

organização dos canais. 

Nos sistemas verticais contratuais a coordenação é acertada em bases 

contratuais. As empresas continuam independentes mas acordam em uma cooperação 

entre elas de maneira formal, celebrada num contrato. Há basicamente 3 formas de 

sistemas verticais contratuais. A primeira é o da rede patrocinada por atacadistas. 

Empresas varejistas são coordenadas por uma empresa atacadista que através destes 

acordos busca uma economia de escala. A segunda é o de cooperativas de varejo. 

Empresas independentes de varejo se unem para formar uma empresa que tem maiores 

condições de obter concessões de preço das empresas fabricantes. A terceira forma é a 

de organizações de franquia. Uma empresa do canal une diversos estágios da sistema 

através de um contrato onde se responsabiliza pela organização do sistema. 

Uma empresa tem alguns instrumentos para tentar motivar os membros do 

canal. A empresa poderia estabelecer incentivos para revendedor aumentar compras e 

estoque, poderia também estabelecer incentivos para aumentar o esforço de venda 

pessoal, ou estabelecer um programa de incentivos para aumentar esforço de promoção 

local, ou ainda criar um programa para aumentar serviço ao consumidor. 

Entretanto, na dinâmica do canal sempre surgem oportunidades para o 

aparecimento de conflitos de canal. O conflito poderia ser definido como " ... uma 

71 KOTLER, Philip. Administração de Marketing: Análise. Planejamento. Implementação e Controle. 
4a. ed .. São Paulo, Atlas, 1994, pg. 469-470. 
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situação no qual um membro de um canal de distribuição percebe outro membro como 

um adversário engajado em um comportamento que objetiva lesar, frustar ou conseguir 

recursos escassos às custas do membro original"72 Uma das razões para conflitos pode 

ser a existência de objetivos incompatíveis. Neste caso poderia haver, por exemplo, um 

desacordo quanto ao tamanho das margens, quanto a quem vai assumir os custos de 

algumas atividades - como o armazenamento de estoques. O conflito poderia aparecer 

pelo fato dos direitos e responsabilidades de cada uma das partes não estarem bem 

claros. Um exemplo disto seria a disputa de consumidores entre os vendedores da 

empresa e os distribuidores. Também poderiam ocorrer em função de erros de 

interpretação e uma comunicação ruim entre as empresas. É o caso de quando um 

membro do canal fizesse um recall de um produto e não comunicasse o fato 

antecipadamente aos membros do canal. Diferentes percepções da realidade e 

diferenças ideológicas também são uma das razões pelas quais o conflito pode 

ocorrer73 

Para procurar sanar estes conflitos existem algumas alternativas de ação: 

algumas com uso intensivo de informação e outras com uso de proteção de 

informação74 No primeiro caso as empresas aumentariam as trocas de informações 

entre si para resolver o problema e no segundo caso as empresas manteriam as 

informações compartilhadas no mínimo. No primeiro tipo de solução algumas 

empresas trocam pessoal entre si por um período determinado, por exemplo. No 

segundo tipo de solução poderia haver a busca de uma mediação e arbitragem externa. 

72 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channe1 Management. New 
York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 325. 

73 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New 
York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 326-330. 

74 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Ade1; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channe1s. 5th ed .. 
Upper Sadd1e River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 315-319. 
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Neste caso seria utilizada a arbitragem de uma terceira parte isenta para julgar uma 

disputa e procurar ajuda na busca de acordos entre empresas em conflito: 

Estrutura do canal 

Pelas características descritas acima, a definição de uma estratégia de canais de 

marketing é algo bastante complexo, com muitos aspectos a considerar. Stern, E!-

Ansary e Coughlan definem a estrutura do canal como: 

" ... o conjunto de instituições, agências e estabelecimentos através do qual o produto tem que se 

mover para chegar a eles [consumidores individuais e compradores organizacionais/institucionais]. .. "" 

Bowersox e Cooper definem a estrutura de canal como: 

"Estrutura de canal refere-se às relações articuladas entre empresas envolvidas em um acordo de 

distribuição.''76 

Entretanto, ao se fazer a análise da estrutura do canal achamos que dois 

aspectos se destacam, para o nosso estudo. Um deles é o do grau de intemediação que 

uma empresa escolhe para a distribuição de seus produtos. Este grau de intermediação 

pode ser representada pela proporção de suas vendas que passam por cada uma das 

75 " ... the set ofinstitutions, agencies, and establishments through which the product must move to get to 
them [individual consumers and corporate/organizational buyers]. .. ". STERN, Louis W.; EL
ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Cbannels. 5th ed.. Upper Saddle River,NJ, 
Prentice Hall, 1996, pg. I. 

76 BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Cbannel Management. New 
York, McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 107. 
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alternativas de canal. Quanto ma1s uma empresa utiliza a distribuição indireta77
, a 

direcionada aos distribuidores ou atacadistas, por exemplo, mais intermediação a 

empresa estaria usando. A figura 4 mostra um exemplo, onde 66% da produção seria 

distribuído por um canal mais curto (associações, 23%, parcela da venda dos 

distribuidores, 25%, corretores, 5%, e venda direta ao consumidor, 13%). Neste 

exemplo, o grau de intermediação seria de 34%. 

Figura 4 - Canais de marketing para fertilizantes - V alie 
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Fonte: BOWERSOX, Donald J.; COOPER. M Bixby. Strategic Marl<eting Chnnnel Manngement New Y orl<, 
McGtaw-Hill, Inc., 1992, pg. 466. 

77 Embora Bowersox e Cooper conceituem um canal direto como as vendas direto para os usuários 
finais, neste estudo, para simplificação e por causa dos objetivos do estudo estaremos considerando 
como um canal direto também aquele representado pelas vendas direto para varejistas. BOWERSOX, 
Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New York, McGraw-Hill, 
Inc., 1992, pg. 87. 
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Quanto mais a empresa usasse um canal direto aos varejistas, menos intermediação a 

empresa usaria. Esta dimensão é importante na caracterização da estrutura de 

distribuição pois reflete uma escolha quanto à intensidade de distribuição pretendida e 

quanto ao controle que a empresa pretende ter sobre a distribuição dos seus produtos. 

"Para ser claro, a medida mais precisa da produção de um canal é o valor monetário dos bens que 

passam através dele ... " 78 

Outra dimensão importante para caracterizar a estrutura de canais de marketing 

é o grau de verticalização da empresa. Esta dimensão seria medida pela existência ou 

não de empresas nos níveis anteriores. ou posteriores no canal de propriedade da 

empresa. Esta dimensão é importante pois reflete a confiança da empresa na eficiência 

das empresas existentes no mercado capazes de executar as tarefas necessàrias para a 

efetiva distribuição dos seus produtos. Uma empresa verticaiizada indica um tipo de 

desconfiança em relação às empresas existentes no mercado de executar 

adequadamente as tarefas de distribuição, ou seria muito custoso e demorado trocar 

novos parceiros de canal, caso os atuais tenham um desempenho ruim79 Pode refletir 

também uma preocupação em reduzir o risco percebido de trabalhar com seus 

produtos, fazendo a empresa arcar sozinha com alguns riscos que o mercado não estaria 

disposto a tomar. Pode representar também que o ambiente em que a empresa atua 

poderia ser muito incerto ou seria necessàrio uma coordenação muito grande para 

desempenhar bem as atividades. Poderia também representar uma tentativa de construir 

78 BUCKLIN, Louis P.: A Theory of Distribution Channel Structure, Berkeley, CA,ffiER Special 
Publjcations, !966, pg. 7. 

79 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg.225. 
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uma barreira de entrada aos possíveis concorrentes ainda não presentes no mercado, 

forçando estes a um grau de investimento para entrar no mercado maior do que se 

houvesse empresas independentes executando estas tarefas ou a empresa poderia 

explorar economias de escala. Ao mesmo tempo representa um comprometimento 

maior da empresa com as tarefas de distribuição, resultando num fator de 

desconcentração da atenção da empresa das atividades de produção 

Pelas razões destacadas acima, consideramos que estas duas dimensões são 

aspectos fundamentais da estrutura de um canal. Desta forma, usaremos neste estudo 

estas duas dimensões, grau de intermediação e grau de verticalização como indicadores 

da estrutura de canais de distribuição de uma empresa. 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

O tema impacto das novas tecnologias nas sociedades, no dia-a-dia das 

organizações, no cotidiano das pessoas está sendo bastante estudado. Isto acontece 

porque este impacto está sendo bastante sentido, repercutindo intensamente em todos 

os níveis da sociedade. O fenômeno está atraindo pesquisadores de vários campos de 

estudo, resultando em um conjunto bastante heterogêneo de approaches teóricos nos 

textos que abordam o assunto. 

Mas mesmo ressaltando a diversidade dos paradigmas teóricos dos textos, 

existem pontos em comum entre os autores, fator importante na análise da literatura 

Um destes aspectos é quanto ao escopo do estudo, ponto de vista adotado pelos autores. 
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Um dos escopos mais comuns é o que circunscreve a análise a partir da postura 

managerial point ofview. Pode-se dizer que é uma postura aproximada do que Chaffee 

chama de linear strategy. 

Desta forma, a análise muitas vezes limita-se à estrutura interna das empresas 

estudadas e adotam normalmente a postura normativa, recomendando certos modelos 

de implementação da tecnologia ou possibilidades de uso da mesma. 

Este é o caso do texto de Davenport e Short80
, por exemplo e do texto de Lucas 

e Turner81
. A postura adotada aqui é que a tecnologia de informação passa a ser 

importante na medida em que passa a ser um elemento importante para a definição da 

estratégia empresarial. A tecnologia de informação passa a ser apenas mais uma 

variável dentro da visão top-down de estratégia. 

A preocupação nestes textos geralmente se focaliza em como a tecnologia de 

informação pode auxiliar o processo de formulação da estratégia empresarial. Neste 

sentido, centram seu foco de atenção principalmente em sistemas de informação para 

tomada de decisão. Esta é a posição mais comum entre os autores da área de 

informática, embora existam alguns que dão mais ênfase ao seu potencial estratégico: 

"Cremos que uma das principais funções das tecnologias modernas de informações seja 

exatamente a de servir como apoio para diferenciação da empresa, seja em seus produtos, ou em sua 

estrutura operacional, logistica, etc. "82 

80 DA VENPORT, Thomas H.; SHORT, James E.. "The New Industrial Engineering: Information 
Technology and Business Process Redesign". Sloan Management Revieu•, Summer 1990, pg. I 1-27. 

81 LUCAS, Jr., Henry C.; TURNER, Jon A.. "A Corporate Strategy for the Contrai of lnformation 
Processing". S/oan Management Review, Spring 1982, pg. 25-36. 

82 TORRES, Norberto Antonio. Planejamento de Informática na Empresa. São Paulo, Editora Atlas, 
1991, pg. 52. 
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Outro escopo bastante comum nos textos que abordam tecnologias de 

informação e comunicação é o que analisa uma indústria, em particular. O termo 

indústria, aqui, está no sentido que têm para os autores em organização industrial, um 

ramo da economia. Este ponto de vista é bastante adotado em vista da repercussão do 

trabalho de Michael E. Porter, que é um dos principais teóricos nesta linha. Também 

representante desta linha é A!fred Chandler, Jr. que analisa as interrelações entre as 

grandes indústrias e o mercado. Abordagem semelhante é adotado por J.G. Wissema e 

L. Euser83 quando analisam a cooperação entre empresas para o desenvolvimento de 

tecnologia de informação, e por Parsons, quando analisa o impacto da Tecnologia da 

Informação84
. 

Rockart e Short85 identificam na literatura quatro classes de impacto que a 

tecnologia de informação poderia ter para as organizações: modificação da estrutura 

interna, surgimento dos team-based groups (grupos especiais p/ projetos específicos), 

desintegração das bordas das empresas (interconexão crescente entre empresas 

fornecedores e clientes) e integração dos sistemas de informação dentro da 

empresa(" quebrando" a tradicional separação geográfica, funcional e por produto). 

Rockart e Short propõem entretanto que estas abordagens sejam unidas por um 

framework, que seria o managing interdependence86 

Observamos da análise da literatura que aparentemente não há neste campo 

uma disputa grande entre paradigmas, pelo menos não quanto ao entendimento dado ao 

83 WISSEMA, J.G.; EUSER,L. "Suceessful Irmovation Through Inter-Company Networks". Long 
Range Planning, Vol.24 no.6, 1991, pg.33-39. 

84 PARSONS, Gregory L.. "Information Technology: A New Competitive Weapon". Sloan 
Management Review, Falll983, pg. 3-14 

85 ROCKART, John F.; SHORT, James E.. "IT in the 1990s: Managing Organizational 
Interdependence". SloanManagementReview, Vol180, Winter 1989, pg.?-17. 

86 ROCKART, John F.; SHORT, James E.. "IT in lhe 1990s: Managing Organizational 
Interdependence". SloanManagement Review, Vol180, Winter 1989, pg.10. 
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conceito de tecnologia de informação. Na grande maioria dos casos, os autores não se 

preocupam em explicitar o que entendam que seja "tecnologia de informação e· de 

comunicação"87 Alguns procuram explicar apenas rapidamente o que entendem por TI. 

Por exemplo, para Hopper88
, tecnologia de informação seria sinônimo de computer 

systems, embora na sua análise acabe incluindo telecomunicações dentro do seu 

conceito. Para Parsons, tecnologia de informação seria composto de " ... tecnologias de 

computadores, telecomunicações, instrumentos de acesso e de armazenagem de dados, 

equipamentos gráficos e software ... "89 Core/0 se refere a tecnologia de informação e 

comunicação como " ... sistemas de informação internos computadorizados e links de 

dados (distribuidor-cliente) externos", que, implicitamente, pressupõe a utilização das 

telecomunicações também. Haeckel e Nolan91 não chegam nem mesmo a explicitar o 

que entendem por tecnologia de informação, mas, no seu texto fica claro que se 

referem ao conjunto de softwares, computadores e telecomunicações. R,ockart e Short92 

definem tecnologia de informação como " ... capacidade de comunicação e ... software e 

87 BENJAMIN, Roben; WIGAND, Rolf. "Eletronic Markets and Vll1Ual Value Chains on the 
Information Superhighway". Sloan Management Review, Winter 1995, pg. 62-72, MARTIN, Bob L.. 
"The End of Delegation? Jnformation Technology and the CEO". Harvard Business Review, 
September-October 1995, pg. 161-172, PRAGER, Kenneth P. "Managing for Flexibility: The New 
Role ofthe Aligned IT Organization". lnformation Systems Management, Falll996, pg. 41-46, ROSS, 
J eanne; BEA TH, Cynthia Mathis; GOODHUE, O ale L.. "Develop Long-Term Competitiveness 
through IT Assets". Sloan Managemente Review, Fali 1996, pg. 31-42, VENKATRAMAN, N .. 
"Beyond Outsourcing: Managing IT Resources as a V alue Center". Sloan Management Review, Spring 
1997, pg. 51-64. 

88 HOPPER, Max D .. "Rattling SABRE - New Ways to Compete on Information". Harvard Business 
Review, May-June 1990, pg. 118. 

89 PARSONS, Gregory L.. "Information Technology: A New Competitive Weapon". Sloan 
Management Review, Fall1983, pg. 3. 

90 " .. .internai computerized information systems and externai (distributor-customer) data links ... ". 
COREY, Raymond. "The Role of Information and Communications Technology in Industrial 
Distribution". In: BUZZEL, Roben D. (ed.). Marketing in an Eletronic Age. Boston, Harvard Business 
School Press, 1985, pg. 36. 

91 HAECKEL, Stephan H; NOLAN, Richard L.. "Managing by Wire". Harvard Business Review, 
Sptember-October, 1993, pg. 122 

92 " ... comunication capabiliry and ... computer hardware e software ... ". ROCKART, John F; SHORT, 
Jarnes E .. "IT in the 1990s: Managing Organizational lnterdependence". Sloan Management Review, 
Voll80, Winter 1989, pg.9. 
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hardware de computador..." mas sem a preocupação de definir mais precisamente o 

termo. 

Morton é um dos que procuram definir mais claramente a tecnologia de 

informação93
. Para ele, seria constituído de um conjunto de seis elementos: hardware, 

software, redes de computadores, estações de trabalho, robótica e smart chips. 

Entretanto, nesta definição, ele considera grandes computadores e ·pequenos 

microcomputadores em hardware e coloca as estações de trabalho, que são 

computadores também, em outra categoria, o que talvez não fosse necessário. De 

qualquer forma, verificamos que os elementos comuns a todas as definições são a 

presença dos computadores, hardware e software, e o uso dos sistemas de 

telecomunicações. 

Para o nosso trabalho, o conceito de tecnologia de informação94 que estaremos 

usando é: 

" ... tecnologia de informação - as capacidades oferecidas pelos computadores, aplicativos de softwares e 

telecomunicações ... "95 

O modelo de Nolan 

O modelo de Nolan foi um modelo pioneiro na tentativa de classificar as 

empresas quanto ao estágio de desenvolvimento no uso dos recursos de informática96
. 

93 MORTON, Michael S. Scott. "Introduction". In: MORTON, Michael S. Scott. The Corooration of 
the 1990s. New York, Oxford University Press, 1991, pg. 4-5. 

94 Se observa, entretanto, que esta definição é bem aproximada do que também é conceituado como 
"telematics". 

95 " .. .infonnation technology - the capabilities offered by computers, software applications, and · 
telecommunicationi! ... ". DA VENPORT, Thomas H.; SHORT, James E.. "The New Industrial 
Engineering: Information Technology and Business Process Redesign". Sloan Management Review, 
Summer 1990, pg.11. 
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Originalmente, este modelo preconizava quatro estágios através dos quais as empresas 

se desenvolveriam no processo de informatização 97 Posteriormente, em outro artigo••, 

Nolan estendeu o modelo para seis estágios. 

De acordo com este modelo, as atividades de controle, organização e 

planejamento associadas à administração dos recursos de informática mudariam em 

padrões correlacionados à estes estágios. Este modelo foi criado à analogia a modelos 

de desenvolvimento econômico existentes, como o de Karl Marx (Cultura Primitiva, 

Feudalismo, Capitalismo e Socialismo ou Comunismo). De acordo com Nolan, as 

teorias de estágios são baseados na premissa de que os elementos no sistema (i.e., as 

empresas, no caso) movem-se através de um padrão de estágios distintos ao longo do 

tempo e de que estes estágios possam ser descritos99
. 

O centro do interesse de Nolan ao desenvolver este modelo era o orçamento das 

empresas para a informática. Nolan utilizava o orçamento como uma variável proxi 

para identificar a evolução das empresas ao longo dos estágios do seu modelo. 

Nolan propõe seis dimensões básicas para caracterizar as empresas nestes 

estágios: os gastos com informática, o tipo de tecnologia utilizada, aplicações, 

organização do processamento, planejamento e controle, conhecimento do usuário. 

O modelo inicial de Nolan era constituído dos seguintes estágios: 

96 Gatignon e Robertson usaram a utilização ou não de laptop computers como variável indicadora do 
grau de receptividade das empresas às inovações tecnológicas. GATIGNON, Hubert; ROBERTSON, 
Thomas S .. "Technology Diffusion: An Empirical Test o f Competitivo Effects". Joumal of Marketing, 
Vol.S3 (January 1989), pg. 35-36. 

97 NOLAN, Richard L .. "Managing the Computer Resource: A Stage Hypothesis". Communications of 
the ACM, Vol. 16, N. 7, July 1973, p. 399-405. 

98 NOLA..l\1, Richard L.. "Managing the Crisis in Data Processing". Harvard Business Revie><•, March
April1979, p.llS-126. 

99 NOLAN, Richard L.. "Managing the Computer Resource: A Stage Hypothesis". Communications of 
the ACM, Vol. 16, N. 7, July 1973, p. 399-400. 



44 

Estágio I Iniciação (aquisição de computador) 

Estágio II Contágio (intenso desenvolvimento de sistemas) 

Estágio m Controle (proliferação de controles) 

Estágio IV Integração (orientação para serviços/usuários) 

Estágio V Administração de dados 

Estágio VI Maturidade 

A classificação de Nolan é feita em dois níveis de análise (benchmarks). 

O primeiro passo preconizado por Nolan para a classificação das empresas é se 

analisar a curva de gastos com processamento de dados através de sua forma e 

comparar sua taxa de crescimento anual com as vendas da empresa. Um crescimento 

sustentado acima que a as vendas indicariam ou o estágio 2 ou o estágio 4. 

Ainda neste primeiro nível, seria analisado o estado da tecnologia em 

processamento de dados. Se a tecnologia de banco de dados foi introduzida e de 15 a 

40% das aplicações estão utilizando esta tecnologia, a empresa provavelmente estaria 

no estágio 4100 

O segundo nível seria focalizar em quatro processos de crescimento: carteira de 

aplicativos, organização de processamento de dados, planejamento e controle de 

processamento de dados, e conhecimento do usuário. 

Cada unidade maior da organização, como subsidiária, divisão ou 

departamento, deveria ser listada. Então, os processos de crescimento associados a 

cada unidade organizacional deveriam ser identificados (como exemplo, Nolan cita que 

uma subsidiária descentralizada geralmente mostraria todos os quatro processos de 

expansão, mas que uma divisão que usasse os serviços de um centro de computação da 

100 NOLAN, Richard L.. "Managing the Crisis in Data Processing". Harvard Business Review, March
Apri11979,p.l21. 
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corporação somente mostraria dois dos quatro processos de expansão - carteira de 

aplicações e conhecimento do usuário). 

A seguir, deveria ser identificada o estágio de cada um dos processos de 

crescimento associados à unidade organizacional. A abordagem recomendada é a 

seguinte: 

1. Definir para cada conjunto de funções de negócios para a unidade 

organizacional que represente oportunidades custo-efetivo para aplicar tecnologia de 

processamento de dados. (Nolan chama isto de normative applications portfo/io. Ele 

representaria as funções de negócios que estariam recebendo suporte de processamento 

de dados se a empresa tivesse atingido o estágio 6 de maturidade); 

2. Para cada função, indicar para cada conjunto de sistemas o suporte que o 

processamento de dados dá para a função na organização (Nolan sugere que se 

pergunte "What is it doing for our business?" Ele sugere uma escala de dez níveis de O 

a 100%.); 

3. Então, se compararia o suporte dado pelo sistema como um todo com os 

padrões (benchmarks) listados na Figura 5 - que dá a classificação para cada nível 

organizacional dos sistemas de computação da empresa (Nolan dá como exemplo, 80% 

de apoio no nível operacional, 20% de apoio em sistemas de controle administrativo, e 

apenas "traço" de apoio para sistemas de planejamento estratégico deveria classificar a 

empresa no estágio 3 da escala); 

4. Em seguida, deveria se olhar para os "descasamentos" entre o investimento 

em processamento de dados e as funções-chave que contribuem para o retomo sobre o 

investimento e lucratividade da empresa. Um descasamento entre estes dois conjuntos 

deveria ser investigado. 
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Figura 5 - Benchmarks dos seis estágios 
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gastos com uso da aplicativos processamento de de processamento de usuário 
informática em tecnologia dados dados ('user awareness') 
relação de banco de 
crescimento de dados 
vendas 

I igual automação, centralizado e loja instalado planejamento reativo: usuário final e 
operacional, feclwde e controle interno. superficialmente 
substituição de Estabelecidos padrões envolvido 
trabalho manual de programação, 

responsabi-lidade 
contábil e 
gerenciamento de 
oroietos 

11 mnior idem! idem I idem I idem! 
Ill menor 15% aplicações se processamento de idem I Força motora: usuário 

movem paro dados se toma custódia final é diretamente 
local de usuário de dados. Utilidade do envolvido com entrada 
para geração de computador e finnada de dados e uso. 
dados e uso e ganha confiabilidade Usuário final é 

contabilizável paio 
qualidade dos dados e 
por uso que adiciona 
valor 

IV maior 15 o 40% idemill idemill planejamento e controle idemiD 
das m..1emo e aplicado para 
aplicações administrar recursos de 

dedos. Inclusos 
cobrança ao usuário por 
uso de valor adicionado, 
comitê diretivo e 
administração de dados 

v menor 40 a 6QO/o balanço é há urna implementação idem IV participatório: usuário 
estabelecido organizaciona I do final e processamento 
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" 
.. 

" Fonte. NOLAN, Ricbard L.. Manngmg the Cns1s m Data Processmg . Hart~ard Busmes3 Revzew, March-Apnl 1979, pg.l2l. 

Após a análise funcional, deveria se fazer a avaliação técnica dos aplicativos. A 

análise técnica se preocuparia se a atividade de processamento de dados estaria usando 

a tecnologia corrente efetivamente. Seria uma fase para se identificar pontos em que a 

empresa poderia estar negligenciando recentes inovações técnicas e pontos de 

oportunidades de investimento · para atualização tecnológica. Importante para a 

administração, em si, dos sistemas, mas agora não mais definindo a avaliação global da 

empresa no esquema de classificação estudado. 
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Em resumo, este seria o procedimento prescrito por Nolan para a identificação 

do estágio de experiência com a informática de uma empresa dentro do seu modelo. 

Figura 6 - Benchmark dos Estágios de Crescimento de Sistemas de Informação 

1de estágio 
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l;.,n,;,le do PD ~~~le feito sob comuns ld.c!os 
.. I medido 

:de 1 "Hands o !f' >de 

,rn; 
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Fonte: U, Eld~n Y.;: ~hnC.;• • H. Alex. '" , '""M:asure oflnformotion System 
Sophisbcabon". lnformntlon Resources Management Journal, Summer, 1994, pg. 5. 
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Uma variação da metodologia de Nolan, que estaremos usando na tese, foi 

proposta por Li, Rogers e Chang. Segundo estes autores, a variável utilizada por Nolan 

para avaliar as empresas no primeiro nível de análise seria problemática e sugerem em 

seu lugar uma avaliação que chamam de benchmark de tecnologia, onde avaliam as 

empresas com base em 3 critérios, grau de processamento on-line, grau de utilização de 

banco de dados e proporção de gastos com micros multi-usuários. A Figura 6 acima 

mostra o esquema utilizado por eles, que é praticamente idêntico ao usado por Nolan. 

O procedimento para a classificação das empresas está descrito no capítulo da 

metodologia. 

Na pesquisa realizada por Li, Rogers e Chang, a distribuição das empresas 

pesquisadas entre os estágios do modelo de Nolan está descrita na tabela abaixo. 

Figura 7 - Distribuição de frequência das variáveis do benchmark 

Comvosite Benchmark número de emoresas % 
Estálrio I o 0.0 
Estálrio li 6 4.9 
Estâlrio III 18 14.6 
Estálrio IV 58 47.2 
Estálrio V 36 29.3 
Estálrio VI 6 5.0 .. . . 
Fonte: Adaptado de LI, Eldon Y.; ROGERS, John C.; CHANG, H. Alex. An Empirical Reossessment 

ofthe Measure oflnfonnation System Sophistication,. Jnformation Resources Managemenl Joumal, 
Vol7. No. 3, Swruner 1994, pg.12. 
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s objetivm mrus gerais deste estudo são verificar como as 

Tecnologia:: de Informação e Comunicação (TI) podem afetar as 

vantagens < ompetitivas e a estrutura dos canais de distribuição e 

como a adoção das TI afeta a estratégia de distribuição das empresas do ramo da 

indústria de alimentos industrializados. Para este segundo objetivo vamos proceder a 

um estudo do efeito da adoção das TI em relação ao grau de intermediação nos canais e 

em relação ao grau de verticaliz.ação destas empresas. Procuraremos também relacionar 

o nível da adoção das TI com lS tendências esperadas por estas empresas em relação à 

estrutura do canal. 

METODOLOGIA PARA OBJETIVO 1 

Objetivo 1- Verificar do ponte· de vista conceitual como as Tecnologias de Informação 

e Comunicação podem alterai as vantagens competitivas e a estrutura dos canais de 

distribuição. • 

Para a primeira parte d• 1 estudo, o estudo foi baseado na análise da bibliografia 

existente, ou seja, uma revisão bibliográfica.101
• O objetivo é a verificação das possíveis 

101 .Zaltman, Pinson e Ange1mar clumam este tipo de pesquisa como "resource reviews". ZALTMAN, 
Gerald; PINSON, Christian R. A.; ANGELMAR, Reinhard. Metatheory and Consumer Reasearch, 
Hinsdale, IL, Dryden Press, 1973,p!:- 16. 
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consequências da maior infmmatização à luz de teorias das áreas de marketing, 

economia, e administração relacionados ao assunto. Esta fase corresponde à fase que 

Zaltman, Pinson e Angelmar chamam de "assessment of relevant existing 

knowledge"(avaliação do conhecimento relevante existente)102 Procuramos clarificar 

os conceitos e explanações das teorias revistas e também destacar a intersecção destas 

teorias com a preocupação com a estratégia de canais de marketing. 

METODOLOGIA PARA OBJETIVO 2 

Objetivo 2 - Analisar através de uma pesquisa em empresas da indústria de alimentos 

como a estrutura dos canais de distribuição està sendo afetado pelos diferentes graus de 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação; e explorar as expectativas das 

empresas quanto ao impacto do uso das TI. 

102 ZALTMAN, Gerald; PINSON, Christian R. A; ANGELMAR, Reinhard. Metatheory and Consumer 
Reasearch, Hinsdale, IL, Dryden Press, 1973,pg. 13. 
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Tipo de pesquisa 

Para a segunda parte do estudo (objetivo 2), a abordagem será mais 

qualitativa 
103 

do que quantitativa. A pesquisa se constituiu de estudos de casos 104, feito 

dentro de empresas selecionadas, procurando abarcar a maior parte do espectro de 

níveis de experiência em TI, delineada na teoria de Nolan. 

De acordo com Yin10
': 

"Um estudo de caso é uma investigação empírica que 

• investiga um fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real, especialmente quando . 

• os limites entre o fenômeno e seu contexto não estão claramente evidentes." 

e 

"A investigação do estudo de caso 

o defronta-se com situações tecnicamente distintivas nos quais haveria muito mais variáveis de interesse 

do que "data points" e, como resultado 

I 03 " ... Qualitative research involves the studied use and collection o f a variety o f empírica! materiais-case 
study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, 
and visual texts - that describe routine and problematic moments and meanings in individual" lives ... " 
DENZIN, Normarn K.; LINCOLN, Yvonna S. (ed.) Handbook of Oualitative Research, Thousand 
Oaks, CA, Sage, 1994, pg. 2. 

104 " ... Each individual case study consists of a 'whole' study, in which convergent evidence is sought 
regarding the facts and conclusions for the case; each case's conclusions are then considered to be the 
information needing replication by other individual cases ... " YIN, Robert K.. Case Study Research: 
Design and Methods. 2nd ed .. Thousands Oaks, Sage Publications, 1994, pg.49. 

105 "A case study is an empírica! inquiry that 
• investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when 
o the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident." 

e 
"The case study inquiry 

• copes with the technically distinctive situation in which there will be many more variables of interest 
than data points, and as one result 

o relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge ina triangulatin fashion, and as 
another result 

o benefits from the prior development oftheoretical propositions to guide data collection and analysis." 
YIN, Robert K.. Case Study Research: Design and Methods. 2nd ed.. Thousands Oaks, Sage 

Publications, 1994, pg. 13. 
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• conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados necessitando convergir em urna maneira 

triangular, e como outro resultado 

• beneficia-se das proposições teóricas desennvolvidas anteriormente para guiar a coleta e análise dos 

dados." 

Nosso estudo apresenta as características para as quais é recomendado o método 

do estudo de caso. A disseminação das TI é um fenômeno recente, mas que tem tido 

uma rápida expansão, afetando a maioria das empresas nos mais diferentes ramos da 

indústria. Os seus efeitos ainda não estão muito claros e ainda é difícil precisar os 

limites destes efeitos para as empresas. Nosso estudo procura levantar muitas variáveis 

para cada empresa, dificultando uma análise mais direta de causa-efeito. ·Desta 

maneira, usaremos o corpo teórico desenvolvido anteriormente como guia para coleta 

dos dados. 

Universo da pesquisa e amostra 

O universo da pesquisa será composto pelas empresas pertencentes à indústria 

alimentícia. Este universo abarcará todas as empresas da indústria manufatureira 

(alimentos), exceto a indústria de bebidas. A unidade de pesquisa será a unidade 

estratégica de negócios (strategic business unit- SBU), com mais que l 00 empregados. 

A indústria alimentícia pode ser dividida em 4 grupos(sub-ramosi06
: indústria 

de bebidas, indústrias inovadoras (biscoitos, pratos prontos, sorvetes, molhos, 

condimentos, chocolates, guloseimas, doces e sobremesas), indústrias de mão-de-obra 

I 06 Estes grupos são formados em função de dois indicadores: I) intensidade de capital, obtido pela 
relação imobilização/salário, e 2) margem bruta de exploração, obtido pela subtração valor agregado 
bruto ao custo dos fatores-salários e gratificações-cargas sociais. FERNANDES, Moacyr Saraiva 
(coord.) Diagnóstico de Competitividade, Indicadores e Tendências, São Paulo, ABIA, 1993, pg, 41-42 
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(panificação em geral, massas alimentícias, conservas de legumes e frutas, embutidos, 

abate e beneficiamento da carne bovina, suína e de aves), e indústrias agrícolas básicas 

(extração/refino de óleos, beneficiamento do leite, ração animal, moinhos, polpa de 

tomate, frutas, derivados básicos do café, cacau, cana, arroz e outros). A indústria de 

bebidas apresenta grande concentração econômica e comercial, e os produtos deste 

grupo, embora competitivos, apresentam um bom valor agregado. Este grupo apresenta 

elevada intensidade de capital, permitindo boa produtividade e boa margem bruta de 

exploração. As indústrias inovadoras são normalmente indústrias de transformação 

secundária e ou produtos formulados, de forte orientação comercial, apresentando 

grande concentração econômica. As margens são médias mas suficientes para 

proporcionar boa lucratividade. As indústrias de mão-de-obra tem valor agregado 

pequeno, e margem bruta de exploração estreita. Em geral, não apresenta grau de 

concentração muito grande pelo grande número de empresas, pela dificuldade de 

automatização, e pela menor necessidade de tecnologia (tecnologia mais tradicional). 

As indústrias agrícolas básicas (transformação primária) apresentam margem bruta de 

exploração reduzida e taxa de valor agregado baixa. 

A técnica de amostragem foi a amostragem intencional (purposeful). Embora a 

categorização acima descrita não tenha sido utilizada de maneira sistemática para a 

amostragem, ela serviu de guia para a orientação na escolha das empresas107 

Procuramos estudar empresas dentro de cada sub-ramo, exceto a de bebidas, sendo que 

entramos em contato com dez empresas até escolha das cinco empresas da amostra. O 

107 Morse destaca a observação feitas por Patton ( PATTON, M_ Q .. Qualitative Evaluation and 
Research Methods, 2nd. ed., Newbury Park, CA, Sage, 1990) que a lógica e o poder da amostragem 
intencional está na riqueza de informações (infonnation rich) da mesma. Patton propõe quatro critérios 
possíveis para escolha da amostra: 1) extreme or devíant case, 2) intensity sarnpling, 3) maxímum 
variety sarnpling, e 4) criticai case sarnpling_ MORSE, Janice M .... Designing Funded Qualitative 
Research". In: DENZIN, Normam K.; LINCOLN, Yvonna S. (ed.) Handbook ofOualitative Research, 
Thousand Oaks, CA, Sage, 1994, pg. 229. 
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critério para escolha destas empresas foi a disponibilidade de informações adequadas 

referentes à estratégia de distribuição e ao estágio de informatização 108
• 

Coleta de dados 

A pesquisa se baseou em fontes de dados primárias, obtidas em levantamento 

de dados através de entrevistas e de questionários. As entrevistas foram realizadas 

diretamente pelo autor. Além do questionário, estimulou-se que os respondentes 

pudessem falar mais livremente sobre os temas investigados. Essa prática permitiu uma 

maior riqueza de informações. O questionário (vide modelo no Apêndice 3) foi 

elaborado com o objetivo de se obter informações que possibilitem a availiação e 

operacionalização das variáveis pesquisadas em nosso estudo, englobando: grau de TI, 

estratégias genéricas de Porter, grau de intermediação na distribuição, grau de 

verticalização da empresa e expectativa de como as empresas acham que o aumento do 

uso das TI vai impactar na estrutura do canal. 

I 08 " .. .In qualitative research, adequacy refers to the amount o f data collected, rather than to the number 
os subjects, as in quantitative research. Adequacy is attained when sufficient data have been collected 
that saturation occurs and variation is both accounted for and understood. Apropriateness refers to 
selection of information according to the theoretical needs of the study and the emerging model...ln 
qualitative research, the investigator samples until repetition from multiple sources is obtained ... The 
results of the study must be rich, and sampling strategies such as seeking negative cases also contribute 
to ensuring the adequacy and appropriateness of the data." MORSE, Janice M.. "Designing Funded 
Qualitative Research". In: DENZIN, Normam K.; LINCOLN, Yvonna S. (ed.) Handbook ofOualitative 
Research, Thousand Oaks, CA, Sage, 1994, pg. 230. 
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Operacionalização das variáveis 

Grau de TI 

O grau de TI, uma das principais variáveis de nosso estudo, foi medida através 

da classificação das empresas na escala Nolan109
, usando-se um procedimento 

modificado, sugerido por Li, Rogers e Chang110
• Para estes autores, o método de 

classificação de Nolan seria inadequado pois põe muita ênfase nos gastos com 

processamento de dados (PD), que na realidade se comportariam de maneira estável ao 

longo dos estágios111 Assim sendo, eles propõem outro procedimento, que consiste na 

não utilização do benchmark de gastos com PD, que é o adotado na tese. No 

procedimento adotado (Apêndice 5) o primeiro passo é completar o questionário 

(Apêndice 3). O segundo, utilizar os valores obtidos nas três áreas do item I.2 na tabela 

3 (Tabelas para classificação no modelo Nolan - Apêndice 4) para identificação dos 

estágios das empresas nestas três áreas, e calcular a média arredondada - que fornecerá 

o estágio da empresa no benchmark de tecnologia. O terceiro, tirar a média 

arredondada entre os número do estágio de cada benchmark do questionário (itens I.3 a 

I.6 - Apêndice 3) mais o do benchmark de tecnologia. O resultado será o estágio na 

109 Este modelo tem sido usado em alguns estudos para avaliar o nível de informatização de empresas, 
como por exemplo em DURLER, Maurice George . An Empírica! Analysis o f the Association Between 
the Intercompany Effects of Electroníc Data lnterchange and the Levei of Computerization and 
Integration of the Accounting Information System in Small Businesses. Ph.D. dissertation. The 
Louisiana State Uníversity And Agricultura! And Mechanícal Col., 1997. 

110 LI, Eldon Y.; ROGERS, John C.; CHANG, H. Alex. "An Empírica! Reassessment ofthe Measure of 
Information System Sophistication,_ Information Resaurces Management Journal, Summer, 1994, pg. 
3-19. 

111 
" ... the rate ofDP-expenditure growth is not an 'S' curve as prescribed by Nolan. It is based primarily 

on a percentage increase in the prior year's budget ... and stable across ali developments 
stages ... Therefore, Nolan's DP-expenditure benchmark is not indicative of the status of IS growth 
process and should be excluded from benchmark instrument." LI, Eldon Y.; ROGERS, John C.; 
CHANG, H. Alex. "An Empirical Reassessment ofthe Measure oflnformation System Sophistication". 
lnformation Resources Management Journal, Summer, 1994, pg. 1 O. 
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escala Nolan da empresa. O perfil das empresas pesquisadas por Li, Rogers e Chang 

está listada na tabela 5 - Apêndice 4. 

Estratégias genéricas de Porter 

O modelo de Porter para as estratégias genéricas básicas se baseia em uma 

matriz de dois eixos, o eixo da vantagens competitivas buscadas e o eixo do escopo 

competitivo buscado. Do cruzamento destes dois eixos surge a matriz de estratégias 

genéricas definida por Porter: liderança de custo (alvo amplo de escopo competitivo e 

vantagem competitiva de custo mais baixo), diferenciação (alvo amplo de escopo 

competitivo e vantagem competitiva de diferenciação), e enfoque (alvo estreito de 

escopo competitivo e vantagem competitiva de custo mais baixo e diferenciação), 

sendo que a estratégia genérica do enfoque tem duas vertentes, enfoque no custo e 

enfoque na diferenciação. 

Figura 8 - Três Estratégias Genéricas 

Alvo Amplo 

Escopo 
Competitivo 

Alvo Estreito 

Vantagem Competitiva 

Custo Mais Baixo Diferenciação 

1. Liderança 2. Diferenciação 
de Custo 

3A. Enfoque 38. Enfoque na 
no Custo Diferenciação 

Fonte: POR TER, Michâel E .. Vantagem competitiva. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1989, pág. 1 O 

As informações necessárias para a classificação das empresas no modelo de 

Porter foram levantadas através de questões separadas para cada eixo, de respostas 
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mutuamente exclusivas, escopo competitivo (questão II.3 do questionário -Apêndice 3) 

e vantagem competitiva (questão 11.4 do questionário -Apêndice 3), e a empresa foi 

classificada conforme o cruzamento destes eixos, conforme a figura 8 acima. 

Grau de intermediação na distribuição 

O grau de intermediação na distribuição foi definido como a proporção de 

vendas através de atacadistas/distribuidores. As alternativas oferecidas (questão II.2 -

Apêndice 3) foram distribuidor nacional exclusivo, agências filiais de vendas direto 

para varejistas, agências filiais de vendas direto para consumidor, atacadistas, 

marketing direto para consumidor, outros. 

Grau de verticalização da empresa 

O grau de verticalização foi medido através da veóficação se a empresa tem a 

propóedade de empresas fornecedoras de matéóas-pómas ou peças (verticalização para 

trás), ou empresas nos niveis à frente no canal de marketing (atacadistas, varejistas), 

informações levantadas na questão Il.l- Apêndice 3. 

Expectativa das empresas sobre o impacto das TI na estrutura do canal 

O levantamento das expectativas quanto aos efeitos da disseminação das TI 

podem ter na estrutura dos canais de marketing foi feito utilizando-se de algumas 

questões (itens ill.l a III.5 - Apêndice 3) referentes às expectativas dos entrevistados 

responsáveis pelas áreas de distribuição das empresas quanto a algumas tendências. As 
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informações levantadas nesta seção foram expectativa quanto à verticalização, ao 

aumento no nível de competição, à um maior uso de alianças estratégicas, a um maior 

uso de estratégias cooperativas, e de balanço do poder nos canais. 

Para cada uma das questões, foram oferecidas alternativas de concordância, 

não-concordância, e não influência das TI na questão. Para o balanço do poder nos 

canais foram oferecidas as alternativas de tendência para o fornecedor, o comprador e 

não influência das TI na questão. 

METODOLOGIA PARA OBJETIVO 3 

Objetivo 3 - Analisar quais aspectos teóricos são confirmados pela pesquisa e quais 

aspectos teóricos não foram corroborados pela pesquisa. 

Nesta fase procuraremos fazer uma comparação entre o que foi levantado na 

pesquisa empírica com os conceitos e explanações descritos no objetivo 1. Ela será 

feita através da análise integrada dos casos analisados. O método de generalização a ser 

adotado será o da generalização analitica11
\ que consiste na análise dos resultados 

empíricos dos estudos de casos com o modelo desenvolvido anteriormente pela teoria. 

112 "Multiple cases, in this sense, should be considered like multiple experiments (or mu1tiple surveys). 
Under these circunstances, the method of generalization is 'analitic generalization', in which a previously 
developed theory is used as a template with which to compare the empirical results o f the case study ... ". 
YIN, Robert K.. Case Study Research: Design and Methods. 2nd ed.. Thousands Oaks, Sage 
Publications, 1994, pg. 31. 
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esta seção vamos procurar verificar do ponto de vista conceitual 

como as TI podem alterar as vantagens competitivas e a estrutura dos 

canais de marketing. Esta seção procura atender ao cwnprimento do 

objetivo número wn. Esta seção está organizada basicamente em quatro partes: a 

primeira procura explorar o papel que os canais de marketing exercem em relaÇão ao 

tamanho das empresas, a segunda procura analisar o escopo sob a qual a estratégia é 

tratada e o relacionamento de conceitos de estratégia e canais de marketing, na terceira 

analisamos quais seriam as alternativas de estratégia para a indústria de alimentos e na 

quarta procuramos verificar como as TI poderiam afetar a estrutura de canais de 

marketing. 

IMPACTO DAS TI NA ESTRUTURA DE CANAIS 

Os canais de marketing são formados por wn conjunto de instituições. A 

utilização de instituições especializadas na intermediação é considerado como fator 

determinante na própria constituição dos canais de marketing, na medida em que 

permitem wn funcionamento mais eficiente da economia 113
. A utilização ou não destes 

113 ALDERSON, Wroe. "Factors Goveming the Development of Marketing Channels". In: MALLEN, 
Bruce E.. The Marketing Channei:A Conceotual Viewpoint . New York, John WIIey & Sons, Inc., 
1967, pg. 35-40. 
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intennediários é uma decisão importante, e é uma decisão estratégica. Desta fonna, é 

importante conhecennos, na teoria, as maneiras pelas quais a decisão de se utilizar de 

empresas intennediárias podem ser influenciadas pelas estratégias genéricas das 

empresas e como esta decisão poderia ser afetada pela disseminação das TI. 

A ORGANIZAÇÃO E A ESTRATÉGIA DAS EMPRESAS 

A estratégia é objeto de estudo na ciência econômica como urna das 

preocupações com a competição dentro de uma indústria. Esta preocupação tomou 

fonna com o aparecimento dos grandes conglomerados, no fmal do século passado, nos 

EUA. 

A empresa desempenha papel importante dentro da teoria econômica, mas sua 

conceituação é nonnalmente bastante simplificada, sendo nonnalmente caracterizada 

pela sua capacidade de transfonnação tecnológica e pelas decisões de produção, que se 

refletem no problema da alocação dos recursos da economia como um todo114
. Como a 

estrutura de canais de marketing pressupõe a existência das empresas, vamos analisar 

brevemente a teoria da constituição das empresas. 

As razões para a constituição de uma empresa 

A escola neoclássica da economia baseia sua teoria no pressuposto de que o 

sistema econômico funciona coordenado pelo mecanismo do ·preço, e a sociedade, 

regulada deste modo, se tomaria não uma organização, mas um organismo, ou seja, a 

114 WlNTER, Sidney G .. "On Coase, competence and the corporation". Journal oj Law, Economics, 
andOrganization, vol4 no. I Spring 1988, pg. 164. 
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direção dos recursos seria diretamente dependente deste mecanismo e baseada nos 

rendimentos marginais. 

Um dos primeiros estudiosos a se preocupar com os limites das organizações foi 

C 115 d fi . . I I . oase , que procurou e 1mr conce1tua mente a empresa. E e salientava que dentro 

das organizações esta lógica não funcionava. Os funcionários se moviam dentro das 

orgariizações não para onde os preços dos fatores se tomavam mais altos, mas para 

onde eram ordenados a se dirigirem 116 A teoria econômica estabelecida procurava 

absorver estas discrepâncias construindo outros elementos dentro da teoria para 

explicar esta função burocrática, como Clark criando a função de coordenação para o 

empreendedor e Knight delegando a mesma função para o administrador117 

Mas, se fora da empresa a função de coordenação é exercida pelo mecanismo 

do preço e dentro da empresa a função de coordenação é exercida pelo empreendedor 

(Clark118
) ou administrador (na concepção de Knight119

), então haveria dois sistemas de 

coordenação alternativos. Se a coordenação pelo mecanismo de preço é mais eficiente, 

então, por que seriam necessários estas "ilhas de poder consciente" (como ele 

denomina as empresas)? 

Um dos argumentos que Coase usa para explicar isto é que o mecanismo do 

preço poderia ser substituído caso o que tomasse o seu lugar fosse desejado por si 

li 5 Coase é um autor importante na área da economia, mas teve seu trabalho reconhecido tardiamente, na 
década de 70 apenas, quando ganhou o prêmio Nobel de Economia. O seu trabalho é base fundamental 
para os trabalhos posteriores de Williamson, R.H. "The Nature ofthe Firm". In:STIGLER, George J.; 
BOULDING, Kenneth E .. Readings in. COASE Price Theory. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 
1952, pg.331-35J. 

116 COASE, R.H. "The Nature of the Firm". In:STIGLER, George J.; BOULDING, Kenneth E .. 
Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. lrwin, Inc., I 952, pg.333. 

117 COASE, R.H. "The Nature of the Firm". In:STIGLER, George l; BOULDING, Kenneth E.. 
Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. lrwin, Inc., 1952, pg.333. 

I 18 CLARK, J.B .. Distribution of Wealth. Augustus M. Kelley Publishers, s.d.p .. Citado em: COASE, 
R.H. "The Nature ofthe Firm". In: STIGLER, George J.; BOULDING, Kenneth E .. Readings in Price 
Theory. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., I 952, pg.333. 

119 KNIGHT, Frank. Risk, Uncertainty and Profit. London, London School of Economics Series of 
Reprints No. 16, 1933. Citado em: COASE, R.H.. "The Nature ofthe Firm". In:STIGLER, George J.; 
BOULDING, Kenneth E .. Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. lrwin, Inc., 1952, pg.333. 
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próprio. Um pnme1ro exemplo para isso sena se houvesse algumas pessoas que 

preferissem trabalhar sob as ordens de alguma outra pessoa. Neste caso estas pessoas 

aceitariam receber menos para trabalhar sob as ordens dele e as empresas nasceriam 

naturalmente deste processo 120
. 

Um outro exemplo seria se houvesse o desejo de alguns de controlar outras 

pessoas e essas pessoas estivessem dispostas a pagar mais a quem desejassem controlar 

do que estas poderiam obter sob o mecanismo do preço. Mas esta segunda opção 

significaria que essas pessoas pagariam para dirigir e não receberiam para dirigir, o que 

Coase salienta não ser a maioria dos casos. Ele ainda enumera um terceiro motivo para 

as empresas existirem: os compradores poderiam preferir as mercadorias produzidas 

por empresas, mas, neste caso, mesmo que existisse esta preferência, as empresas 

teriam já que existir. 

A razão principal porque seria lucrativo estabelecer uma empresa parece ser que 

há um preço em se usar o mecanismo do preço: 

" ... O custo mais óbvio de 'organizar' a produção através do mecanismo de preço é o de descobrir quais 

são os preços relevantes ... "121 

120 COASE, RH.. "The Nature of the Finn". In:STIGLER, George J.; BOULDING, Kenneth E .. 
Readings in Price Theorv. Homewood, Richard D. lrwin, Inc., 1952, pg.335. 

121 " ... The most obvious cost of 'organizing' production through the price mechanism is that of 
discovering what the relevam prices are ... " COASE, RH .. "The Nature ofthe Finn". In:STIGLER, 
George J.; BOULDING, Kenneth E .. Readings in Price Theorv. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 
1952, pg.336. Esta razão é também apontada por Mises para explicar o porquê da superioridade do 
sistema capitalista sobre os sistemas planificados: 
"La preeminencia dei sistema capitalista radica en el hecho de que es el único sistema de cooperación 
social y de división dei trabajo que hace posible aplicar un método de cálculo y de cómputo ai planear 
nuevos proyectos y ai apreciar la utilidad en el funcionamiento de las fábricas, los talleres y las 
explotaciones agrícolas que ya están trabajando. La impractibilidad de todos los esquemas de socialismo 
y de planificación central reside en la imposibilidad de qualquier clase de cálculo econômico en ausencia 
de la propriedad privada de los medias de produción y, por consiguiente, en la de precios de mercado 
para esos fatores." MISES, Ludwig von Burocracia. Madrid, Unión Editorial, 1974, pg. 39-40. 
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Este custo poderia ser diminuído, mas não eliminado, pela emergência de 

especialistas que venderiam esta informação. Os custos de negociar e concluir um 

contrato separado para cada transação de troca que ocorre no mercado também deveria 

ser levado em conta. Os contratos não são eliminados com as empresas, mas são 

reduzidos em muito. Os muitos contratos que seriam necessários se uma pessoa fosse 

trabalhar para outra são substituídos por um contrato só. 

Outro custo relevante destacado é quando se deseja contar com o fornecimento 

de algum produto ou serviço por um tempo mais longo. Além do custo de se fazer 

vários sucessivos contratos ao invés de um, há também a possibilidade do comprador 

fazer questão de contar com um grau de certeza no fornecimento do produto, enquanto 

que para o fornecedor, mantido o sistema de mecanismo do preço, no futuro este 

fornecimento poderia talvez não ser interessante, sendo para ele indiferente trabalhar 

para esta pessoa ou não. Assim, uma empresa tenderia a surgir nestes casos onde um 

contrato muito curto seria insatisfatório, ou seja, onde houvesse uma procura por uma 

· d c · 1 In garantJa e tornec!mento a ongo prazo - . 

Mais um fator que ele levanta é o dos impostos e taxas que teriam que ser pagos 

caso as transações fossem realizados no mercado. Caso essas mesmas transações 

fossem organizadas dentro da empresa elas não seriam taxadas. 

A partir destas razões, Coase define então o que seria uma empresa: 

122 Alchian e Demsetz não concordam com a afirmação de Coase de que os empregados sejam 
contratados em bases de contratos de cláusulas de longo prazo mais do que em uma série de contratos 
de curto prazo ou contratos de prazo indefinido. ALCHIAN, Armen A.; DEMSETZ, Harold. 
~'Production, information costs, and economic organization". The American Economic Revie»-·, Vol 62, 
I 972, pg. 784. 
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"- .. Uma empresa, portanto, consiste do sistema de relacionamentos que vêm a existir quando a 

direção dos recursos é dependente de um empreendedor"123 

A razão da existência das empresas, seria, então, a existência dos custos de se 

utilizar o mecanismo de mercado124
: 

"Sugere-se que a introdução da empresa foi devido primariamente à existência dos custos de 

comercialização ... " 125 

Dois outros economistas, Alchian e Demsetz, não concordam com esta 

afirmação de Coase, relatando que a passagem do putting out system para a produção 

centralizada nas fábricas, tomada possível pelo desenvolvimento de fontes centrais de 

energia, necessariamente deveria ter resultado numa redução do custo de negociação de 

contratos, ou seja, diminuído os custos de transação, e, consequentemente, facilitado as 

negociações de mercado. Mas, ao contrário do que se esperaria, o que aconteceu foi a 

emergência do sistema de fábricas, com os insumos sendo organizados dentro de uma 

empresa. 

123 " ... A firm, therefore, consists of the system of relationships which comes into existence when the 
direction of resources is dependent on an entrepreneur." COASE, R. H.. "The Nature of the Finm". 
In:STIGLER, Gecrge J.; BOULDING, Kenneth E .. Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. 
Irwin, Inc., 1952, pg.339. Chandler destaca outro aspecto na definição das empresas, o fato de ser uma 
entidade jurídica: 
" ... A firm is a legal entity- one that signs contracts with its suppliers, distributors, employees and often 
customers. _. ~· 
Chandler, Jr, Alfred D .. "What is a firm? European Economic Review, 36, 1992, pg.483. 

124 Arrow justifica a existência das organizações sob outro prisma, a necessidade de uma ação coletiva 
para implementar uma decisão: 
"The purpose of organizations is to exploit the fact that many (virtually ali) decisions require the 
participation of many individuais for their effectiveness. In particular ... organizations are a means of 
achieving the benefits of collective action in situations in which the price systems fails." ARROW, 
Kenneth L The Lirnits ofOrganization. New York, W.W.Norton & Company, Inc., 1974, pg. 33. 

125 "lt was suggested that the introduction of the firm was due primarily to the existence of marketing 
coSts." COASE, R.H.. "The Nature ofthe Finm". In:STIGLER, George J; BOULDING, Kenneth E.. 
Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. lrwin, Inc., 1952, pg.340. 
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Para estes autores, a emergência da empresa se deve à necessidade de policiar o 

desempenho quando há uma produção em conjunto, ou seja, interação entre 

trabalhadores no uso conjunto de máquinas126
• A medição de desempenho dos insumos 

e a distribuição de recompensas seriam as tarefas primordiais que explicariam a 

existência da empresa. 

Embora não haja um consenso sobre qual sena a razão da existência das 

empresas, podemos considerar que estas duas visões, a de Coase e a de Alchian e 

Densetz, dão uma perspectiva para se analisar as motivações das empresas: uma 

preocupação com a economia nas transações e um maior controle sobre o desempenho 

em um trabalho coletivo. 

Os determinantes do tamanho da empresa 

Uma empresa se tomaria maior quando transações adicionais fossem 

organizadas pelo empreendedor e se tomaria menor à medida em que o empreendedor 

abandonasse a organização destas transações. 

A questão que surge desta conceituação é se seria possível, então, estudar as 

forças que determinam o tamanho da empresa127
. De acordo com Jaikumar e Upton128

, 

haveria duas razões para as empresas juntarem as máquinas de produção em grandes 

126 Produção em conjunto, team production, seria a produção onde I) diversos tipos de recursos são 
utilizados e 2) o produto não é a soma de produções separáveis de cada recurso cooperante. 
ALCIDAN, Arrnen A; DEMSETZ, Harold. "Production, information costs, and econonúc 
organization". The American Economic Review, Vol62, 1972, pg. 784,785. 

127 COASE, R.H.. "The Nature of the Firm". In:STIGLER, George J.; BOULDING, Kenneth E .. 
Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 1952, pg.339. 

128 Os autores ressaltam que econonúas de escala tecnológica nunca foram muito fortes em indústrias 
que produzem produtos altamente diferenciados. JAIKUMAR, Rarnchandran; UPTON, David M .. 
"The Coordination of Global Manufàcturing". In: BRADLEY, Stephen P.; HAUSMAN, Jeny A; 
NOLAN, Richard L.. (ed.) Globalization. Technology, and Competition: The Fusion of Computers and 
Telecommunications in the 1990s. Boston, Harvard Business School Press, 1993, pg. 170. 
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fábricas: para ganhar em economia de escala, e para compartilhar custos fixos, como 

manutenção, garantia de qualidade, e seguimento de materiais. 

Se, pelo fato de se organizar as transações, se pode eliminar certos custos e 

reduzir o custo de produção, por que haveria qualquer transação de mercado afinal? 

Uma razão para a continuação do uso do mecanismo do mercado é que, á 

medida em que a empresa se torna maior, haveria um retomo decrescente para a função 

do empreendedor (ou administrador), ou seja, os custos de se organizar transações 

adicionais cresceriam mais que proporcionalmente ao retomo obtido. Uma segunda 

razão é que, á medida em que o número de transações organizadas aumentasse, o 

empreendedor (ou administrador) falharia em alocar os fatores onde seu valor fosse 

maior. Finalmente, o preço de fornecimento de um ou mais fatores poderia aumentar 

por causa da perda de liberdade que trabalhar em urna organização maior 

representaria 129
. 

Uma empresa tenderia a ser maior130
: 

a. quanto menores fossem os custos de organizar e quanto mais devagar crescessem os custos 

com o aumento nas transações organizadas; 

b. quanto menores fossem a tendência do empreendedor cometer erros e quanto menores fossem 

o aumento nos erros com o aumento nas transações organizadas e; 

c. quanto maiores fossem a diminuição (ou menores os aumentos) no preço do suprimento dos 

fatores de produção para empresas de tamanho maior. 

129 COASE, R.H.. "The Nature of the Firrn". In:STIGLER., George J; BOULDING, Kenneth E .. 
Readings in Price Theory. Homewood, R.ichard D. Irwin, Inc., 1952, pg.340. 

130 Coase salienta que, exceto quanto à diminuição dos preços dos fatores de produção, é mais provável 
que os custos de organizar e perdas por erros aumentariam com o aumento na distribuição espacial das 
transações organizadas. À medida que mais transações fossem organizadas, as transações tenderiam a 
ser ou diferentes em natureza ou em localização. COASE, R.H.. "The Nature of the Firm". 
In:STIGLER., George J.; BOULDING, Kenneth E .. Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. 
Irwin, Inc., 1952, pg.342-343. 
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Alguns fatores contribuiriam para aumentar o tamanho da empresa. Um deles 

seriam as invenções que tendem a trazer os fatores de produção próximos, pela 

diminuição da distribuição espacial. Inovações como o telefone e o telégrafo, que 

tenderiam a reduzir o custo de organizar espacialmente, levariam a um aumento no 

tamanho da empresa131 Todas as mudanças que melhorassem as técnicas 

administrativas tenderiam a aumentar o tamanho da empresa 132
· O estabelecimento das 

redes de comunicações e transporte na metade do século passado, por exemplo, 

possibilitou o aparecimento das modernas empresas industriais: 

'" ... Estas empresas industriais apareceram primeiro assim que as modernas redes de transporte e 

comunicação foram completadas - redes que foram elas próprias construídas, operadas, aumentadas e 

coordenadas por gnmdes firmas hierárquicas. Por volta de 1880 os novos sistemas de ferrovias, 

telégrafos, barcos a vapor e cabos fizeram possivel um fluxo de alto volume, estável e regular, de bens e 

infotn1ações totalmente novo e sem precedentes através das economias nacional e internacional. Nunca 

antes puderam os fabricantes ordenar amplas quantidades de suprimentos e esperar sua entrega dentro de, 

digamos, uma semana, nem puderam prometer aos seus clientes comparáveis entregas de grandes 

quantidades em algumas datas específicas ... " 133
· 

131 Para Arrow, a questão da eficiência na transmissão da infotn1ação é primordial na razão da existência 
da organização : 
.. Thus, authority, the centralization of decision-making, serves to economize on the transmission and 
bandling o f information." 
ARROW, Kenneth J .. The Limits ofürganization. New York. W.W.Norton & Company, Inc., 1974, 
pg. 69. 

132 Coase destacava que a maioria das invenções mudariam tanto o custo de organizar como os custos do 
mecanismo de preço. Nestes casos, o efeito que teria no tamanho das empresas dependeria do seu efeito 
nestes custos. COASE, R. H.. "The Nature of the Fitn1". In:STIGLER, George J.; BOULDING, 
Kenneth E .. Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 1952, pg.343. 

133 CHANDLER, Jr., Alfred D .. '"What Is a Firm?" European Economic Review, Vol. 36, 1992, pg. 
484. 
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Se o tamanho da empresa sena dado apenas pela eficiência relativa 

proporcionada por este mesmo tamanho, por que então existem empresas em um 

mesmo setor em uma mesma economia com diferentes tamanhos? 

A primeira razão para isto seria que diferenças individuais entre os 

empreendedores ou administradores poderiam explicar capacidades de coordenação 

diferentes. Deste modo, o tamanho de uma organização variaria em função da maior ou 

menor capacidade de coordenação destes indivíduosll4. A própria capacidade 

individual dos individuos que trabalham sob as ordens desses empreendedores ou 

administradores seria outro fator que afetaria a capacidade da empresa ser maior ou 

menor. A própria capacidade da organização, sua maior eficiência, possibilitaria, então, 

a empresa a crescer de tamanho. 

Outro fator que afeta o tamanho das empresas é a tecnologia de produção 

necessária para a indústria. Alguns setores da indústria necessitam de grandes fábricas 

para poderem serem minimamente eficientes (caso da siderurgia e petroquimica), 

enquanto que em outras indústrias as fábricas podem ser eficientes mesmo sendo 

menores135
. 

Um outro fator que afeta o tamanho que uma empresa pode atingir é o próprio 

tamanho do mercado em que ela atua ou atinge. Quanto maior o mercado, maiores as 

chances de uma empresa aumentar de tamanho136 

134 ROBINSON, Austin. "Problem of management and Size of Finn". The Economic Joumal, June 
I 934, p.243-257. 

135 CHANDLER, Jr.; Alfred. Scale and Scope: The Dvnamics oflndustrial Capitalism. Cambridge, The 
Bellknap Press ofHarvard University Press, 1990. pg. 27. 

I 36 " .. .The number of plants in an industry that could operate at rninimum efficient scale at a given point 
in ,time was limited by the size of the market for that industry's product ... " CHANDLER, Jr.; Alfred. 
Scale and Scope: The Dvnamics of Industrial Capitalism. Cambridge, The Bellknap Press of Harvard 
University Press, 1990. pg. 27. 
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Resumindo: 

" ... A questão sempre é, será recompensador trazer uma transação de troca a mais dentro da 

autoridade da organização? Na margem, os custos de organizar dentro da empresa deve ser igual seja aos 

custos de organizar em outra firma, ou aos custos envolvidos em deixar a transação 'ser organizada' pelo 

mecanismo de preço ... Mas é claro que os fatores dinânúcos são de considerável importãncia, e uma 

investigação do efeito que as mudanças têm no custo de organizar dentro da empresa e nos custos de 

comercialização geralmente possibilitará a alguém explicar porque empresas ficam maiores e menores. "137 

O tamanho da empresa na definição da estratégia 

As empresas procuram ser maiores por razões de sobrevivência. Há algumas 

economias proporcionadas pelo fato das empresas serem maiores. 

A primeira vantagem das grandes empresas em relação às pequenas é a maior 

eficiência produtiva (menor custo por unidade produzida), ou seja, as vantagens obtida 

pela economia de escala 138
• 

A segunda vantagem, destacado por Ansotr39
, seria a possibilidade de poder 

buscar outros objetivos além da rentabilidade a curto prazo. Os objetivos a longo prazo 

que uma empresa poderia buscar, quando se toma maior, seriam a flexibilidade, 

diversificação de riscos, e buscar a estabilidade geral e reputação. Uma empresa 

pequena não teria estas oportunidades pois teria que concentrar seus recursos apenas no 

objetivo mais imediato. 

137 COASE, R.H.. "The Nature of the Firm". In:STIGLER, Genrge J.; BOULDING, Kenneth E .. 
Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 1952, pg.350. 

138 Moch e Morse destacam também a possibilidade de especialização de funções e a diferenciação de 
tarefas ou funções proporcionada pelo tamanho das grandes organizações. MOCH, Michael K.; 
MORSE, Edward W.. "Size, Centralization and Organizational Adoption of Innovations". American 
Sociological Review. V oi. 42 oct 1977, pg. 716-725. 

139 ANSOFF, H. Igor. Estratégia Empresarial. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1977, pg. 59. 
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A terceira seria a economia de escopo, ou seja, o menor custo de se produzir e 

distribuir produtos assemelhados pelas mesmas linhas de produção e pelos mesmos 

canais de distribuição. Neste aspecto, Chandler, com seu conceito de escopo, se 

aproxima de Ansoff, que destaca como fator básico na definição de quais setores a 

empresa atuaria a sinergia (operacional ou financeira) entre os diversos setores ou 

departamentos da empresa. É bem claro neste argumento o beneficio do menor custo 

associado à esta sinergia entre as tecnologias necessárias ao desenvolvimento e 

produção de linhas de produto assemelhadas, e ao uso comum de investimentos já 

feitos, seja em equipamentos, seja no estabelecimento de canais de distribuição e 

organização de controle. 

Porém, a maior eficiência produtiva alcançada com grandes fábricas implica 

também um risco maior para a empresa: a maior intensidade de capital empregado na 

produção: 

" ... Nas indústrias capital-intensivas, o volume necessário para manter uma escala mínima eficiente requer 

cuidadosa coordenação não apenas do fluxo através do processo de produção, mas também do fluxo das 

entradas dos fornecedores e do fluxo de saídas através dos intermediários para os usuários finais. 140 

Ou seja, para que as grandes empresas conseguissem ser bem sucedidas não 

bastava apenas o investimento na fábrica, em si. Este investimento deveria ser 

acompanhado de investimentos na criação de uma organização de distribuição e 

k . d d dm' . 141 mar etmg; e no recrutamento e emprega os para a Imstrar estes processos . 

140 CHANDLER, Jr.; Alfred. Scale and Scope: The Dvnamics oflndustrial Capitalism. Carnbridge, The 
Bellknap Press ofHarvard University Press, 1990, p.24. Citado ln: CHANDLER, Jr., Alfred D .. "What 
ls a Finn?" European Economic Review, Vol. 36, 1992, pg. 485. 

141 CHANDLER, Jr., Alfred D.. "What ls a Firm?" European Economic Review, Vol. 36, 1992, pg. 
486. 
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A razão para isto é que a grande vantagem competitiva das grandes empresas 

sena o rápido preenchimento das demandas através de um sistema eficiente de 

distribuição. Chandler destaca que as empresas que construiram pioneiramente grandes 

fábricas, um sistema de distribuição e marketing e organização administrativa 

conseguiram ganhar fortes vantagens competitivas. O mercado era menos eficiente do 

que os sistemas construidos dentro da empresa, pois as comunicações podiam ser mais 

efetivas se feitas dentro da empresa, entre departamentos das empresas. Sem um 

sistema de distribuição próprio, a empresa não conseguiria efetivamente se beneficiar 

da maior capacidade de produção e da maior velocidade de produção. 

Esta capacidade de controlar o mercado é uma das razões apontadas também 

por Schumpeter para explicar porque as grandes empresas seriam o foco na promoção 

de inovações. Sem uma estrutura que pudesse colher os beneficios das inovações, o 

esforço dispendido no seu desenvolvimento seria perdido, ou melhor, não seria 

capitalizado pela empresa. 142 

Estas empresas passam a competir com base nas eficácias funcional e 

estratégica: eficácia funcional, com base na melhoria do produto, seus processos de 

produção, seus esforços de marketing, suas compras, e suas relações de trabalho, e, 

eficácia estratégica, movendo-se em mercados em expansão mais rapidamente, e 

saindo dos que estão em declínio, também mais rapidamente e efetivamente que seus 

concorrentes 143
. 

142 TEECE, David J.. "Competition, cooperation and innovation: Organizational arrangements for 
regimes of rapid technological progress". Joumal of Economic Behavior and Organization. 18( 1992), 
pg.4. 

143 CHA.t"-IDLER, Jr.; Alfred. Scale and Scope: The Dvnamics oflndustrial Capitalism. Cambridge, The 
Bellknap Press ofHarvard University Press, 1990, pg. 8. 
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É por isto que Chandler acha que, hoje em dia, não basta se analisar o fator 

eficiência de produção pois o fator preço tem perdido um pouco sua força na 

determinação das vendas: 

" ... Nas modernas econonúas capitalistas a competição funcional e estratégica exercem um papel maior na 

mudança da fatia de mercado e lucro do que exerce o preço ... " 144 

O principal papel do tamanho na estratégia das empresas, então, pode ser dito 

que é libertá-las da limitação de ter que competir basicamente e primariamente em 

preços145 O teste para este novo tipo de competição baseada na eficácia funcional e 

eficácia estratégica seria o market share, ou seja, a participação relativa no mercado (o 

crescimento seria a estratégia contínua de longo prazoi46
. O papel dos canais de 

distribuição nesta estratégia sena a de explorar as vantagens das capacidades 

organizacionais desenvolvidas na exploração das economias de escala. Ao mesmo 

tempo, os canais de distribuição, ao permitir atingir um mercado maior e mais amplo, 

permite ás empresas desenvolverem fábricas maiores para conseguirem uma economia 

de escala e atender mais rapidamente ás demandas do mercado. 

A competição desempenha, então, a função de motor da procura pelo 

estabelecimento de vantagens competitivas. Esta procura é representada pelas 

144 Chandler vê grande possibilidades para a teoria dinâmica da empresa, por suas caracteristicas 
diferenciadoras: 
"The emerging theory of dynamic firm capahilities is of great value to the econonúc historian, for it 
recognizes the centrality ofthe processes of production and distribution and of organizational learning in 
the creation, development and transformation of those processes. It also emphasizes differences in 
production and distribution technologies and activities o f different industries and different sectors ... " 
CHANDLER, Jr., Alfred D .. "What ls a Firm? European Economíc Revíew, V oi. 36, 1992, pg. 491. 

145 Chandler destaca que, em particular, estas eficácias (que compreenderiam o que ele chama de 
capacidades organizacionais) estimulariam a expansão da empresa em mercados geográficos mais 
distantes, primeiro, no próprio pais e, depois, no exterior. CHANDLER, Jr.; Alfred. Scale and Scope: 
The Dvnanúcs of Industrial Capitalism. Carnbridge, The Bellknap Press of Harvard University Press, 
1990, pg. 8. 

146 CHANDLER, Jr.; Alfred. "The functions of the HQ unit in the multibusiness firm". Strategíc 
Management Joumal, V oi. 12, 1991, pg. 33. 
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estratégias que as empresas adotam na tentativa de conseguir estabelecer estas 

vantagens competitivas. 

ESTRATÉGIA GENÉRICA E ESTRATÉGIA DE CANAIS DE MARKETING 

Uma vez esclarecido os fatores que podem influenciar o tamanho das empresas, 

procuraremos verificar como a estratégia de canais de marketing se relaciona com a 

estratégia genérica das empresas. 

De acordo com Schendel e Hofer, o acadêmico que primeiro começou a pensar 

no conceito de estratégia do ponto de vista da pesquisa e ensino147 foi Chandler. O 

conceito de estratégia definido por Chandler era: 

" ... a determinação dos objetivos de longo-prazo e objetivos de um empreendimento, e a adoção 

de cursos de ação e a alocação de recursos necessários para a consecução destes objetivos. "148 

Anteriormente, as empresas ofereciam apenas uma classe de produtos que eram 

vendidos a um conjunto de consumidores em uma área geográfica restrita. Nestas 

circunstâncias, a tarefa de coordenar as atividades funcionais da empresa podia ser 

feita de maneira informal pelo empreendedor. Pouca atenção era dada à antecipação 

das ameaças ao negócio corrente e ao seu futuro. 

Devido às mudanças que estavam acontecendo no ambiente das empresas, a 

taxa de mudança no ambiente no qual as empresas devem competir estava aumentando, 

e ao grande aumento no tamanho e complexidade das próprias empresas, a maneira 

147 SCHENDEL, Dan; HOFER, Charles W. (ed.) Strategic Management: A New View of Business 
Policy and Planning. Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. 8. 

148 CHANDLER, Alfred D.. Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial 
Enternrise. Cambridge, Mass., MIT Press, 1962, pg. 16. 
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tradicional de analisar a estratégia não estava mrus adequada. Havia149
, então, a 

necessidade de se desenvolver um paradigma da estratégia de administração para 

substituir a intuição do empreendedor, que segundo os autores era o guia anterior para 

o desenvolvimento da estratégia das empresas. A estratégia das empresas é considerada 

hoje como um campo de estudo independente, ganhando cada vez mais autonomia. 

Além de Chandler, outros autores que desenvolviam o conceito de estratégia 

eram Ansoff e Andrews. Para Ansoff, a estratégia era discutida em termos de 

produto/escopo de mercado, vetor de crescimento, vantagem competitiva e sinergia. 

Para Andrews, a estratégia seria: 

" ... o padrão de objetivos, propósitos, ou objetivos e políticas principais e planos para atingir estes 

objetivos, definidos de uma maneira a definir em que negócio a empresa está ou deveria estar e o tipo de 

empresa ela é ou deveria ser."150 

Segundo Schendel e Hofer, estas definições estavam incompletas, destacando 

principalmente que151
: primeiro, eles não distinguiam entre o nível corporativo e o 

nível de negócios, segundo, a relação entre políticas como meio de integrar áreas 

funcionais e estratégia, não apenas como meio de integrar áreas funcionais, mas 

integrar as empresas com o seu meio ambiente através de vários níveis organizacionais 

não estava clara, terceiro, as principais diferenças entre as amplas definições de 

Chandler e Andrews e a definição mais estreita de Ansoff nunca foram explicitamente 

149 SCHENDEL, Dan; HOFER, Charles W. (ed.) Strategic Management: A New View of ness Policy 
and Planning. Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. 6-7. 

ISO LEARNED, Edmund P.; CHRISTENSEN, Roland; ANDREWS, Kenneth R.; GU1H, Williarn D .. 
Business Policy: Text and Cases. Homewood, lll., Richard D. Irwin, 1965. Citado em: SCHENDEL, 
Dan; HOFER, Charles W. ( ed.) Strategic Management: A New View of ness Policy and Planning. 
Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. 9. 

15 f SCHENDEL, Dan; HOFER, Charles W. ( ed.) Strategic Management: A New View o f ness Policy 
and Planning. Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. 10. 
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abordadas ou resolvidas. Para os autores, a defmição destes teóricos não ficava clara 

com respeito à natureza e clareza do próprio conceito de estratégia, com respeito às 

tarefas associadas à administração e implementação da estratégia, e os papéis 

estratégicos do administrador geral. 

Desta maneira, achando que a visão dos primeiros teóricos era incompleta, 

Schendel e Hofer constroem o seu conceito de paradigma da administração estratégica 

Segundo eles: 

" Administração estratégica é um processo que lida com o trabalho empreendedor da 

organização, com crescimento e renovação da organização, e mais particularmente, em desen:-otver e 

utilizar a estratégia para guiar as operações da empresa."'" 

O conceito de estratégia de Schendel e Hofer é construido em cima de quatro 

componentes: escopo, emprego de recursos e competências distintivas, vantagem 

· competitiva e sinergia. Estes componente seriam analisados ao longo de três níveis 

organizacionais: corporativo, negócios, e funcional. O relacionamento entre os 

diferentes níveis de estratégia e o tipo de integração que às quais seriam responsáveis 

está descrito na figura 9 abaixo. 

•ogura 9 o·r, .. d - 1 erentes mvets e estrategoa 
Nível Estratégico Integra 
I. Empreendimento I. Omanizacão total/Sociedade 
2. Comoracão 2. Negócios/Portfólio 
3. Negócio 3. Funções/Negócios 
4.Funcional 4. Subfuncões/Funcões 
Fonte: SCHENDEL. Dan; HOFER. Charles W. (ed.) Sbuteaic Management: A New View ofBusiness Policy and Pla.nning. 

Boston, L111le, Brown and Company, 1979, pg. 11. 

152 SCHENDEL, Dan; HOFER, Charles W. (ed.) Strategic Management: A New View of ness Policy 
and Planning. Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. I L 
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Seguindo o raciocínio lógico dos autores, a estratégia de canais deveria estar 

dentro da área funcional de marketing. Mas, ao explicar a estratégia de marketing eles 

citam explicitamente propaganda, venda pessoal, precificação, embalagem, deixando 

de lado a distribuição. Embora os autores acrescentem, na descrição do que entendem 

como preocupações da área funcional do marketing, "e outras variáveis de decisão de 

marketing", eles dão destaque sobretudo á propaganda, pois acrescentam: "para 

desenvolver um programa de marketing que não é só internamente consistente mas que 

é também consistente com outras áreas funcionais do negócio e com as percepções e 

respostas do mercado à propaganda. "153 Ou seja, percebe-se que estes autores na 

verdade consideram que as decisões de cobertura geográfica pertenceriam a outro nível 

de estratégia. 

As visões dos pnme1ros teóricos154 sobre o assunto costumam dar mais 

importância aos aspectos de distribuição. Concordamos com Schendel e Hofer que 

estes primeiros teóricos não separam as estratégias ao nível de corporação das 

estratégias de negócios e das funcionais. Entretanto, Chandler reserva aos problemas de 

distribuição um papel mais relevante155 Na realidade, Chandler considera a 

disponibilidade de um sistema de transporte e comunicação como fatores básicos para 

a própria emergência das grandes organizações nos EUA. Desta forma, Chandler dá um 

tratamento a estas variáveis de variáveis do meio ambiente econômico, externas à 

empresa Embora Chandler não diferencie estes níveis de estratégia, ele destaca o 

aspecto do portfólio dos investimentos no nível de negócios, ao criar o conceito de 

escopo ao lado do conceito de escala, para definir as vantagens competitivas que urna 

!53 SCHENDEL, Dan; HOFER, Charles W. (ed.) Strategic Management: A New View of ness Policy 
and Planning. Boston, Little, Brown and Company, 1979, pg. 13. Grifo nosso. 

154 Chandler, Ansoff. 
!55 CHANDLER, Jr., Alfred D .. "\\'hat Is a Finn? European Economic Review, VoL 36, 1992, pg. 484. 
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empresa poderia vir a buscar. O conceito que Chandler chama de escopo Ansoff chama 

de sinergia 156
, que seria um efeito multiplicador dos resultados da utilização de um 

recurso que a empresa disporia ou saberia utilizar com mais produtividade que as 

empresas concorrentes. Os investimentos da empresa na área da distribuição são um 

dos investimentos de cujo uso poderiam ser explorados uma sinergia 157
. 

Para Chandler, a disponibilidade de transporte e comunicação eficientes são os 

fatores que propiciaram a própria existência das grandes empresas, ou corporações. É 

um investimento em distribuição, mas não feito com o capital do investidor na 

indústria, mas com os recursos públicos ou empreendedores do ramo dos transportes. A 

existência desta estrutura é que propiciou as condições de escoamento rápido e 

confiável da produção que fizeram com que as fábricas de maior tamanho tivessem 

razão de ser, pois, sem esta garantia, as próprias fábricas maiores não tinham razão de 

ser. 

Uma vez disponível esta estrutura de transporte e comunicação, que possibilitou 

a construção de fábricas maiores que permitiam a exploração da economia de escala, as 

empresas se defrontariam com a necessidade de criar uma estrutura de vendas que 

escoasse o maior volume de produção destas fábricas maiores. Caso o mercado não 

contasse com empresas intermediárias que permitissem este escoamento da produção, a 

empresa viria a ser forçada a montar uma estrutura própria para garantir este 

escoamento, ou seja, ela viria a incorporar funções do mercado dentro da própria 

empresa. É neste sentido que Williamson faz sua análise, analisando os custos destas 

transações entre a fábrica e mercados, que definiu como custos de transação158
. 

!56 Al'ISOFF, H. lgor. Estratégia Empresarial. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1977, pg. 63-75. 
!57 Chamada por Ansoff de sinergia comercial. ANSOFF, H. lgor. Estratégia Empresarial. São Paulo, 

McGraw-Hill do Brasil, !977, pg. 67. 
!58 " ... Transaction costs are the economic equivalent of fiiction in physical systems ... Transaction costs 

economics poses the problem of economics organization as a problem of contracting ... Transaction costs 



78 

Baseado neste princípio, Williamson definiu o princípio que levaria uma empresa a 

avançar nas funções de mercado, hierarquizando estas funções, ou seja, trazendo estas 

funções para dentro da hierarquia de uma organização. Estas funções passariam, então, 

a serem desempenhadas não em função do mecanismo de preço, ou seja, do mercado, 

mas em função da obediência a uma cadeia hierárquica de comando, ou seja, dentro da 

empresa, como foi definido por Coase. 

Entretanto, tanto para Chandler como para Williamson, as preocupações quanto 

ao posicionamento dos produtos não estavam dentro de seus modelos. Desta forma, não 

há em ambos os teóricos uma preocupação com a diferenciação do produto, que é 

importante para a estratégia de marketing. 

Para Ansoff, a área de canais de marketing em si não é privilegiada no escopo 

do seu trabalho, embora saliente a dimensão geográfica no seu modelo. Ansoff 

descreve dois tipos de estratégia que são usados por ele para caracterizar o 

desenvolvimento estratégico da empresa: a estratégia de carteiras e a estratégia 

competitiva. Na estratégia de carteiras a dimensão geográfica é incluída, constituindo 

um dos vetores, o vetor de crescimento geográfico (ao lado de vantagem competitiva, 

sinergia e flexibilidade). A geografia do mercado propriamente dita seria um sub-item 

deste vetor de crescimento geográfico159 Na dimensão da estratégia competitiva 

Ansoff procura contemplar o enfoque especial dado pelas empresas para ter sucesso. 

of ex ante and ex post types are usefully distinguished. The first are the costs of drafting, negotiating, 
and safeguarding an agreement.. .Ex post costs o f contracting take severa! forms. These include (I) the 
maladaptations costs incurred when transactions drift out of aligrunent in relation to what Masahiko 
Aoki refers to as the 'shifting contract curve' ... , (2) the haggling costs incurred ifu bilateral efforts are 
rnade to correct ex post misalignments, (3) the setup and rumúng costs associated with the governance 
structure ( often not the courts) to witch disputes are referred, and ( 4) the bonding costs o f effecting 
secure commitments." WILLIAMSON, Oliver E.. The Economic Institutions of Capitalism. New 
York, The Free Press, 1985,pg. 19-21. 

!59 Ansoff, contempla· a dimensão geográfica no seu modelo no item vetor de crescimento, que seria um 
terceiro vetor, o vetor área geográfica, acrescentado aos anteriores mercado (ramo, industry
necessidade de mercado) e produto (tecnologia/produtos/serviços). ANSOFF, H. Igor. A Nova 
Estrategia EmpresariaL São Paulo, Atlas, 1990, pg. I OI. 
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Nesta dimensão ele aborda a preocupação com a estratégia de custos e diferenciação. 

As preocupações com a estratégia específica quanto às alternativas de canais de 

marketing estão quase ausentes no trabalho de Ansoff, pois ele trabalha mais ao nível 

do que Schendel e Hofer chamariam nível corporativo e de negócios. Para Ansoff, a 

preocupação com os sistemas de distribuição caberia ao que chama de decisões 

administrativas 160 

Abell tem também uma posição parecida com a de Ansoff quanto à distribuição. 

Ele destaca alguns aspectos que chama de market trust, relacionado de acordo com ele 

ao que chama de market strategy (usado para diferenciar de marketing strategy), que 

seriam as decisões relacionadas aos "quatro P's". O market strategy incluiriam os 

aspectos de produção, logística, pesquisa e desenvolvimento, engenharia e recursos 

humanos e abordagem administrativa1
M Desta forma, Abell coloca uma parte das 

decisões referentes à estratégia de canais de marketing, a logística, em uma instância 

de decisões estratégicas acima das decisões da estratégia de marketing. 

Para Porter, a área de distribuição é bastante importante na estratégia das 

empresas. No seu modelo de cadeia de valores, Porter cria o conceito de atividades 

básicas. Destas atividades uma delas é a atividade de logística externa , outra a de 

marketing e vendas e outra a de serviços. Estas atividades básicas estão diretamente 

ligadas à estratégia de distribuição. 

O modelo conceitual de Porter é mais aproximado dos modelos de estratégia de 

marketing pois incorpora, assim como Ansoff, as vantagens competitivas que uma 

empresa poderia buscar, vantagem de custo ou diferenciação. Os canais de distribuição 

160 ANSOFF, H. Igor. A Nova Estratégia Empresarial. São Paulo, Atlas, 1990, pg. 27. 
161 O importante aqui é ressaltar que Abell coloca a logística separada dos elementos do "marketing

mix", não incluindo, portanto, a distribuição fisica dentro dos elementos da estratégia de marketing. 
ABELL, Derek F.. Managing with Dual Strategies: Mastering the Present Preempting the Future. 
New York, The Free Press, 1993, pg. 107. 
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estariam contemplados no que Porter chama de elos externos, que ligariam as 

atividades básicas das empresas com as atividades básicas das outras empresas. As 

atividades de marketing e vendas, logística externa e serviço, quando ligadas ás 

atividades básicas de outra empresa à frente no canal, configurariam elementos de um 

possível canal de distribuição, de acordo com a definição de canais de marketing. Para 

Porter, estes elos são fundamentais na procura por uma diferenciação das empresas. 

Williamson também faz uma ligação direta da estratégia com a àrea de 

distribuição, já que o conceito principal de seu modelo, os custos de transação, estão 

diretamente ligados aos custos logísticos que uma empresa deveria absorver. A 

definição de estratégia de Williamson é mais restrita, pois está preocupado 

basicamente com a questão de verticalização. Para Williamson são estes custos que 

definem a melhor configuração para os limites de uma empresa. A análise dele é 

baseada na preocupação com a eficiência econômica das configurações possíveis entre 

funções absorvidas dentro da hierarquia e funções a serem desempenhadas pelo 

mercado, ou seja, outras empresas. 

Estratégia de distribuição deveria ser vista como tática? Mas, decisões 

concernentes à distribuição normalmente implicam em investimentos que ultrapassam 

os limites temporais normalmente associados à tática. Tática é referida como decisões 

de curto prazo, geralmente restritos a um período de um ano de horizonte. Desta forma, 

confinar as decisões concernentes à distribuição ao escopo de tática não seria 

adequado. 

Na teoria as estratégias de distribuição são definidas na verdade em termos de 

estrutura de cobertura geográfica para uma empresa: intensiva, seletiva ou exclusiva. 

Ela é relacionada na teoria com as estratégias de tipos de intermediários com que uma 
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empresa poderia contar para formar os seus cana1s de distribuição, varejistas, 

atacadistas, e os mercados-alvo, mercados consumidores ou mercados organizacionais. 

As estratégias básicas de vantagem comparativa são abordadas de maneira separada, 

embora também relacionadas com a distribuição. A estratégia de diferenciação deveria 

ser acompanhada de um sistema de distribuição seletiva ou exclusiva, enquanto urna 

estratégia de custo mais baixo deveria ser acompanhada de um sistema de distribuição 

intensiva. Os sistemas verticais de canais seriam urna outra dimensão da estratégia de 

canais e dizem respeito à urna atuação conjunta da empresa com seus parceiros 

comerc1rus. 

Usando o conceito de Schendel e Hofer, percebemos que as decisões que são 

críticas para a estratégia de distribuição são definidas no nível corporativo, acima do 

nível da unidade de negócios. O mesmo acontece com a preocupação de Williamson e 

Abel!. Em nenhuma das abordagens a estratégia de distribuição fica confinada ao nível 

das estratégias funcionais. 

Pelo que vimos, podemos concluir que a estratégia de canais de marketing é 

vista na teoria da estratégia como urna preocupação de urna instãocia maior, ao nível 

de indústria ou mesmo corporativo. Embora tratada em marketing como urna 

preocupação dentro da estratégia de marketing, urna subfunção de marketing, os canais 

de marketing recebem urna atenção toda especial na literatura da estratégia, sendo 

elemento essencial na definição da estratégia ao nível de indústria· ou corporativo. A 

definição da estratégia de canais de marketing é, então, compreendida dentro da 

literatura de estratégia como urna definição ao nível de indústria ou corporação, e não 

apenas urna definição funcional ou subfuncional. 
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A ESTRATÉGIA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

Com o desenvolvimento da indústria de produtos alimentícios, e a sua 

interrelação estreita com o setor agrícola, o estudo deste setor passou a necessitar de 

instrmnentos teóricos que abrangessem também o setor manufatureiro. Isto aconteceu 

porque verificou-se que o estudo deste setor em classes tradicionais de análise não 

captava todos os detalhes de fatos pertinentes à seu correto entendimento, dando 

origem a um conceito novo, agroindústria: 

"0 tenno agroindústria passou a ser utilizado a partir do momento que a divisão da economia em três 

setores - Agricultura, Indústria e Serviços - não fui mais suficiente para o entendimento das relações dinâmicas 

entre os setores. " 162 

Entretanto, o foco de atenção da análise desta tradição centra-se principalmente 

a um nível abaixo do foco da teoria original, ou seja, na agricultura. Embora procurem 

incorporar, em suas várias abordagens, outros setores como a indústria de implementos 

agrícolas, fertilizantes e ainda a distribuição, ainda continuam a ter, em última 

instância, seu interesse voltado à agricultura 163
. 

162 Carvalho, Flávio Condé de et alü. "Avaliação do Potencial Agroindustrial das Divisões Regionais 
Agricolas de Araçatuba e Presidente Prudente, Estado de São Paulo". Agricultura em São Paulo, Vol. 
39, Supl. 1, 1992, pg. 72. 

163 Carvalho et alii discutem neste trabalho as diversas escolas de pensamento na definição da 
agroindústria. Eles classificam as várias abordagens em duas correntes principais de pensamento: a do 
Complexo Agro-Industrial (CAI) e a do Sistema Agroalimentar. De maneira geral, a abordagem do 
Complexo Agro-Industrial é mais abrangente, englobando os setores produtores de insumos e sistemas 
de financiamento, por exemplo. Já a abordagem do Sistema Agroalimentar se concentra mais na 
indústria alimentar e distribuição. Carvalho, Flávio Condé de et alü. "Avaliação do Potencial 
Agroindustrial das Divisões Regionais Agricolas de Araçatuba e Presidente Prudente, Estado de São 
Paulo". Agricultura em São Paulo, V oi. 39, Supl. I, 1992, pg.72-74. 
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Uma das abordagens mais recentes provém de um ramo distinto da teoria da 

organização industrial164
, baseando sua análise nos trabalhos de Oliver Williamson. É o 

trabalho de Farina, que releva o papel do mercado consumidor final na dinâmica do 

sistema165 Williamson representa urna escola não tradicional neste campo166 Como 

destacamos anteriormente, o ponto básico é o fato dele enfocar os seus estudos nos 

custos de transação, aspecto normalmente negligenciado na teoria econômica 

tradicional. Williamson utiliza urna descrição usada por Kenneth Arrow para fazer-se 

melhor compreender: transaction costs, conceito base de sua teoria, seriam " ... costs of 

running the economic system" 167
, ou, como apõe, " ... Transaction costs are the 

economic equivalent of friction in physical systems ... "168 Esta abordagem abre a 

possibilidade para a incorporação do nível do varejo dentro do estudo, assim como 

Porter. 

Porter constrói um modelo de análise, em Interbrand Choice, Strategy and 

Bilateral Market Power169
, no qual um dos fatores determinantes da base de 

concorrência é dado pelo nível de varejo170 de urna indústria. Neste modelo171
, a 

164 O conceito central do campo da organização industrial, em economia, é a competição efetiva 
("effective competition"). SHEPHERD, William G.. The Economics of Industrial Organization. 3rd. 
ed .. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1990. 566p pg .. 

165 F ARINA, Elizabeth Maria Mercier Querido. O Sistema Agroindustrial de Alimentos no Brasil. 
Relatório final, Grupo Pensa-USP, Abril de 1992, Vol.l, 94 pg .. 

166 Tanto que ele próprio sugere que a abordagem que ele propõe seja utilizada em "adição", e não em 
exclusão às outras abordagens mais tradicionais, embora o faça em função da complexidade do objeto 
de seu estudo. WILLJAMSON, Oliver E .. The Economic Institutions of Capitalism. New York, The 
Free Press, 1985, pg.18. 

167 Como exemplo, Williamson cita que o famoso trabalho de Milton Friedman, "Essays in Positive 
Economics", não faz referência à esses custos de transação. WILLIAMSON, Oliver E .. The Economic 
Institutions ofCapitalism. New York, The Free Press, 1985, pg.l8-19. 

168 Williamson procura clarificar este conceito dos custos industriais, que seriam o centro de análise da 
teoria tradicional (que veriam as empresas como função de produção -"view of the firm as production 
function"-). Neste sentido, Williamson se aproxima do ponto de vista de Chamberlin, que salientava que 
a teoria clássica não contemplava os custos de venda. WILLIAMSON, Oliver E.. The Economic 
Institutions ofCapitalism. New York, The Free Press, 1985, pg.l9. 

169 POR TER, Michael E.. Interbrand Choice, Strategy and Bilateral Market Power. Cambridge, 
Harvard University Press, 1976. 

170 Para McNair e May, a maneira de se fazer varejo é consequência de inovação competitiva permitida 
por condições em mudança (econômica, tecnológica e social) e por reações dos consumidores nestas 
dadas condições. O que determinaria o sucesso seria o que Miles e Snow chamaram de "fit", ou seja, de 
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tipologia construída por Porter para o vareJo compõe-se de duas categorias: 

nonconvenience outlets e convenience outlets. Os convenience outlets seriam lojas 

onde haveria pouca ou nenhuma assistência (transferência de informação) na forma de 

interação com o vendedor na venda e a densidade locacional de lojas é alta. Os 

nonconvenience outlets seriam lojas onde a assistência à venda (transferência de 

informação) é oferecida com a venda, e as lojas são seletivas172 É uma tipologia 

construída com base em classificação semelhante à feita anteriormente por Bucklin. 

Os supermercados são citados como exemplos de convenience outlets 

juntamente com postos de abastecimento de combustíveis, e lojas de móveis e 

revendedores de automóveis, como nonconvenience outlets. 

" ... As características dos varejistas são o mais confiável e direto indicador das características de 

compra do consumidor do que qualquer atributo individual do produto, tal como preço unitário, ou frequência 

d durab.lidad "173 e compra ou 1 e... . 

Por suas próprias características (baixo preço por unidade, compra freqüente) o 

consumidor não estaria disposto a gastar muito esforço em buscar informações na sua 

compra. Desta forma, a estratégia principal do manufatureiro para diferenciação do seu 

produto seria construir uma forte imagem do produto pela veiculação de propaganda 174
. 

adequabilidade da estratégia ás condições ambientais. McNAIR, Malcolm P.; Eleanor G. May. "The 
next revolution o f the retailing wheel". Harvard Business Review, September -October 1978, pg. 81-91. 

171 Porter posteriormente desenvolveria o modelo de análise da indústria (ramo) das cinco forças 
competitivas (a ameaça dos novos entrantes, a intensidade da rivalidade dentro da indústria, pressão dos 
produtos substitutos, o poder de barganha dos compradores e o poder de barganha dos fornecedores. O 
interessante neste modelo anterior é a ligação explicita que Porter faz entre o setor da indústria e o do 
varejo, que tanto ele como Williamson salientam ser importante, mas pouco estudado na área de 
organização industrial. 

172 PORTER, Michael E.. Interbrand Choice, Strategy and Bilateral Market Power. Cambrídge, 
Harvard University Press, 1976, pg.23. 

173 POR TER, Michael E.. Interbrand Choice, Strategy and Bilateral Market Power. Carnbrídge, 
Harvard University Press, 1976,pg 25. 

174 PORTER, Michae1 E.. Interbrand Choice Strategy and Bilateral Market Power. Cambrídge, 
Harvard University Press, 1976, pg.26. 
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Este é o caso da classe de produtos analisados neste estudo. Os produtos 

alimentícios industrializados são comercializados principalmente através de 

supermercados e outros canais não propensos a oferecer muita informação sobre estes 

produtos e nem muita atenção aos consumidores. Desta forma, segundo Porter, a única 

alternativa para se procurar uma diferenciação do produto, ou marca, neste caso seria 

através de propaganda. Ou seja, a empresa deveria dar ênfase nos elos verticais que 

ligam as atividades básicas de marketing e vendas, já que os elos da logística externa 

seriam menos propensos a serem utilizados para a diferenciação. 

Caso conseguisse criar uma marca forte, haveria uma mator facilidade no 

acesso aos canais de distribuição, com pequena dificuldade de convencer os varejistas a 

estocar os produtos, sem necessidade de que estes promovessem os produtos aos 

consumidores. Mas, caso não o conseguisse, os varejistas se tomariam poderosos e a 

capacidade de diferenciação do produto aos olhos do consumidor seria bastante 

limitada 175
. Então, neste caso, os fabricantes talvez devessem procurar adotar a 

estratégia de liderança em custos. Por outro lado, a distribuição deveria ser intensiva, 

de maneira a se procurar conseguir no volume a compensação dos menores preços 

unitários. Esta dificuldade de diferenciação daria ênfase, também, à proliferação das 

marcas de varejo (que normalmente não recebe apoio de comunicação - propaganda -

intensiva; ao contrário, a lógica é valorizar a instituição de varejo, não as marcas). O 

gasto com propaganda seria a variável a se utilizar para se confirmar a estratégia básica 

da empresa manufatureira. 

175 PORTER, Michael E.. Interbrand Choice, Strategy and Bilateral Market Power. Cambridge, 
Harvard University Press, 1976,pg. 27. 
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Uma explicação adicional para isto é fornecida por Pellegrini. Segundo ele, o 

grande número de produtos comercializados pelos convenience outlets, como chamado 

por Porter, tomaria dificil a verticalização para frente: 

"Amplo sortimento tàz com que seja muito dificil para os fabricantes integrar o varejo, seja 

diretamente ( outright) ou através de acordos contratuais, pois isto poderia implicar a venda de produtos 

de empresas concorrentes."176 

De qualquer forma, a estratégia geral que poderemos esperar encontrar nesta 

indústria é a liderança em custos. Desta maneira, o impacto das Tecnologias de 

Informação poderia ser grande, na medida em que possibilitariam às empresas 

manufatureiras distribuirem mais eficientemente através de intermediários, devido ao 

aumento na eficiência logistica, na rapidez no atendimento das ordens, etc. 

"Competição baseada no tempo ou capacidade de ciclo-rápido é uma maneira de organizar os negócios de 

maneira a minimizar o tempo que cada operação leva. Embora isto seja um velho pensamento Ctempo é 

dinheiro'), ele está sendo aplicado por fabricantes de classe mundial com uma abrangência e radicalismo 

que o faz novo. Um aspecto desta abordagem é o m (entrega just-in-tirne de peças e minimização de 

estoque), que tem recebido ampla publicidade. É apenas sintomático de uma abordagem toda, que pode 

ter resultados dramáticos ... " m 

O impacto que a revolução nas Tecnologias de Informação pode ter nas 

estratégias de canais de marketing não pode, então, ser subestimado. 

176 PELLEGRINI, Luca. "Consumers' behaviour and producer-distributor relationships in convenience 
goods markets". In: PELLEGRINI, Luca; Srinivas K. Reddy. Retail and Marketing Channels: 
Economic and Marketing Perspectives on Producer-Distributor Relationships. London, Routledge, 
19g9,pg.18. 

177 RANDALL, Geoffrey. Marketing to the Retail Trade. Oxford, Heinemann Professional Publishing, 
1990, pg.93. 
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TI E A ESTRUTURA DE CANAIS DE MARKETING DAS EMPRESAS 

A informatização maiOr da sociedade nos países desenvolvidos tem levado 

muitos pesquisadores a se preocuparem com sua repercussão na economia e 

organizações. Esta preocupação estende-se também aos desafios que esta nova 

realidade coloca aos teóricos, ao apresentar novos fatos a serem abarcados pelas 

teorias. 

Figura !O- Fluxos nos Canais Mudam com as Tecnologias de Informação 

Fluxos Mudanças Devido ao Uso de Sistemas de Info - de Canais 
Posse física • entregas just-in-time reduz fluxo de posse física ao longo do canal 

• estoques não mais mantidos na loja de varejo 

• cross-áocking minimiza armazenagem de varejista 
o alguns varejistas encarregam-se do transpOrte 

Propriedade o fluxo de propriedade do varejista diminui {para pedidos padrão, varejistas 
aproximam-se da não participação no fluxo de propriedade) 

• fabricantes /distribuidores também reduzem desempenho de fluxo via 
dados compartilhados do PDV pelo varejista 

Promoção • cupom instantâneo gerado no check-<Jut do varejista 
o promoções mais precisamente visados usando banco de dados ligados de 

dados demográfiCos e de compra 
Negociação o diminuição na papelada causada pela automação faz departamento de 

compras gastar mais tempo negociando bons acordos 
o varejistas e fabricantes usam dados do PDV para justificar demandas de 

preços e condições - ligação mais estreita com desempenho 
Financiamento • menor necessidade de financiamento devido aos fluxos de posse física e 

propriedade diminuídos 
Risco o dados do PDV gera melhores projeções, reduzindo risco de estoque 

• maior adiamento possível com tecnologias quick response, reduzindo 
estoques especulativos 

Pedido • recolocacão automática de pedido siwrifica não envolvimento humano 
Pagamento • sistemas de pagamento eletrônicos automatiza processo de pagamento, 

minimiza papelada 
o crescente uso de transferência eletrônica de fundos 

Fonte: SlERN, Lows W.; EL-ANSARY, Adel; COUGID.AN, Anne T .. Marlcetins Channels. 5th ed.. Upper 
Soddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg.415. 

Stern, El-Ansary e Coughlan analisam os efeitos que as TI podem ter nos fluxos 

dos canais, resumidos na figura acima. O uso efetivo das TI poderiam provocar uma 
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diminuição no custo total dos caruus ao mesmo tempo em que manteriam ou até 

aumentariam o nível de produção de serviço para os usuários finais178
• Eles salientam 

que as TI mudam as maneiras como os membros do canal desempenham seu trabalho. 

Em termos de estratégia empresarial, a adoção das TI tem repercussão em 

função de seu poder de mudar as condições dos ambientes em que ocorre a competição 

de mercado e o potencial cancelamento de uma vantagem comparativa existente. 

Alguns autores, como Achrol, são mais específicos na descrição dos prováveis 

efeitos da disseminação das TI nas sociedades desenvolvidas: 

" ... a consequência de mais amplo alcance dos mercados globais dinâmicos, tecnologia de informação, e o 

imperativo de flexibilidade e rápida resposta pode ser um enfraquecimento da organização vertical das 

atividades econômicas. Tomará seu lugar wn ainda mais complexo sistema multilateral." 179 

Malone e Rockart180 sustentam a opinião de que a crescente informatização 

desloca o problema central da produção para a coordenação. Eles salientam o mesmo 

aspecto que Achrol, ou seja, a maior importância da flexibilidade frente a um ambiente 

em constante mudança. Segundo Malone e Rockart a informatização da sociedade leva 

a uma tendência na mudança da estrutura das empresas. 

" ... Ao contrário das antigas tecnologias de processos contínuos, que estavam confinadas em um lugar 

(como urna fãbrica ou refinaria), novas tecnologias usam a tecnologia da comunicação e constroem 

178 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAJ"', Anne L Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle Ríver,NJ, Prentice Hall, 19%, pg.415 

179 ACHROL, Ravi S.. "Evolution of the Marketing Organization: New Forms for Turbulent 
Environments". Jouma/ ofMarketing, Vol 55 (October 1991), pg.78. 

180 ' ... By dramatically reducing the costs of coordination and increasing its speed and quality, these new 
technologies will enable people to coordinate more effectivelly, to do much more coordination and to 
form new, coordination-intensive business structures' MALONE, Thomas W.; ROCKART, John F .. 
"Computers, Networks and the Corporation". Scientific American. Sept. 1991, Vo1 265 Number 3, 
pg. 92. 
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organização sem localização. Novas tecnologias costuram juntos atores, transações e localizações 

separados, em um processo contínuo." 181 

Estes autores ressaltam que já não é necessário um lugar centralizado para se 

obter a coordenação entre as atividades, graças às TI, e que o mesmo tipo de eficiência 

pode ser obtido hoje a partir do uso mais intensivo das TI. 

Efeitos como este, perturbadores do status quo, são os que Porter ressalta 

podem ter grande importância sobre as vantagens competitivas e estrutura de uma 

indústria. Como destacam Porter e Millar, as TI têm particularmente um forte impacto 

no relacionamento de barganha entre compradores e fornecedores porque ele afeta as 

ligações entre empresas, seus fornecedores, canais e compradores: 

" ... Sistemas de informação que atravessam as linhas das empresas estão ficando comuns. Em alguns casos, 

os limites das indústrias em si foram mudadas." 182 

Estes relacionamentos são os elos verticais destacados por Porter em seu 

modelo. Uma mawr coordenação pode ser representada por uma administração 

coordenada da logística externa, por exemplo, fazendo com que haja uma sinergia, só 

que agora não mais apenas intra-empresa, mas entre-empresas - sinergia comercial na 

conceituação de Ansoff, fazendo com que este conjunto de empresas opere mais 

eficientemente no seu total, ou seja, os custos das operações fiquem menores, seguindo 

o princípio do total cost perspective destacado por Stern, El-Ansary e Coughlan. 

181 WEICK, Karl E .. "Technology as Equivoque: Sensemaking in New Technologies". In: GOODMAN, 
Paul S.; SPROULL, Lee S.. Technology and Organizations. San Francisco, Jossey-Bass, Inc, 
Publishers, 1990, pg. 12. 

182 POR TER, Michael E.; MILLAR, Victor E .. "How Information Gives You Competitive Advantage". 
Harvard Business Review, July-August 1985, pg. 156. 
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Para Malone e Rockart as mudanças previstas tomariam a forma de uma 

tendência à terceirização, com as empresas se voltando mais para o mercado, utilizando 

mais o mercado. O mercado se tomaria mais eficiente em função das TI e diminuiriam, 

. t d - 183 C 1· " . d assim, os cus os e transaçao . oase, entretanto, sa 1enta que o eteito po e ser 

inverso, pois poderia permitir que uma empresa tivesse um ganho ainda maior na 

hierarquização (verticalização), e assim, atuasse em uma maior àrea geográfica. 

Porter e Millar ressaltam que um dos efeitos que a utilização das TI pode 

produzir é aumentar os custos fixos, o que levaria as empresas a procurar aumentar o 

volume de vendas, crescendo em tamanho184 A direção em sentido ao mercado ou à 

hierarquização dependeria, fundamentalmente, sobre onde o efeito da adoção das TI 

fosse mais efetivo, se dentro das empresas ou fora delas, no mercado185 A utilização do 

mercado permitiria uma maior flexibilidade às empresas já que diminuiria o montante 

de trabalho de coordenação interna que precisariam exercer e daria às empresas 

maiOres condições para se concentrarem nas competências centrais respectivas. 

Depreende-se que o grau de intermediação dependeria também de como a adoção das 

TI estivesse ocorrendo entre as empresas no mercado. Uma maior eficiência das 

183 Bowersox e Cooper não são tão afinnativos assim neste sentido da desverticalização, mas salientam 
que a estrutura do canal seria modificada de acordo com as tendências de "achatamento" das 
organizações, delegação de poderes para níveis mais baixos nas organizações e terceirização . 
BOWERSOX, Donald J.; COOPER, M. Bixby. Strategic Marketing Channel Management. New York, 
McGraw-Hill, Inc., 1992, pg. 394-397. 

184 POR TER, Michael E.; MILLAR., Victor E .. "How Information Gives You Competitive Advantage". 
Harvard Business Review, July-August 1985, pg. 155. Entretanto, Clemons destaca que uma das 
características das TI é justamente não serem específicos a relações individuais: 
"Most notably, investments in IT may prove not to be specific to individual relationships, that is, not to 
represem sunk costs. Thus, IT can reduce coordination costs without creating significant transaction 
risk. " 
CLEMONS, Eric K.. "Information Technology and the Boundaries of the Firm". In: BRADLEY, 
Stephen P.; HAUSMAN, Jerry A.; NOLAN, Richard L.. (ed.) Globalization, Technology and 
Competition: The Fusion of Computers and Telecommunications in the 1990s. Boston, Han;ard 
Business School Press, 1993, pg. 23 L 

185 COASE, R.H.. "The Nature of the Firm". In:STIGLER., George J.; BOULDING, Kenneth E.. 
Readings in Price Theory. Homewood, Richard D. Irwin, Inc., 1952, pg.342. 
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empresas intermediárias, distribuidores e atacadistas, poderia levar a um aumento no 

volume comercializado por elas, aumentando o grau de intermediação. 

Esta tendência de des-hierarquização faria as empresas vertically disaggregate, 

nas palavras de MiJes e Snow186
. A!3 empresas passariam a atuar mais em cooperação 

com o mercado, empresas externas, em um relacionamento mais estreito, cooperativo. 

Johnston e Lawrence187 chamam este relacionamento com parceiros comerciais de 

Value-Adding Partnership (VAP), que é semelhante ao conceito de superorganizations 

de Stern, EI-Ansary e Coughlan, embora os primeiros estejam mais preocupados com 

as relações com fornecedores e fábricas e os últimos com as fábricas e o varejo. 

" ... Organizações do futuro deverão ser verticalmente desagregadas, com muitas das suas funções 

desempenhadas por uma rede de organizações especializadas (Miles and Snow 1984). Estas empresas 

funcionalmente especializadas serão mantidas juntas e coordenadas por organizações focalizadas market-

driven, organizações que talvez sejam ainda mais aproximada de uma verdadeira 'empresa de marketing' 

(Keith 1960) ... "188 

Segundo eles, esta conformação teria muita semelhança com o putting-out 

system dos primórdios do capitalismo. Citam caso Prato (Região da Itália, na indústria 

de confecções) como exemplo deste novo tipo de arranjo industrial189 Mas para eles a 

informática em si não cria um V AP. 

186 MILES, Raymond E.; SNOW, Charles C.. "Fit, Failure and The Hall of Fame", Califomia 
Management Review, VoUOCVI, No.3, Spring 1984, pg.!0-28. 

187 JOHNSTON, Russel; LAWRENCE, Paul. "Beyond Vertical Integration - the Rise of the Value
Adding Partnership". Harvard Business Review, July-August !988, pg. 94-101. 

188 " ... Organizations o f the future are likely to be vertically disaggregated, with many o f their functions 
performed by a network of specialized organizations (MiJes and Snow 1984). These functionally 
specialized firms wil! be held together and coordinated by market -driven focal organizations, 
organizations that may be the closest yet to a true 'marketing company' (Keith 1960) ... " ACHROL, 
Ravi S .. "Evolution ofthe Marketing Organization: New Forms for Tuthulent Environments". Jaurnal 
ojMarketing, V o! 55 (October 199!), pg.78. 

!89 A construção desta rede de empresas começou quando a família Menichetti decidiu dividir sua 
fábrica, ameaçada de falência, em oito empresas menores, com até 50% do capital destas empresas 
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O que faria um VAP é " ... o entendimento que cada participante no Cadeia de 

Adicionarnento de Valor tem urna participação no sucesso de outros ... "190 Desta forma 

é urna decisão estratégica conjunta anterior que permitiria que a Cadeia seja criada 

Esta decisão estaria ligada à percepção de que este seria um sistema mais vantajoso 

para todos em função da configuração do ambiente em que os participantes atuariam. 

Seria algo parecido com o que Teece descreve sobre urna aliança estratégica: 

" ... urna aliança estratégica é definida ... como urna constelação de acordos caracterizados pelo 

comprometimento de duas ou mais empresas parceiras para atingir um objetivo comum, acarretando a 

junção de seus recursos e atividades. A aliança estratégica pode incluir o seguinte: (i) um acordo exclusivo 

de compra; (ii) um mercado exclusionário ou direitos de fabricação; (iii) troca de tecnologias; (iv) P&D 

conjunto ou acordos de co-desenvolvimento; (v) arranjos de co-comercialização ... 

Alianças estratégicas parecem ser uma atrativa furma organizacional para um ambiente caracterizado por 

rápida inovação e uma dispersão geográfica e organizacional nas funtes de know-bow ... " 191 

Teece constrói um quadro analítico dos arranjos possíveis entre duas empresas, 

descritos na figura li abaixo, em função de duas dimensões, participação acionária no 

acordo, e grau de relacionamento entre duas empresas. 

sendo repassadas para os empregados das mesmas. Estas empresas tinham a obrigação de conseguir 
50"/o do faturamento fora do negócio original. JAIKUMAR, Ramchandran; UPTON, David M.. "The 
Coordination ofGlobal Manufacturing". In: BRADLEY, Stephen P.; HAUSMAN, Jerry A.; NOLAN, 
Richard L.. (ed.) Globalization, Technology, and Comoetition: The Fusion of Computers and 
Telecommunications in the 1990s. Boston, Harvard Business School Press, 1993, pg. 176. 

190 JOHNSTON, Russel; LAWRENCE, Paul. "Beyond Vertical Integration - the Rise of the Value
Adding Partnership". Harvard Business Review, July-August 1988, pg. 94-1 O 1. 

191 TEECE, David 1.. "Competition, cooperation and innovation: Organizational arrangements for 
regimes of rapid technological progress". Joumal oj Economic Behavior and Organization. 18( 1992), 
pg.l9-20. 



Figura 11 - Taxonomia dos arranjos entre empresas. 

Não-capital Capital 
Troca contratos de curto-médio prazo baseados participação passiva de capital para propósito 

em_ pagamentos de diversificÓção de portfólio 
Aliança contratos bilaterais de médio-longo prazo consórcio ou joint venture operacional, 

(não baseados em pagamentos), consórcio participação minoritária ou participação 
ou joint venturc não operacional cruzada de caoital 

Cartel acordos de fixação de preço e/ou restrição acordos de fixação de preço e/ou restrição de 
de produção I produção 

" 
.. 

Fonte. TEECE, Davtd J.. CompetJ.tion. oooperatton and mnovat1on: Orgaruzat:JOnal arrangements for regunes ofmp1d 
technological progressR. Journal o f &onomic Behavior and Organizalion. 18(1992), pg.21. 
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A influência da disseminação das TI seria, enião, no sentido de mudar o grau de 

relacionamento, podendo esta aproximação ser feita com a participação acionária entre 

as duas empresas ou sem a participação acionária, mas sem a preocupação 

exclusivamente operacional. 

Nolan e Croson192 constroem um esquema que é ilustrado em dois quadros, 

figuras 12 e 13, para salientar os efeitos que a adoção de uma nova filosofia de 

administração baseada na tecnologia de informação pode causar em termos de 

resultado para as ameaças no ramo 193
• 

O pnmerro quadro, resposta da economia industrial para trauma 

organizacional, mostra quais seriam as respostas características de uma empresa para 

fontes de ameaça baseada na lógica da economia industrial, ou seja, na lógica da 

produção em massa, quando a mão-de-obra industrial era numerosa. 

O segundo quadro, resposta· da economia da informação para trauma 

organizacional, mostra quais seriam as respostas de uma economia baseada na lógica 

das TI para as mesmas ameaças. 

192 NOLAN, Richard L.; CROSON, David C.. Creative Destruction: A Six-Stage Process for 
Transforming the Organization. Boston, Harvard Business School Press, 1995, pg. 151-152. 

193 As ameaças são as representadas pelas cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade da 
indústria do modelo de Porter. POR TER, Michael E .. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro, Editora 
Campus, 1989, pg. 4-5. 



Figura 12 - Resposta da Economia Industrial para Trauma Organizacional 

Fonte do Trawna Resposta da Efeitos nos Fornecedores 
Administração 

Cresçente competição corta custos negociação de preço mais 
dificeis 

-
administração faz "jogo duro" 

Crescente poder dos integra verticalmente perde negócio 
fornecedores -

renegocia ou mergulha abaixo 
da escala mínima de eficiência 

Crescente poder dos contratos de longo- dificeis negociações de preço 
compradores prazo -

administração faz "jogo duro" 

Crescente ameaça de promoção de preços perigo estratégico: pode ser 
substituição substitui do 

-
mercado declinante não 

I permite cooperação 
Crescente ameaça de precificação limitada erescente volume 
entrantes + 

boa posição de barganha 

Chave: + Resposta leva a uma melhor sttuação para o grupo em questão 

Resposta leva a uma pior situação para o grupo em questão 

Efeitos nos Clientes 

preços mais baixos 

+ 
cooswnidor se beneficia da 
competição 
diminUir rivalidade significa 
preços altos 

-
crescente concentração canal 
acima 
diminuir rivalidade significa 
preços altos 

-
contratos bloqueia entrantes 
preços mais baixos 

+ 
consumidores se beneficiam da 
competição 

baixa rivalidade, mas preços 
baixos também 

+ 
I parcialmente comoetitivo 

+/- Nilo é claro se resposta leva a uma melhor ou pior situação para o grupo em questfio . 

Fonte: Adaptado de Nolan e Croson. NOLAN, Richard L.; CROSON, David C .. Creative Destruction: A Six-Stase Process 
for Transforming the Omanizntion. Boston, Harvnrd Business School Press. 1995, pg. 151. 
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A modificação mais clara é a diminuição dos beneficios tanto dos fornecedores 

como dos clientes frente a ameaça dos novos entrantes. De uma situação em que ambos 

se beneficiariam passam a serem prejudicados. Outra modificação importante é o fato 

dos fornecedores não serem mais prejudicados com a crescente rivalidade dentro do 

ramo, passando a serem beneficiários assim como os clientes. De uma maneira geral, 

os clientes passam a ser os mais beneficiados, pois de uma situação onde eram 

prejudicados em função de duas fontes de ameaça passam a serem explicitamente 

prejudicados apenas por uma ameaça. 
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Figura 13 - Resposta da Economia da Informação para Trauma Organizacional 

Fonte do Trauma Resposta da Efeitos nos Forneeedores Efeitos nos Clientes 
Administração 

Crescente competição diferencia boa posição de negociação escolha de produto mais amplo 

+ 
precificação criativa 

Crescente poder dos multiplas fontes posição de negociação ruim 
fornecedores -

competição de preço 
Crescente poder dos micromarket menos desperdício, mais 
compradores produtos 

-
negativo efeito colateral de 
custos maiores 

Crescente ameaça de redefme continuamente sem garantia de fornecimento 
substituição o produto -

investimento ruim 

Crescente ameaça de continuamente redefine pressão maior e menores 
entrantes requisitos para entrada volumes 

-
renegocia ou mergulha abaixo 
da escala mínima de eficiência 

Chave: + Resposta leva a uma melhor sttuação parn o srupo em questão 

Resposta leva a urna pior situação para o grupo em questão 

+ 
melhor ajuste com 

~ produtos/necessidades 
mantém custos baixos 

+ 
baixo custo alta inovação 
fatia menor de torta maior 

+I-
resultado líquido é 
indeterminado 

escolha mais ampla, mas preços 
mais altos 

+I-
resultados são indeterminados 
baixa rivalidade significa 
preços altos 

-
excitação e estilo ao invés de 
valor 

+/- Não é claro se resposta leva a uma melhor ou pior situaçlio para o grupo em questão 

Fonte: Adaptado de Nolan e Croson. NOLAN, RichardL.~ CROSON. David C .. Creative Destruction: A Six~Stage Process 
for Transforming the Omani.zation. Boston, Harvard Business Sohool Press, 1995. pg. 152. 

O que se destaca também na análise de Nolan e Croson é que os beneficios no 

modelo anterior eram baseados apenas no preço, enquanto na situação da 

administração baseada na tecnologia de informação os beneficios são normalmente não 

ligados ao preço, o que confirma as afirmações de Chandler de que outros fatores além 

do preço tendem a ganhar mais importância na competição. 

Pelo que vimos acima, podemos concluir que não há um consenso sobre qual o 

efeito que a disseminação das TI pode trazer para a estrutura dos canais de distribuição. 

Com relação a verticalização alguns autores ressaltam uma tendência à des-
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verticalização, mas alguns teóricos da economia ressaltam que, pelos efeitos que as TI 

provocam, poderiam levar também a uma tendência de verticalização (ou 

hierquização ). Não há uma definição clara se haveria uma tendência em direção a um 

canal mais longo ou a um canal mais curto. 

Quanto ao volume de vendas por canais, o grau de intermediação, parece haver 

uma tendência a um crescimento nas vendas através dos canais onde haja algum tipo de 

aliança entre as empresas, ou seja, onde haja maior coordenação na administração dos 

canais. Esta coordenação levaria a uma mudança na natureza da produção, levando a 

uma aproximação de um processo contínuo de produção: 

"Um processo continuo impões seu próprio imperativo - o imperativo da confiabilidade - e isto o põe 

afastado dos eventos estocásticos. Esta mudança da eficiência para a confiabilidade pode se constituir na 

mais importante mudança individual associada com as novas tecnologias ... " 194 

As TI favorecem alguns dos objetivos de canais citados por Bowersox e Cooper, 

como a flexibilidade e o controle de canal e intensidade de distribuição. As TI 

favoreceriam a flexibilidade ao permitir uma rápida avaliação da situação e 

alternativas, o controle do canal pela rapidez e precisão no fluxo das informações 

operacionais, e na intensidade da distribuição ao permitir um controle maior e uma 

operação mais rápida e eficiente das operações. 

Cox195 destaca que haveria duas formas de estabeler conveniência: 

conveniência fisica, através de bem localizadas bases de operação, e conveniência dos 

194 WEICK, Karl E .. "Technology as Equivoque: Sensemaking in New Technologies". In: GOODMAN, 
Paul S.; SPROULL, Lee S.. Technology and Organizations. San Francisco, Jossey-Bass, Inc, 
Publishers, 1990, pg. I 1. 

195 COX, Reavis. "Consumer Convenience and the Retail Structure of Cities". Joumal oj.'vfarketing, 
Apri!l959, pg. 355-362. 



97 

meios de comunicação, através de fácil comunicação. As TI são um elemento 

importante no aumento desta conveniência dos meios de comunicação. Num mercado 

que muda continuamente e cada vez com mais rapidez, preencher a demanda antes que 

ela mude novamente passa a ser um fator de competição importante, como destacado 

por Nolan e Croson. 
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CONCLUSÃO 

A análise feita permite-nos chegar a algumas conclusões. Há muitos efeitos que 

a disseminação das TI podem proporcionar. De maneira geral, o efeito mais importante 

é uma mudança de prioridades nos objetivos das empresas quanto aos canais de 

marketing. 

Anteriormente, quando o quadro era mais estático, não havia tantas mudanças 

no ambiente, a necessidade de rápidas mudanças não era tão grande. Entretanto, hoje, 

onde o constante é a mudança, a prioridade das empresas é obter uma flexibilidade nas 

operações de maneira a se adaptar rapidamente às novas condições. Desta maneira, 

onde antes o importante era a busca da eficiência interna hoje o importante é a busca 

pela adaptação rápida às condições externas. 

As TI são importantes neste sentido, por permitirem que as empresas consigam 

informações de maneira rápida e precisa para a tomada de decisões, e por permitir 

maior flexibilidade às empresas ao fornecer confiabilidade nas informações prestadas 

por terceiros. As TI permitem que haja um grande controle das operações, mesmo que 

ela não seja desempenhada por empregados das empresas, e sim por empresas de 

terceiros. Permitindo uma operação coordenada, mesmo que à distância, permite que 

um tipo de conformação de empresas trabalhando cooperadamente se forme, obtendo 

eficiência operacional mesmo sem estar centralizado em um único lugar. 

Pelos princípios de Coase, as TI, ao permitirem um custo menor na organização 

das atividades, diminuírem as distâncias, deveriam levar a uma tendência ao aumento 

das empresas. Pelo princípio de Winter, as TI, ao permitirem um controle maior dos 

insumos e do desempenho das pessoas, mesmo que não sendo sob o comando 
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hierárquico do empreendedor ou administrador, permitiriam um uso maior das 

empresas, ou seja, do mercado. Mesmo com o uso das TI, uma empresa com um gTande 

número de empregados é muito dificil de administrar e a tendência parece ser o 

desmembramento das empresas em unidades menores mais fáceis de administrar. Com 

o uso das TI parece que fica mais fácil a coordenação entre estas unidades menores do 

que a coordenação interna baseada na hierarquia. 

As TI têm wande efeito sobre os elos verticais da logística externa ao permitir 

uma rápida comunicação das informações entre as empresas, e ao mesmo tempo, maior 

confiabilidade nas informações transmitidas, diminuindo os erros na transmissão destas 

informações. Ao mesmo tempo, elas eliminam muitos trabalhos paralelos (exemplo: 

digitação). 

Este ganho de eficiência nestas funções de comunicação tem permitido que as 

empresas ganhem mais confiança no uso das TI entre as empresas. Alguns 

desenvolvimentos na área, como o EDI - Eletronic Data lnterchange - têm sido 

implementados e tem permitido um ganho de eficiência muito wande, seja na 

administração de estoques, seja na administração do transporte, seja na tomada de 

pedidos. Esta maior eficiência representa um menor custo de transação, ou seja, os 

custos de se fazer negócios entre as empresas diminui, permitindo às empresas recorrer 

mais ao mercado196 Onde não houver especificidade de ativo, haveria a possibilidade 

de contar com uma estrutura menos verticalizada nas operações. 

Ao permitir uma maior flexibilização dos canais de marketing, os canais de 

marketing passam a ser mais dependentes da coordenação entre as partes. Há, então, 

196 Paul A Lemme, diretor de operações da Transportation Data Coordinating Commitee (EUA), 
salienta que o EDI somente dá retomo quando a indústria dá suporte a ele, porque "EDI requires 
cooperation between competitors". CA.t'<RIGHT, Collin. "Seizing lhe Electronic Information 
Advantage". Business Marketing, January 1988, pg.84 .. 
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uma tendência em direção a um sistema de canais verticais não corporativos, ou seja, 

ou administrados ou contratuais. Isto deve propiciar, então um aumento no 

estabelecimento de alianças estratégicas entre as empresas ao longo dos canais de 

marketing, mas alianças sem a participação de capital. 

O aumento nas alianças estratégicas deve mudar um pouco a relação das 

empresas fabricantes com as empresas participantes dos canais de marketing. Deve_ 

haver alguma mudança na relação entre as empresas, pois onde há a necessidade de 

coordenação há a necessidade de se definir também qual seria a empresa líder. Isto 

poderia levar a um mudança no poder relativo das empresas dentro dos canais de 

marketing. 
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este capítulo vamos analisar o resultado da pesqwsa empírica 

realizada, procurando atender ao objetivo número dois. Esta seção 

está basicamente concentrada na análise das empresas componentes 

da amostra, onde se procede a wna análise individual das empresas com relação ao seu 

grau de experiência com as TI, as suas estratégias de distribuição e expectativas quanto 

ao efeito que a disseminação das TI terão no relacionamento nos canais de marketing. 

As empresas serão identificadas por letras do alfabeto, para manutenção do sigilo das 

informações sobre as empresas. 

As empresas pesquisadas são médias e grandes empresas, com mais que 100 

empregados. São empresas de certa tradição no mercado, tendo sido fundadas nas 

décadas de 40 e 50, na maioria. Três empresas têm sua matriz em São Paulo (empresas 

A, B, e E), sendo que wna delas tem sua fábrica no interior do estado de São Paulo. 

Outra empresa tem sua matriz no Rio Grande do Sul (Empresa D), e a última empresa 

sede no Rio de Janeiro (empresa C). Podemos verificar que as empresas com menor 

grau de experiência com as TI são as empresas com menor número de funcionários 

(Figura 14). 

d Figura 14 - Informações gerais as empresas 

Empresa Escala No. Principal linha de 
Nolan Empregados produto 

Empresa A 3 220 café torrado 
EmpresaB 3 150 (700) doces 
Empresa C 4 1.600 pães 
EmoresaD 4 900 biscoitos 
EmoresaE 5 500 café torrado 

~ ·' ._...., ....,... - - r~ 
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No. de Década de 
fábricas/ fundação 
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212 1960 
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EMPRESA A 

Descrição da empresa 

A Empresa A tem duas linhas de produtos: café em grão torrado, e café torrado 

e moído. Dentro de cada uma destas linhas ela tem vários tipos de variedades e 

embalagens. É uma empresa de porte médio, com cerca de 220 empregados. 

A empresa foi fundada em 1944, ou seja, há mais de 50 anos. A empresa é uma 

empresa independente, não pertencendo nem a conglomerados nem a holdings. 

Classificação Nolan da empresa 

A empresa A foi classificada no estágio 3 da escala Nolan. É uma empresa bem 

equipada, em relação aos equipamentos. Na parte do planejamento e controle e nos 

aplicativos (estágio 2) está menos desenvolvida. 

A Empresa A não tem um mainframe, ou seja, um computador de grande porte, 

nem nunca o teve. A experiência de informática na empresa é relativamente recente, 

tendo sido iniciada há nove anos. A empresa começou sua informatização já com 

microcomputadores, mas sempre trabalhando com sistemas multi-usuários. O 

processamento é feito com um microcomputador mais potente trabalhando como 

servidor e o acesso ao sistema é feito através de terminais burros, ou seja, micros que 

não tem poder de processamento próprio. 

A Empresa A possui 25 microcomputadores, cerca de metade dos quais 

utilizados apenas como terminais, rodando prioritariamente os aplicativos 

desenvolvidos internamente em Cabo/. A empresa possui um microcomputador onde 
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está instalado o Windows e o Netscape, servindo corno plataforma de estudo para o 

desenvolvimento de urna página na internet O crescimento dos investimentos na área 

de informática é menor do que o crescimento das vendas, obedecendo urna política do 

departamento de informática. 

Todo o processamento é feito on-line, 10% seguindo-se a abordagem de 

arquivos individuais e 90% arquivos compartilhados. Entretanto, a empresa não usa um 

software de banco de dados, que é a base de classificação de Nolan. O perfil dos gastos 

obedece ao mesmo padrão, com 90% dos mesmos aplicados nos micros multi-usuários 

e 10% nos micros isolados. 

O atual estágio dos aplicativos da empresa (estágio 2) é a da proliferação 

intensa dos aplicativos, não utilizando softwares de banco de dados ainda A 

organização do departamento de informática (estágio 3) está localizado no nível médio 

da administração, ganhando mais responsabilidade. O sistema de planejamento e 

controle (estágio 2) do departamento ainda é bastante solto, e o controle de projetos é 

ainda feito informalmente. Quanto ao conhecimento do usuário (estágio 4), a 

responsabilidade pela entrada dos dados é dos usuários, não tendo a empresa nenhum 

setor especializado para este fim. 

TI e o grau de intermediação na distribuição 

A empresa tem um grau de intermediação de 30%. As vendas ao atacado 

representam 30% do total e as vendas diretamente aos varejistas 70% das mesmas. A 

empresa distribui através de 2 canais: diretamente ás lojas de varejo e por meio de 
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empresas de atacado. A empresa não tem filiais de vendas, atuando basicamente na 

região da Grande São Paulo. 

TI e o grau de verticalização da empresa 

A Empresa A não é verticalizada para trás, nem verticalizada para a frente. 

Segundo a empresa, não há nenhum ativo cuja especificidade que faça a 

empresa necessitar se verticalizar. A empresa também não tem nenhum tipo de acordo 

com parceiros comerciais. No ramo em que a empresa atua não há nenhum 

equipamento necessário, seja na produção, seja na distribuição, que represente barreira 

de entrada significativa 

Toda a logística interna da empresa é feita pela própria empresa, não tendo 

nenhuma de suas funções terceirizadas. Atualmente toda a logística externa também é 

realizada pela própria empresa, 85 veículos, 60 para vendas/entrega, 1 O para 

supervisão, lO para atividade promocional, e 5 para assistência técnica, mas a empresa 

planeja terceirizar este setor, já tendo contratada uma empresa de consultoria para este 

fim. 

A empresa tem apenas 1 depósito, próprio, localizado na própria fábrica, 

também única, localizada na Grande São Paulo. 

A empresa conta com coletores de dados, utilizados pelos vendedores para 

tomada dos pedidos, mas não faz a transmissão dos dados para o escritório central por 

meio dos meios de comunicação. A informação dos coletores de dados é descarregado 

para os computadores da empresa quando os vendedores voltam de seu percurso diário. 
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TI e estratégias genéricas de Porter 

A empresa segue a estratégia genérica de enfoque no custo. A Empresa A atua 

regionalmente, cobrindo o mercado da Grande São Paulo, além de uma área do Vale do 

Paraíba, mas dentro da área geográfica em que atua procura atingir o mercado como 

·um todo, não procurando outras formas de segmentar o mercado. A empresa trabalha 

na procura de um menor custo para seus produtos, embora tenha grande preocupação 

com a qualidade dos seus produtos . Podemos considerar que, dentro do esquema 

teórico de Porter, a empresa se ajusta à classe de empresas que procura seguir a 

estratégia genérica de enfoque no custo. 

As TI são importantes para a empresa porque são a base na qual se apoia para a 

busca de uma maior eficiência e para oferecer um serviço melhor. As TI melhoram a 

" ... prestação de serviços, atendimento a clientes e consumidores, ... ,melhora a 

competitividade ... " 197 permitindo a empresa buscar o seu objetivo frente ao mercado. 

As TI não são usadas diretamente como um elemento de diferenciação, nem como 

instrumento para segmentação do mercado. A segmentação é feita com base na área de 

atuação da empresa, regional. 

TI e a expectativa do impacto das TI na estrutura do canal 

Para a Empresa A, a disseminação das TI vai influenciar a tendência da 

verticalização das empresas. A empresa vê uma tendência à terceirização com a 

disseminação das TI, uma diminuição na intermediação, e vê também uma tendência a 

197 Afirmação do assessor da diretoria da Empresa A, em entrevista concedida. 
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um aumento no nível de competição. A empresa vê também uma tendência ao aumento 

do nível de alianças estratégicas, mas não concorda que as TI influenciem na tendência 

de um maior grau de estratégias cooperativas. Na opinião da empresa, o maior uso das 

TI levará a uma modificação no balanço do poder em favor dos compradores dentro 

dos canais de distribuição. 

TI e o seu impacto na sobrevivência da empresa 

Para a Empresa A, sem as TI a empresa teria muitas dificuldades dentro do 

mercado atual para atingir os objetivos da empresa. Segundo a empresa, ela estaria hoje 

"perdida, precisaria mais que o dobro de pessoal"198
, seriam necessários muito mais 

controles internos e o atendimento aos clientes seria pior. A gama de produtos com que 

a empresa trabalha é muito grande e as vendas para o varejo seriam dificeis de 

controlar. Segundo a empresa, as TI fazem a empresa ser 40% mais ágil, ou seja, 

atende 40% de clientes com o mesmo número de vendedores, e o faz de uma melhor 

maneira. 

"Informatização melhora na prestação dos serviços, atendimento a clientes e consumidores, 

redução de custos; melhora competitividade. 

Sem informatização teríamos dificuldades dentro do mercado atual para atingir os objetivos da 

empresa com relação ao seu mercado de atuação." 199 

198 Declaração do responsável pela informática na Empresa A. 
199 Declaração do assessor de diretoria, responsável pela área de distribuição da Empresa A. 
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Conclusão 

Para a Empresa A os impactos das TI na empresa foram mais destacados na 

maior capacidade de coordenação interna, requerendo menos pessoas para fazer os 

serviços burocráticos das empresas, maior eficiência operacional na tomada e 

processamento de pedidos, e no maior nível de serviço oferecido. 

A empresa vê grandes efeitos da disseminação das TI no mercado, e para a 

empresa, o efeito que teria na estrutura dos canais seria no sentido de um menor nível 

de intermediação e uma tendência de desverticalização. Apesar disto, ela não vê uma 

tendência em direção à um maior grau de estratégias cooperativas, do que poderíainos 

depreender uma tendência a não aumentar a sua amplitude geográfica de atuação, nem 

a uma busca por outros canais de distribuição. Ela buscaria, então, se ater mais em 

melhorar o atendimento aos mercados já servidos. 

A empresa foi considerada como procurando a vantagem competitiva de custos, 

tendo um gasto de propaganda bem abaixo das demais empresas na pesquisa, embora 

busque oferecer um maior nível de serviços. 

Em relação ao efeito das TI na estrutura de distribuição a empresa se comporta 

no sentido oposto ao que esperaríamos, pois tendo uma classificação na escala Nolan 

baixa, esperaríamos que ela tivesse um grau de intermediação menor e fosse mais 

verticalizada. Mas, a percepção da empresa de que com maior nível de disseminação 

das TI haveria uma tendência à uma menor intermediação confirma um pouco nossa 

expectativa. 
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EMPRESA B 

Descrição da empresa 

A Empresa B é uma empresa de porte médio com cerca de 150 empregados 

fixos. Nas épocas de comercialização dos produtos sazonais, bolos e chocolates, chega 

a cerca de 700 empregados, empregando cerca de 550 empregados temporários. As 

principais linhas de produtos da empresa B são o de doces, achocolatados e pães (bolos 

e panetones ). As linhas de produtos anuais são a principal fonte de receita da empresa, 

embora ela seja mais conhecida pelos produtos sazonais. 

A empresa foi fundada há cerca de 50 anos. Seu capital pertence atualmente à 

uma corporação européia, 50% do capital, e a uma empresa nacional, os outros 50%. 

De 1992 a 1996, a participação hoje pertencente à empresa nacional foi adquirida por 

uma outra empresa, multinacional, que vendeu esta sua participação em 1996 à 

empresa nacional. 

Classificação Nolan da empresa 

A empresa B foi classificada no estágio 3 da escala Nolan. Pode ser considerada 

uma empresa acima da média em relação ao seu equipamento. No benchmark de 

tecnologia ela está no estágio 5. Na parte da organização do processamento de dados 

(estágio 2) a empresa está numa fase ainda menos desenvolvida. 

O componente principal do sistema de computação da Empresa B é um 

superminicomputador, um AS/400 da IBM, e a maior parte do acesso ao sistema é feito 
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através de tenninais burros, ou seja, que não tem poder de processamento próprio. A 

empresa está numa fase de transição e pretende num futuro próximo passar a operar 

com microcomputadores que poderão executar aplicativos isoladamente e também 

acessar o sistema central. 

No último ano a Empresa B não fez investimentos em hardware, embora no ano 

anterior tenha feito um grande investimento na aquisição de seu atual 

supenninicomputador e tenninais (cerca de 300). A empresa opera ainda cerca de 60 

microcomputadores onde os usuários podem rodar aplicativos isoladamente e tem um 

microcomputador dedicado ao acesso à internet A empresa já possui uma página na 

internet e pretende investir mais neste novo meio de comunicação futuramente. 

Segundo a empresa, os gastos em TI seguem a taxa de crescimento das vendas da 

empresa. 

Cerca de 30% do processamento da empresa é feito utilizando-se arqUivos 

individuais nos microcomputadores e 70% do processamento é feito usando-se os 

sistemas do computador central, construídos em Cobol. 

O sistema de computação da empresa controla os sistemas internos de 

administração e faz o controle de estoque da empresa. A empresa possui ainda 6 PDVs 

na sua loja própria e estes tenninais estão ligados dire.tamente ao sistema central, 

dando baixa no estoque automaticamente quando do registro de uma venda. 

A maior parte do processamento é feito on-line, 80%, e 20% é feito off-line. A 

maior parte dos gastos vai para o sistema do supenninicomputador, 85%, seguidos dos 

micros com acesso ao sistema central, 10% e os micros sem acesso ao sistema, 5%. 

O atual estágio dos aplicativos da empresa (estágio 3) se concentra na 

reestruturação dos aplicativos existentes e atualização de documentação. A organização 
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do departamento de informática da empresa (estágio 2) ainda consiste de 

programadores enfatizando o suporte às áreas funcionais, e não engloba a tarefa de 

entrada de dados, sendo a responsabilidade delegada aos diversos departamentos da 

empresa. O objetivo do departamento de informática é procurar atender os usuários 

com a construção de sistemas de acordo com as suas demandas, e o fornecimento de 

suporte para a correta utilização dos mesmos. 

O sistema de controle e planejamento (estágio 3) procura manter um controle 

formal, procurando fixar controles dos sistemas em relação à qualidade e 

responsabilidades sobre os mesmos. Quanto ao conhecimento do usuário (estágio 4 ),os 

usuários são os responsáveis pela qualidade e validade dos dados. 

A empresa tem ainda um sistema de EDI em conjunto com a empresa nacional 

controladora, através do qual trocam faturas devido a um acordo de distribuição com a 

empresa associada. A troca de mensagens EDI se dá através da V W 00 Interchange, 

que centraliza a troca de informações, acessada através de um micro isolado com 

modem para a comunicação. 

TI e o grau de intermediação na distribuição 

O grau de intermediação da empresa é de 90%. As vendas são feitas 

principalmente através das filiais de vendas da empresa nacional controladora, com 

vendedores da mesma, responsáveis por 90% do volume de vendas, cabendo à loja 

própria 5% das vendas totais da empresa. A totalidade das vendas institucionais são 

feitas diretamente pela Empresa B, com vendedores próprios, representando 5% das 

200 VAN- V alue Added Network., uma empresa de prestação de serviço de conexão entre computadores, 
que serve de nó de comunicação entre várias empresas. 
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vendas. A empresa distribui através de 3 canais principais: filiais de vendas, 30 filiais 

da empresa nacional controladora, canal institucional, e 1 loja própria de varejo (6 

checkouts- PDVs ligados on-line com os computadores centrais da empresa). 

Apesar da empresa nacional ser a empresa controladora da Empresa B, para o 

propósito do nosso estudo podemos considerar a empresa nacional controladora como 

uma empresa intermediária, executando as funções que um atacadista executaria para 

uma empresa independente. 

TI e o grau de verticalização da empresa 

A Empresa B não é verticalizada para trás, ou seJa, não possui nenhuma 

empresa que forneça matéria prima para ela, mas pode ser considerada parcialmente 

verticalizada para frente. Ela possui uma loja de varejo, onde vende diretamente a 

consumidores. Entretanto, ela vende a maior parte de sua produção através de uma das 

empresas controladoras, a empresa nacional , que pode ser considerada empresa 

executando o papel de atacado. A empresa tem acordo com a empresa controladora, 

usando a equipe de vendas da mesma para a realização de negócios. 

A totalidade do transporte é realizada através de frota de terceiros. Toda a 

logística interna da empresa é feita pela própria empresa, não tendo nenhuma de suas 

funções terceirizadas. 

A empresa conta com 3 depósitos próprios. Na época de comercialização dos 

produtos sazonais, utiliza depósitos de terceiros. A empresa está construindo mais um 

depósito próprio, para não mais utilizar os depósitos de terceiros, muito dispendiosos. 
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Ela conta com 2 unidades fabris, localizadas na Grande São Paulo e no interior 

de SP. 

A empresa ainda não se utiliza de coletores de dados para tomada de pedidos, 

embora a empresa nacional controladora, que vende a maior parte de sua produção 

através de um acordo, tenha alguns coletores de dados em uso. 

A Empresa B utiliza-se do EDI - eletronic data interchange - para a 

transferência de documentos entre filiais, principalmente entre a empresa nacional 

controladora e a Empresa B, para transferência de faturas para confecção de 

conhecimentos de carga. As notas são emitidas e transferidas fisicamente entre a 

fábrica e os depósitos, de onde as cargas são despachadas. 

A empresa está estudando a implantação do EDI junto a bancos, projeto que 

deve ser implantado dentro em breve. 

Segundo a empresa, nos ramos em que a empresa atua não há nenhum ativo 

cuJa especificidade obrigue a empresa a se verticalizar. Embora se utilize de 

equipamentos refrigerados, na avaliação da empresa o tipo de equipamento necessário 

não representa nenhuma barreira de entrada significativa. 

TI e estratégias genéricas de Porter 

A empresa segue a estratégia de diferenciação. A Empresa B procura atingir o 

mercado como um todo, não procurando segmentar o mercado. A empresa procura 

também diferenciar os seus produtos. Desta maneira ela se classifica dentro do 

esquema teórico de Porter como uma empresa que procura seguir a estratégia genérica 

de diferenciação. 
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As TI são importantes para a empresa porque são necessárias para uma maior 

eficiência, para manter um nível de competitividade mínimo na indústria, embora não 

busque a liderança de custo na indústria. A empresa não usa as TI como elementos de 

diferenciação, nem para procurar identificar segmentos de mercados. Os aplicativos 

são basicamente transacionais, ou seja, utilizados para processar as operações 

comerciais da empresa 

TI e a expectativa do impacto das TI na estrutura do canal 

Para a Empresa B, a disseminação das TI não vai influenciar a tendência da 

verticalização das empresas, nem no aumento da intermediação. A empresa acredita 

que o nível de competição vai aumentar em função da disseminação das TI. Este fator 

também deve aumentar o nível de alianças estratégicas. A empresa não vê influência 

das TI numa possível tendência de um maior grau de estratégias cooperativas. A 

empresa também não acredita que o maior uso das TI leve a uma modificação no 

balanço do poder dentro dos canais de distribuição. 

TI e o seu impacto na sobrevivência da empresa 

Entretanto, para a Empresa B, sem as TI a empresa, hoje, simplesmente não 

existiria. Não teria capacidade de concorrer no mercado sem este apoio das TI. Desta 

forma, a decisão de informatização da empresa partiu de uma simples procura de 

acompanhamento das tendências do mercado, no sentido de acompanhar os 

competidores no oferecimento de um nível de serviço compatível aos mesmos. 
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"A empresa não teria competitividade, nem existiria"'"'-

Conclusão 

Para a Empresa B os impactos das TI na empresa foram sentidos na maior 

eficiência operacional. Em função de sua condição de empresa pertencente a um 

conglomerado maior, a empresa nacional controladora, a empresa se utiliza da 

estrutura de vendas da empresa controladora para a tomada e processamento de 

pedidos, o que deixa a empresa com uma estrutura mais enxuta. Os ganhos 

operacionais foram obtidos através de uma aliança com participação de capital (no 

modelo de Teece). Apesar disto, a empresa tem que processar os pedidos 

retransmitidos pela empresa nacional controladora, e, pelo fato de ter uma loja de 

varejo, as TI exercem um grande ganho na eficiência operacional. 

A empresa não vê nenhum efeito da disseminação das TI no mercado, e as 

alterações na estrutura dos canais seriam devidos a outros fatores. O único efeito que a 

empresa credita à disseminação das TI seria um aumento no nível da competição. 

A empresa procura a vantagem competitiva de diferenciação, tendo um gasto de 

propaganda perto da média entre as empresa pesquisadas. Devido ao sistema de 

distribuição particular, utilizando-se da estrutura da empresa nacional controladora, a 

Empresa B tem menor controle sobre o nível de serviço oferecido aos seus clientes, não 

restando outra alternativa senão uma busca de diferenciação baseada na propaganda, o 

que confirma a expectativa baseada no modelo de Porter. 

20 I Declaração do responsável pela área de distribuição da empresa B. 
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Apesar da empresa não ver nenhum efeito das TI na estrutura de distribuição 

poderíamos dizer que em relação ao grau de intermediação a empresa se comporta 

parcialmente de maneira oposta ao que esperaríamos, pois está classificada num 

patamar baixo na escala Nolan, e, assim, esperaríamos que ela tivesse um grau de 

intermediação menor. Apesar disto, em relação à verticalização a empresa se comporta 

como esperávamos, sendo parcialmente verticalizada para a frente. Em relação as 

estratégias cooperativas, apesar da empresa achar que não haveria nenhuma influência, 

ela já está de certa maneira mais avançada do que a maioria das empresas, devido à 

utilização da estrutura de distribuição da empresa nacional controladora. Devido a isto, 

talvez não haja muito campo para outras alternativas, ou estas alternativas sejam 

decididas em outra instância, dentro do nível corporativo do conglomerado da empresa 

nacional controladora. Do mesmo modo, a percepção da empresa de que com maior 

nível de disseminação das TI não haveria nenhuma influência em relação à estrutura do 

canal parece ser fruto da maior distância do mercado em virtude da maior parte das 

venda ser delegada a outra empresa. 

EMPRESA C 

Descrição da empresa 

As principais linhas de produtos da empresa C são o de pães brancos, bolos, e 

pães especiais. A linha de pães brancos representa cerca de 58% das vendas da 

empresa. É uma empresa de grande porte com cerca de 1.600 empregados. 
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A empresa foi fundada cerca de 50 anos atrás. Seu capital pertence atualmente à 

um conglomerado nacional, uma empresa de uma corporação multinacional. Ela foi 

adquirida pela corporação na década de 1990. 

Classificação Nolan da empresa 

A empresa C foi classificada no estágio 4 da escala Nolan. É uma empresa com 

grande investimento em equipamentos. No benchmark de tecnologia ela está no estágio 

5. Na parte da organização do processamento de dados a empresa está num estágio um 

pouco menos desenvolvido, estágio 4. 

O componente principal do sistema de computação da Empresa C é um 

conjunto de computadores RISC (duas unidades) e 12 servidores Compaq (chip Intel), 

e a maior parte do acesso ao sistema (70%) é feito através de micros em rede 

(arquitetura cliente-servidor). 

A empresa opera cerca de 250 microcomputadores onde os usuários podem 

rodar aplicativos, isoladamente ou em rede. Segundo a empresa, os gastos em TI ficam 

abaixo da taxa de crescimento das vendas da empresa. 

Cerca de 10% do processamento da empresa é feito utilizando-se arqmvos 

individuais nos microcomputadores e 90% do processamento é feito usando-se 

arquivos compartilhados nos sistemas do computador central. 

O processamento é majoritariamente feito on-line, 70%, seguindo-se a entrada 

de dados ojfline batch, 20%, e 10% on fine batch. Todos os gastos são direcionados ao 

sistema de micros com acesso aos servidores, que representam 100% dos equipamentos 

da empresa .. 
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O atual estágio dos aplicativos da empresa (estágio 4) está na fase de 

transcrição dos sistemas existentes usando tecnologia de banco de dados, no caso o 

Oracle. A organização do departamento de informática da empresa (estágio 3) está 

ganhando uma posição hierárquica maior, ganhando mais responsabilidades. 

O sistema de controle e planejamento (estágio 5) objetiva um sistema de 

planejamento e controle efetivos, procurando a construção de um sistema de banco de 

dados integrados compartilhados e compatíveis. O conhecimento do usuário (estágio 

3), está na fase em que os usuários são arbitrariamente contabilizados. 

TI e o grau de intermediação na distribuição 

O grau de intermediação da empresa é de 10%. A maior parcela das vendas são 

feitas através das filiais de vendas, responsáveis por 90% do volume de vendas, 

cabendo ao distribuidores 10% das vendas da empresa. A empresa distribui através de 

2 canais: filiais de vendas, 9 filiais, e 36 distribuidores. As vendas das filiais são feitas 

diretamente aos varejistas. Os distribuidores trabalham para a empresa usando uma 

frota de caminhões que pertencem à própria Empresa C, sendo responsáveis pelas 

operações de venda e entrega do produto. Uma parte da frota de transporte, 15%, é 

constituída de frota de terceiros. 

TI e o grau de verticalização da empresa 

A Empresa C não é verticalizada para trás, ou seja, não possui nenhuma 

empresa que forneça matéria prima para ela, mas pode ser considerada verticalizada 
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para frente. Ela vende a maior parte de sua produção através de filiais de vendas, que 

podem ser consideradas empresas de atacado de propriedade da empresa. Embora ela 

não seja verticalizada, ela faz parte de um conglomerado que inclui outras empresas de 

alimentos. A empresa tem acordos com os distribuidores independentes, que usam 

caminhões de propriedade da Empresa C. 

Toda a logística interna da empresa é feita pela própria empresa, não tendo 

nenhuma de suas funções terceirizadas. A empresa conta com 9 depósitos próprios, 8 

na Regíão Sudeste e 1 no Nordeste. Cada depósito atende uma região de vendas. A 

Empresa C conta com 4 unidades fabris, 3 localizadas na Região Sudeste e uma na 

Região Nordeste. 

A empresa usa coletores de dados para tomada de pedidos, e conta também com 

um software roteirizador, para definição das rotas dentro de cada regional. A Empresa 

C não se utiliza do EDI - eletronic data interchange - para a transferência de 

documentos entre filiais, ou entre a Empresa C e clientes. 

A empresa diz que não há nenhum ativo cuja especificidade obrigue a empresa 

a se verticalizar, embora ressalte que a natureza do produto, altamente perecível202
, seja 

a razão para a alta prioridade recebida pela área da distribuição e a manutenção de 

frota própria. Mas, a empresa considera que possuir uma fábrica moderna, que seja 

capaz de fabricar vários tipos de produtos, é hoje condição necessária para ser 

competitivo neste setor e poderia ser considerada uma barreira de entrada significativa. 

202 O shelf-life dos seus principais produtos seria de apenas 7 dias, aproximadamente. Declaração do 
responsável pela área de informática da empresa em São Paulo. 
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TI e estratégias genéricas de Porter 

A empresa segue a estratégia de enfoque na diferenciação. A Empresa C 

procura atingir o mercado como um todo, mas atua em algumas regiões apenas. A 

empresa procura também diferenciar os seus produtos e segmenta o mercado de acordo 

com o tamanho dos seus clientes (grande clientes e outros). Desta maneira ela se 

classifica dentro do esquema teórico de Porter como uma empresa que procura seguir a 

estratégia genérica de enfoque na diferenciação. 

Para a Empresa C as TI são importantes porque sem elas a empresa teria 

perdido a competitividade na indústria, mesmo não buscando a liderança de custo na 

indústria. A empresa não procura usar as TI como fatores de diferenciação, nem para a 

identificação de segmentos de mercados. Os aplicativos são basicamente transacionais, 

ou seja, usados para suporte às operações comerciais da empresa. 

TI e a expectativa do impacto das TI na estrutura do canal 

Para a Empresa C, a disseminação das TI não teria influência na tendência de 

verticalização das empresas e não afetaria diretamente o grau de intermediação, 

embora mudasse a natureza das relações com os clientes, com a instalação de sistemas 

de reposição automática, por exemplo. A empresa concorda que o nível de competição 

vai aumentar em função da disseminação das TI, que deve aumentar também o nível de 

alianças estratégicas e deve levar a um maior grau de estratégias cooperativas. A 

empresa acredita que o maior uso das TI deverá aumentar o poder tanto do fornecedor 

como do comprador dentro dos canais de distribuição. 
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TI e o seu impacto na sobrevivência da empresa 

Para a Empresa C, sem as TI a empresa ou teria sido suplantada pelos 

competidores ou estaria em vias de ser fechada. Antes, sem a informatização (no caso 

os coletores de dados), os vendedores levavam cerca de 3 horas preenchendo os 

pedidos. Hoje, levam cerca de l hora (de 8 horas de trabalho). Isto, aliado ao redesenho 

das rotas com o roteirizador, que diminuiu o número de rotas em cerca de 30%, 

permitiu que a ocupação média dos caminhões passasse dos antigos 30% para os atuais 

70%, em média. Além disto, após chegar nos depósitos, levavam cerca de 2 horas em 

média para fechar as contas, contra os atuais 30 minutos. 

"A empresa não teria condições de somar as vendas, precisariam muito mais pessoas para fazer 

isto. A informatização não reduz quadro, melhora a 'performance"' _203 

"Seria comparar um fusca com uma BMW."204 

Conclusão 

A Empresa C sentiu os impactos das TI na empresa tanto em relação a uma 

maJOr capacidade de coordenação interna, requerendo menos pessoas e ganhando 

mruor eficiência operacional na tomada e processamento de pedidos, e na melhor 

utilização da sua frota de transporte, devido a uma melhora na capacidade de 

planejamento e numa maior eficiência de utilização dos mesmos. 

203 Declaração do responsável pela área de distribuição em São Paulo. 
204 Sobre a situação da empresa antes e depois de adotar a tecnologia de banco de dados Oracle. A 

empresa processa cerca de 3 milhões de registros /mês apenas na Grande São Paulo. Declaração do 
responsável pela área de informática da empresa em São Paulo. 
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A empresa não vê efeitos da disseminação das TI na estrutura dos canais, seja 

quanto ao nível de intermediação, ou quanto à verticalização. Mas, ela acredita que 

haveria uma tendência a um maior grau de estratégias cooperativas, e em função disto, 

talvez possamos dizer que indiretamente a empresa tenda a aumentar o grau de 

intermediação. 

A empresa considera que procure a vantagem competitiva de diferenciação, e o 

gasto de propaganda da empresa parece confirmar esta estratégia, de acordo com o 

modelo de Porter. Mas, além de procurar a diferenciação na propaganda a empresa 

procura também fornecer um nível de serviço alto. 

Quanto ao efeito das TI na estrutura de distribuição a empresa apresenta 

conformação parcialmente no sentido oposto ao esperado, pois tendo uma classificação 

alta na escala Nolan, a expectativa era de um grau de intermediação maior. Apesar 

disto, ela apresenta um certo grau de desverticalização no transporte, que é o que 

esperariamos, mas a empresa salientou a importância dada por ela pela manutenção 

desta função dentro da empresa, o que diminui a expectativa quanto a uma futura 

transferência desta função para terceiros. 
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EMPRESA D 

Descrição da empresa 

As principais linhas de produtos da empresa D são os biscoitos (recheado, 

salgado, doce comum), seguido da de massas (c/ ovos, sêmola, caseira). É urna 

empresa de grande porte com cerca de 900 empregados. 

A empresa foi fundada na década de 1950. A empresa foi adquirida 

recentemente por um grupo multinacional, que havia adquirido anteriormente uma 

outra empresa na mesma área de atuação na Região Sudeste. 

Classificação Nolan da empresa 

A empresa D foi classificada no estágio 4 da escala Nolan. É uma empresa 

relativamente avançada quanto ao seu equipamento. Na parte da tecnologia ela está no 

estágio 6, e ela se utiliza de tecnologia de banco de dados, o Open!M e o SQL. Na parte 

da organização a empresa está menos desenvolvida, mas no portfólio de aplicações 

(estágio 5) e conhecimento do usuário (estágio 6) a empresa está bem avançada .. 

O componente principal do sistema de computação da Empresa D são dois 

equipamentos RISC, RS/6000 da IBM, sendo que a maior parte do sistema consiste de 

terminais burros, 44 terminais sem poder de processamento próprio. A empresa conta 

ainda com 14 microcomputadores em rede local e conta ainda com 6 

microcomputadores isolados e 40 notebooks usados pelos vendedores da empresa. 
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Segundo a empresa, os gastos em TI seguem a taxa de crescimento das vendas da 

empresa, pois o orçamento do setor é uma proporção fixa das vendas da empresa. 

Apenas 20% do processamento da empresa é feito utilizando-se arquivos 

individuais nos microcomputadores e 80% do processamento é feito usando-se os 

sistemas dos computador centrais, que consomem 60% dos gastos com hardware da 

empresa. O processamento dos dados é de 90% on-line interativo e 10% off-line. 

O estágio do portfólio dos aplicativos da empresa (estágio 5) se localiza na 

procura da integração dos diversos arquivos ao longo de toda a organização. A 

organização da área de informática (estágio 2) ainda está numa fase de programadores 

dando suporte funcional para áreas funcionais. O sistema de controle e planejamento 

(estágio 2) não tem ainda um controle formal dos projetos, com poucos padrões 

fixados. O nível de conhecimento do usuário (estágio 6) é alto e há a aceitação 

conjunta do usuário e setor de informática na contabilização da qualidade dos dados e 

efetivo projeto de aplicativos dos sistemas. 

TI e o grau de intermediação na distribuição 

O grau de intermediação na distribuição da empresa é de 30%. As vendas das 

filiais de vendas são responsáveis por 70% do volume de vendas, e os distribuidores 

regionais por 30% das vendas da empresa. A empresa distribui através de 2 canais 

principais: agências filiais de vendas, no Paraná e no Rio Grande do Sul, e 2 

distribuidores regionais, na Região Sul. 
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TI e o grau de verticalização da empresa 

A Empresa D não é verticalizada para trás, mas pode ser considerada 

verticalizada para frente. Ela vende parte de sua produção através de filiais de vendas, 

2 filiais, que podem ser consideradas empresas de atacado de propriedade da empresa. 

A empresa diz que não manteria nenhum tipo de acordo com seus parceiros comerciais, 

embora acredite que deva haver algum tipo de acordo com as empresas distribuidoras 

que a empresa utiliza. 

A empresa trabalha com frota própria (42 carros) que transporta cerca de 90% 

da vendas, e de terceiros (6 carros), 10% da vendas. Toda a logística interna da 

empresa é feita pela própria empresa, não tendo nenhuma de suas funções 

terceirizadas. 

A empresa conta com 1 depósito próprio, localizado na única fábrica da 

empresa, no Rio Grande do Sul. A Empresa D ainda não usa o EDI - eletronic data 

interchange - mas usa o STM-400 da Embratel para a transferência de documentos 

entre filiais ( 13 microcomputadores) e matriz e vendedores e matriz (pedidos). A 

empresa está analisando a implantação do EDI junto a bancos e transportadoras, tendo 

contratado uma empresa para o estudo do projeto. 

Segundo a empresa, nos ramos em que a empresa atua a necessidade de 

máquinas que façam com que o custo de produção seja baixo pode ser considerado 

uma barreira à entrada. Entretanto, não haveria nenhum ativo cuja especificidade 

obrigue a empresa a se verticalizar. 
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TI e estratégias genéricas de Porter 

A empresa segue a estratégia genérica do enfoque na diferenciação. A empresa 

não atua em todo o Brasil, concentrando sua cobertura geográfica na Região Sul e em 

São Paulo. A empresa procura diferenciar os seus produtos, embora considere que os 

custos de produção sejam fundamentais nos sub-ramos (biscoitos e massas) em que 

atua. Desta maneira ela se classifica dentro do esquema teórico de Porter como uma 

empresa que procura seguir a estratégia genérica de enfoque na diferenciação. A 

empresa trabalha ainda com uma estratégia de segmentação do mercado, pois atua com 

duas marcas diferentes para um dos sub-ramos em que atua (massas). 

A empresa não tem nenhum contrato com nenhuma empresa, por enquanto, mas 

deve começar um acordo de distribuição com a empresa irmã, na Região Sudeste, 

também controlada pelo grupo latino-americano. A Empresa D distribuiria produtos 

fabricados pela empresa na Região Sudeste, mas com o nome da Empresa D, e a 

empresa da Região Sudeste produtos fabricados pela Empresa D, com a marca da 

empresa da Região Sudeste, para aproveitar sinergias comerciais e economias de 

escala. 

TI e a expectativa do impacto das TI na estrutura do canal 

Para a Empresa D, a disseminação das TI vai levar a uma tendência às empresas 

recorrerem mais ao mercado e também a aumentar o grau de intermediação, ou seja, a 

empresa acredita que irá aumentar a proporção das vendas realizadas através dos 

distribuidores. A empresa concorda que o nível de competição vai aumentar em função 
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da disseminação das TI. Também deverá aumentar o nível de alianças estratégicas 

motivadas pela disseminação das TI. A empresa também acredita na influência das TI 

num aumento à tendência de um maior grau de estratégias cooperativas. A empresa 

acha que tanto o comprador como o fornecedor vai ser fortalecidos com o maior uso 

das TI. 

TI e o seu impacto na sobrevivência da empresa 

Segundo a Empresa D, sem as TI a empresa estaria muito mais "inchada" de 

pessoal. A distribuição da empresa tem como principal característica a ênfase na frota 

própria, considerada pela empresa como um dos setores vitais para a competitividade 

(diferenciação, qualidade) da empresa. As TI exercem papel importante na resposta 

mais rápida ao mercado. Segundo a empresa: 

"Lá por 198 7, o prazo médio para entrega depois da entrada do pedido era de cerca de 7 dias, 

Com o uso do fax, por volta de 1988 em diante, o prazo caiu para cerca de 3 a 4 dias, e agora, nos 

últimos 3 anos, os prazos médios caíram para cerca de 48 horas"205
. 

Conclusão 

A Empresa D sentiu mais os impactos das TI na empresa na forma de uma 

mator capacidade de coordenação interna, com redução na mão-de-obra na 

administração, e um ganho na eficiência operacional na tomada e processamento de 

pedidos, através da entrada dos pedidos direto nos 40 notebooks utilizados pelos 

205 Declaração do responsável pela área de distribuição da Empresa D. 



127 

vendedores e a retransmissão dos mesmos através da rede Renpac/STM-400 da 

Embratel. 

A empresa percebe grandes efeitos da disseminação das TI no mercado, e o seu 

efeito na estrutura dos canais seria no sentido de um maior nível de intermediação e 

uma tendência de desverticalização. Segundo a empresa, o grau de intermediação 

poderá aumentar bastante dependendo do grau de informatização das empresas no setor 

do varejo. Ela vê também uma tendência em direção à um maior grau de estratégias 

cooperativas, o que se coaduna com a expectativa da empresa de aumentar a proporção 

das vendas através de um canal mais indireto. A tendência à departamentalização das 

redes de varejo também seriam, segundo a empresa, um elemento que contribuiria para 

este aumento nas estratégias cooperativas. 

A empresa procura a vantagem competitiva de diferenciação, embora tenha um 

gasto de propaganda levemente abaixo das demais empresas na pesquisa, o que 

contrariaria o esperado, segundo o modelo de Porter, mas alia a isto a procura da 

diferenciação também através de um maior nível de serviços, representado pela 

preocupação com a distribuição e a rapidez no atendimento aos pedidos. 

Em relação ao efeito das TI na estrutura de distribuição a empresa se comporta 

parcialmente de acordo ao que esperaríamos, pois tem uma classificação na escala 

Nolan alta, e um grau de intermediação consideráve, mas é relativamente verticalizada, 

embora tenha parte do transporte realizada por terceiros. 
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EMPRESA E 

Descrição da empresa 

A empresa E trabalha basicamente com 2 classes de produtos principais: café e 

produtos correlatos. A empresa fabrica várias linhas de cafés processados: torrados e 

moídos, torrados e embalados a vácuo, grãos torrados para café expresso e café 

instantâneo. Do mesmo modo possui várias linhas de produtos correlatos, parte dos 

quais a empresa não fabrica, sendo abastecida por terceiros. A linha de cafés são a 

principal linha de produtos da empresa. A Empresa E tem cerca de 500 empregados 

incluindo a fábrica de um produto correlato, podendo ser considerada uma empresa de 

médio para grande porte. 

A empresa atua no Brasil desde a década de 1960. A empresa faz parte de uma 

corporação multinacional. 

Classificação Nolan da empresa 

A Empresa E foi classificada no estágio 5 da escala Nolan. É uma empresa 

acima da média em relação à informatização, com destaque na área tecnológica 

(estágio 6). Na organização do processamento de dados e sistemas de planejamento e 

controle (estágio 3) a empresa é menos desenvolvida, ficando, ainda assim, entre as 

melhores neste item das empresas pesquisadas. 

A Empresa E tem um superminicomputador AS/400 da IBM, um computador 

potente, que centraliza o processamento dos aplicativos da empresa. A experiência de 



129 

informática na empresa é grande, e passou por uma grande reestruturação há cerca de 4 

anos, quando a empresa trocou um antigo mainframe com terminais para o 

superminicomputador, mais atual, e uma configuração de redes de micros locais. O 

acesso ao sistema é feito através da rede de micros, que por sua vez se liga ao AS/400, 

onde se processam os aplicativos. A empresa utiliza os softwares de banco de dados 

SQL/400 e Access. 

A Empresa E possui 95 microcomputadores, todos podendo ser utilizados como 

terminais também. O crescimento dos gastos na área de informática é menor do que o 

crescimento das vendas, embora em alguns anos ele possa igualar o crescimento das 

vendas. No ano passado não fez grandes aquisições de hardware, embora há 3 anos 

tenha feito um grande dispêndio com a aquisição do atual superminicomputador e das 

redes locais de micros, localizadas na Região Sudeste do Brasil. 

A maior parte do processamento é feito on-line, 80% seguindo-se a abordagem 

de arquivos individuais, 20%, e cerca de 80% dos arquivos são compartilhados. O 

perfil dos gastos é de um gasto maior direcionado aos micros multi-usuários, 60%, e 

40% no AS/400. 

O estágio dos aplicativos (estágio 5) da empresa é o da integração de aplicativos 

e dos banco de dados em escala de toda a organização. A responsabilidade pela entrada 

dos dados é dividida com os usuários, com a alocação de 2 pessoas, 1 em tempo 

integral, para a digitação de dados. Quanto à organização do departamento (estágio 3) 

de informática, ela está localizado no nível médio da administração, ganhando 

recentemente uma posição hierárquica mais alta. O sistema de planejamento e controle 

(estágio 3) do departamento é formalizado e a prioridade é para o controle dos padrões 

de programação. 
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A empresa opera um sistema de EDI, se utilizando da VAN Proceda, que 

interliga a empresa com as empresas transportadoras que prestam serviço à empresa. A 

utilização deste serviço confere à empresa um desconto nas tarifas das transportadoras 

além de dar maior agilidade às operações logisticas da empresa. Quanto ao 

conhecimento do usuário (estágio 6), há a aceitação conjunta do usuário e setor de 

informática na contabilização da qualidade dos dados e pelo efetivo projeto de 

aplicativos. 

TI e o grau de intermediação na distribuição 

A empresa tem um grau de intermediação de 40%. O principal canal de 

marketing da empresa são as filiais de vendas, responsáveis por 60% das vendas, 

enquanto as empresas de atacado respondem pelos restantes 40% das vendas da 

empresa. A empresa distribui seus produtos através de 4 canais: filiais de vendas, 4 

agências (SP, RS, PR, RJ), empresas de atacado, representantes de vendas(RJ) e 

distribuidores (regiões NINE). 

TI e o grau de verticalização da empresa 

A Empresa E é verticalizada para trás com a propriedade da fábrica de papel, 

que fornece o papel para seus filtros. O motivo principal pela qual a empresa controla 

esta fábrica é pela preocupação com a qualidade da matéria-prima. Na área de seu 

produto principal, a dos cafés torrados, a empresa não possui nenhuma empresa que 

forneça matéria prima para ela, nem uma empresa que esteja um nível à frente no canal 
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de distribuição. Entretanto, possuindo agências filiais de vendas, pode ser considerada 

verticalizada para a frente. A empresa não mantém nenhum tipo de acordo com seus 

parceiros comerciais. 

O transporte externo é realizado 100% através de frota de terceiros. A logística 

interna da empresa é feita pela própria empresa, não sendo terceirizada. A empresa tem 

2 depósitos próprios, na Regíão Sudeste e no Rio Grande do Sul. Ela conta ainda com 2 

unidades fabris, localizadas na Regíão Sudeste (café) e no Rio Grande do Sul (produto 

correlato). 

Embora a empresa ainda não conte com coletores de dados, ela está em 

processo de implantação do sistema, baseado em palmtops da HP. O palmtop, embora 

mais dispendioso, permite maior flexibilidade pois pode armazenar informações sobre 

o histórico de cada cliente e programações de venda, facilitando o trabalho do 

vendedor. 

Segundo a empresa, nos ramos em que a empresa atua não há nenhum 

investimento cuja especificidade force a empresa a se verticalizar. Com o avanço no 

desenvolvimento das máquinas necessárias para a produção, possibilitando a 

diminuição da escala de produção mínima para a operação ser lucrativa, o investimento 

necessário à entrada no mercado não é muito grande, e assim, não representa nenhuma 

barreira de entrada. 
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TI e estratégias genéricas de Porter 

A empresa segue a estratégia genérica de diferenciação. A Empresa E procura 

atingir o mercado como um todo, comercializando os seus produtos em todo o mercado 

brasileiro. A empresa procura competir através da diferenciação dos seus produtos. 

Desta maneira ela se classifica dentro do esquema teórico de Porter como uma empresa 

que procura seguir a estratégia genérica de diferenciação. 

As TI são importantes para a empresa para a maior eficiência da empresa, e 

para melhor atendimento aos clientes. A empresa não se utiliza das TI diretamente para 

diferenciação, e também não o utiliza para a segmentação do mercado, sendo usado 

basicamente como processadores das informações comerciais. 

TI e a expectativa do impacto das TI na estrutura do canal 

Para a Empresa E, a disseminação das TI vai influenciar no sentido de uma 

tendência de se recorrer mais ao mercado, mas não acha que isto tenha um efeito direto 

num possível aumento do grau de intermediação. A empresa acredita que a 

disseminação das TI vai fazer o nível de competição aumentar; deve aumentar o nível 

de alianças estratégicas; e também deve levar à uma tendência de um maior grau de 

estratégias cooperativas. A empresa também não acredita que o maior uso das TI leve a 

uma modificação no balanço do poder dentro dos canais de distribuição; ou melhor, 

que não levará necessariamente apenas em uma direção: "Quem melhor utilizar a 
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informática como ferramenta para tomada de decisões irá aumentar seu poder, seja ele 

fornecedor ou comprador"206
. 

TI e o seu impacto na sobrevivência da empresa 

Para a Empresa E, sem as TI a empresa "estaria um caos"207 hoje, 

simplesmente não existiria. Não teria capacidade de concorrer no mercado sem este 

apoio das TL A empresa decidiu investir nas TI para poder competir melhor. Nas 

palavras da empresa: 

"Estaria um caos. A Empresa E atualmente possui um grau interno de informatização 'state o f 

art' com todos os usuários ligados em rede e-mail, equipe de vendas informatizada e faturamento por 

depósito bem como serviços de informações terceirizados como o Agrocast da Agência Estado. 

Hoje uma empresa competitiva não poderia sobreviver sem uma adequada tecnologia de 

informação. "208 

"É mais fácil recuperar dados, evita duplicidade, é mais fácil trabalhar com banco de dados. Com 

Cobol precisaria duplicar cada banco de dados. Antes, tínhamos mais ou menos 2.000 programas, hoje, 

temos cerca de 700 programas. É um produto mais atualizado"209
. 

Conclusão 

A Empresa E sentiu os impactos das TI na empresa em maior grau na maior 

capacidade de coordenação interna, principalmente na capacidade de organização, 

206 Palavras do diretor de marketing, em entrevista. 
207 Afirmação do diretor de marketing Empresa E. 
208 Declaração do diretor de marketing da Empresa E. 
209 Sobre a mudança da tecnologia, de sistemas baseados em Cobol para sistemas de banco de dados. 

Declaração do gerente de sistemas da Empresa E. 
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além da menor quantidade de pessoas requeridas para isto, além da maior eficiência 

operacional no processamento de pedidos210
, e consequente maior nível de serviço 

oferecido. 

A empresa vê efeitos da disseminação das TI no mercado, e afetaria a estrutura 

dos canais no sentido de uma tendência à desverticalização. A empresa vê, ainda, uma 

tendência em direção à um maior grau de estratégias cooperativas. 

A empresa procura a vantagem competitiva de diferenciação, e o gasto de 

propaganda da empresa é relativamente bem acima das demais empresas na pesquisa, 

além de buscar a diferenciação através de um maior nível de serviços. 

Quanto ao efeito das TI na estrutura de distribuição a empresa se comporta 

parcialmente no sentido que esperaríamos, pois tendo uma classificação alta na escala 

Nolan, ela tem um grau de intermediação relativamente grande, o que confirma nossas 

expectativas, mas é uma empresa relativamente verticalizada, tanto para a frente como 

para trás, que é o oposto ao que poderíamos esperar.. 

21 o Embora a empresa não contasse ainda com coletores de dados, ela se utiliza da transmissão de dados 
para agilização dos pedidos, e tarnbem utiliza-se do EDI para transferência de documentos com as 
transportadoras, o que agiliza bastante o processo de emissão de conhecimentos de carga. 
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esta parte procuraremos fazer uma avaliação do corpo teórico 

utilizado frente aos resultados da pesquisa. Procuraremos verificar se 

há algum resultado da pesquisa que pareça não corroborar o corpo 

teórico, de maneira a procurar esclarecer melhor este mesmo corpo teórico, através da 

análise conjunta dos casos. 

ANÁLISE CONJUNTA 

Nesta seção vamos analisar os casos em conjunto, repassando cada um dos 

aspectos analisados individualmente para cada empresa de uma maneira comparativa, e 

analisando os resultados frente ao corpo teórico. 

Relação entre as estratégias genéricas de Porter e uso das TI 

A análise da figura 15 abaixo parece indicar alguns resultados que possam ser 

atribuídos ao grau de experiência no uso das TI. As empresas com um maior grau de 

experiência de uso das TI parecem apresentar um grau de gasto com propaganda maior. 

De acordo com Porter, a indústria de alimentos teria dificuldade de seguir a estratégia 

de diferenciação por ter uma grande proporção de suas vendas em varejos de 
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autoserviço. Por isto só restaria a este setor procurar a diferenciação através de 

propaganda, que poderia ser um bom indicador de urna estratégia de diferenciação. A 

única empresa a procurar a estratégia de custos, a Empresa A, tem baixo gasto com 

propaganda. Esta verificação confirma Porter, pois o gasto em propaganda da Empresa 

A contrasta com o gasto em propaganda da Empresa E, relativamente alto, que também 

compete no mesmo sub-ramo, o de cafés torrados, e segue a estratégia de 

diferenciação. 

Figura 15 - Escala Nolan e estratégias genéricas 
Empresa Escala Estratégia genérica de Porter Gasto com 

Nolan propaganda (% do 
faturamento) 

Empresa A 3 enfoque no custo 0,5 
Empresa H 3 diferenciação 40 
Empresa C 4 enfoque na diferenciação 50 
EmpresaD 4 enfoque na diferenciação 30 
Empresa E 5 diferenciação 8,0 

De acordo com Porter, o que poderíamos esperar como estratégia genérica 

dentro desta indústria seria a de liderança em custos ou a diferenciação através da 

propaganda. Pelo que pudemos observar, a procura pela liderança de custos ficou 

limitada a uma empresa na nossa amostra. Embora os casos selecionados sejam . 

poucos, o que verificamos foi uma predominância da busca da diferenciação e do 

enfoque na diferenciação. Há urna predominância dentro das empresas pesquisadas de 

urna atuação geográfica limitada, com apenas duas empresas atuando em escala 

nacional. Isto confirma a observação de Chandler de que as fábricas dentro da indústria 

de alimentos têm menor necessidade de serem grandes para serem eficientes. Desta 

forma, podem atender a um mercado regional, menor, e mesmo assim serem eficientes 

em termos de escala. 
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Entretanto, verificamos que há um gasto relativamente alto em propaganda em 

relação ao faturamento praticado pelas empresas pesquisadas. Apenas uma empresa 

gasta menos do que 1% das vendas em propaganda, confirmando a expectativa, 

baseada em Porter, de que essa seria a única alternativa para diferenciação dentro da 

indústria de alimentos devido às características do varejo deste ramo. Segundo ele, a 

única maneira de uma empresa conseguir diferenciar os seus produtos seria pela 

propaganda, isto pelo fato do setor de varejo da indústria de alimentos ter uma 

caracteristica de não oferecer muito serviço. A empresa que gasta mais com 

propaganda é a empresa que segue mais claramente a estratégia de diferenciação, o que 

o confirma. Pelo que observamos na pesquisa, não há um suporte claro a esta 

afirmação, mas também não podemos descartá-lo. Apesar disto, a utilização deste 

modelo é interessante, pois oferece uma explicação bastante razoável para as condições 

de competição dentro de um ramo da indústria. 

Relação entre a experiência de uso das TI e o grau de intermediação na 

distribuição 

O grau de experiência com as TI não parece ter uma relação muito clara com o 

grau de intermediação das empresas na distribuição. As empresas classificadas no 

estágio 3 da escala Nolan tem um grau de distribuição bastante distintos entre si, por 

exemplo. Apenas a Empresa E, que é a empresa com maior grau de experiência com as 

TI tem um grau de intermediação relativamente maior, mas não é conclusivo. As 

empresas ainda distribuem a maior parte de sua produção utilizando um canal mais 

curto, com menor parcela das vendas direcionada a atacadistas. Somente a Empresa B 
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tem a maior proporção de venda através de um sistema indireto, devido a um acordo 

com a empresa nacional controladora, além de ser a única empresa a ter um sistema de 

venda direta a consumidores finais, através de uma loja de varejo. 

Figura 16 - Escala Nolan e grau de intennediação na distribuição 
Empresa Escala empresas de direto a agência 

Nolan atacado/ varejista filiais de 
distribuidor vendas 
regional direto ao 

consumidor 
Empresa A 3 30 70 
EmpresaB 3 90 10 
Empresa C 4 10 90 
EmpresaD 4 30 70 
Empresa E 5 40 60 

Como vimos anteriormente, alguns teóricos previam que haveria uma tendência 

a uma desverticalização das empresas, com a disseminação das TI. Em termos de 

canais de marketing, isto representaria também usar mais os intermediários, ou seja, 

tomar os canais mais longos. Uma proporção maior das vendas passaria a ser gerada 

pelos canais mais longos, com um grau de intermediação maior. Pelo que pudemos 

verificar na pesquisa, efetivamente as empresas com mais experiência nas TI tendem a 

ter uma maior proporção das vendas realizadas por um canal mais longo, sem uma 

clara discriminação a este respeito, entretanto. 

Relação entre a experiência de uso das TI e o grau de verticalização da 

empresa 

Não parece haver um efeito da experiência no uso das TI quanto à 

verticalização das empresas. Na análise da tabela 6.4 vemos que a maior parte das 

empresas tem o seu transporte terceirizado, ou parcialmente terceirizado. Uma empresa 

que faz a entrega com frota própria, a Empresa A, planeja terceirizar o setor. Apenas a 
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Empresa D e Empresa C fazem questão de manter o transporte com frota própria, 

como um fator estratégico para garantia da qualidade dos produtos. A Empresa D não 

pretende terceirizar o setor, mas apesar disto tem 12,5% da frota terceirizada, e a 

Empresa C, 15% de sua frota terceirizada. 

Apenas a Empresa E é verticalizada para trás, a fábrica de papel, também como 

uma garantia de manutenção de qualidade, enquanto a Empresa B é a única a possuir 

uma loja de varejo. Apenas a Empresa A e a Empresa B não têm filiais de vendas, a 

Empresa A pela sua decisão de competir apenas num mercado regional mais restrito e a 

Empresa B pela utilização da estrutura de vendas da empresa nacional controladora. De 

maneira geral, podemos ver que as empresas não abrem mão de ter um controle maior 

sobre a força de vendas, com a maioria possuindo filiais de vendas, sendo que isto é 

característico das empresas classificadas num patamar mais alto na escala Nolan entre 

a empresas pesquisadas. 

1gura 17 Es I N I - caa o an e grau d · ar ã d e vert:J.c IZaC!O as empresas 
Empresa Escala Verticalizada V erticalizada Logística terceirizada 

Nolan oara Irás I oara frente 
Empresa A 3 não não i olaoeia terceirizar traosoorte 
EmpresaB 3 não !loja de parte de depósitos de terceiros (p/ 

varejo produtos sazonais), transporte 
terceirizado 

Empresa C 4 não 9 filiais de parte do transporte terceirizado 
vendas 

EmpresaD 4 não 2 filiais de parte do transporte terccirizado 
vendas (lO% das vendas) 

Empresa E 5 fábrica de 4 filiais de transporte terceirizado 
papel vendas 

A disseminação das TI deveria levar à urna tendência de desverticalização, com 

as empresas recorrendo mais ao mercado. Entretanto, na pesquisa a empresa com mais 

experiência nas TI, embora tendo o transporte terceirizado, é a empresa mais 

verticalizada das empresas, sendo parcialmente verticalizada tanto para trás como para 
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frente nos canais de marketing. As duas empresas seguintes mais experiente com as TI 

têm uma estrutura mais aproximada · do esperado, tendo parte de seu transporte 

terceirizado, embora façam questão de manter a maior parte do mesmo sob o seu 

controle. Neste aspecto os resultados da pesquisa permitem levantar a hipótese de que 

o emprego das TI permitiu a essas empresas uma eficiência interna maior do que a 

proporcionada pelo mercado. Este maior poder de coordenação permitiu às empresas 

oferecer um nível de serviço melhor, e reduzir o custo destas operações. 

Mas, a manutenção destas funções dentro da empresa parece obedecer mais a 

urna preocupação com a garantia de qualidade no serviço do que efetivamente a uma 

procura de um menor custo. Desta forma, este resultado da pesquisa parece confirmar 

Stem, El-Ansary e Coughlan, que afirmam que uma coordenação das organizações211 

pode produzir um maior nível de produção de serviço. Este resultado parece corroborar 

também a afirmação de Alchian e Densetz de que a preocupação básica na organização 

das empresas seria a preocupação com a necessidade de policiar o desempenho quando 

há a produção em conjunto212 Desta forma, onde houvesse a possibilidade de controlar 

a qualidade213 dos serviços de terceiros e quando fossem de menores custos, as 

empresas tenderiam a deixar estas atividades serem executadas pelo mercado. 

211 Os autores chamam o conjunto das organizações pertencentes a um canal como "superorganization". 
STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. Upper 
Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 281-282. 

212 ALCHIAN, Armen A.; DEMSETZ, Harold. "Production, information costs, and economic 
organization". JheAmericanEconomicReview, Vol62, 1972, pg. 784,785. 

213 O problema da qualidade foi a razão para uma empresa de outro ramo, a Scania em São Bernardo do 
Campo, voltar a fazer dentro da empresa a montagem de cabines de caminhões depois de terceirizá-las. 
PINHEIRO, Liliana. "lnformatica pode melhorar controle". O Estado de S.Paulo, 16 de Outubro de 
1997, Economia- pg.B3. 
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Relação entre uso das TI com a expectativa de seu impacto na estrutura 

do canal 

A análise da figura 18 sugere que as empresas com menor grau de experiência 

com as TI parecem ter opiniões ligeiramente diferentes do que as empresas de maior 

nível de experiência quanto ao impacto que ela pode ter no ambiente competitivo das 

empresas e no relacionamento com seus parceiros. Na maioria dos aspectos abordados, 

houve uma grande concordância de opiniões. 

'lguTll 18 Es 1 N 1 - ca a o an e ~'lJectativa d as empresas 

Empresa Escala se verticalizar aumento da tendência aumento do aumento da tendência 
Nolan ou recorrer intermediação maior para poder para competição para alianças 

mais ao estratégias estratégicas 
mercado cooperativas 

Empresa A 3 recorrer mais diminuição não compradores sim sim 
ao mercado 

Empresa B 3 sem sem sem sem sim sim 
influência influência influência influência 

Empresa C 4 sem muda sim comprador e sim sim 
inflÚência natureza da fomeeedor 

relação 
EmpresaD 4 recorrer mais sim sim comprador e sim sim 

ao mercado fomeeedor 
Empresa E 5 recorrer mats não SIID comprador sim sim 

ao mercado detenninante ou 
fomeeedor 

As empresas nos estágios 4 e 5 não diferem muito das empresas do estágio 3 em 

relação a uma tendência de verticalização ou desverticalização: Ou acreditam numa 

influência em direção à desverticalização, ou acham que não terá influência direta 

neste sentido. Nenhuma das empresas acha que haverá uma tendência à verticalização. 

A opinião das empresas quanto ao aumento da intermediação em função da 

maior disseminação das TI são bastante diferentes entre si. A Empresa A acha que deve 

diminuir a intermediação, com maior parcela de vendas advindo das vendas direto ao 
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varejo. A Empresa B acha que não teria influência, posição semelhante à da Empresa 

E, que acha que as TI não seriam determinantes, ou seja, haveria outros fatores que 

seriam mais importantes para a determinação de uma maior ou menor intermediação. A 

Empresa C acha que haveria uma mudança mais importante na natureza da relação 

entre as empresas. Já a Empresa D acha que haverá uma maior participação na 

distribuição através de seus distribuidores, sendo que a empresa já está trabalhando 

para permitir isto. 

As empresas no estágio 3 na escala Nolan consideram não ter influência ou 

discordam que também leve a um maior grau de estratégias de cooperação. Já as 

empresas nos estágios 4 e 5 da escala de Nolan assinalaram acreditar numa tendência 

para a adoção de estratégias cooperativas. Percebemos neste item um maior grau de 

correlação entre os graus de experiência com as TI e a percepção de uma tendência ao 

uso de estratégias cooperativas. 

As empresas com menor grau de experiência com as TI, estágio 3, parecem 

perceber menos influência das TI no balanço do poder nas relações dos canais. Já as 

empresas com maior grau de experiência com as TI, estágios 4 e 5, acham que o poder 

poderia pender tanto para o comprador como para o fornecedor, dependendo de quem 

fizesse melhor uso das TI. 

Todas as empresas assinalaram que concordam que a disseminação das TI deva 

levar a um aumento da competição e a um maior grau de alianças estratégicas. 
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O maior impacto das TI parece ser nos aspectos referidos como de 

administração do canal. As empresas mais experientes com as TI percebem melhor um 

efeito da disseminação das TI como fator motivador de uma tendência ao 

estabelecimento de estratégias cooperativas. 

Ao permitir que empresas varejistas e intermediários tenham um mawr 

conhecimento de suas próprias atividades, as TI mudam o local do poder do 

conhecimento. Na nossa pesquisa, as empresas com maior experiência nas TI foram as 

que mais ressaltaram os efeitos potenciais das TI no aumento do poder de barganha 

proporcionada por elas. As empresas industriais normalmente são de maior tamanho do 

que as empresas de varejo e detêm um conhecimento maior sobre os mercados 

baseados no seu poder financeiro, possibilidade de fazer pesquisas, e na especialização 

da administração em um pequeno número de produtos· ou ramos de atuação. As 

empresas de varejo e intermediários normalmente são menores e/ou trabalham com 

uma amplitude de produtos muito maior. Mas, ao permitir um melhor nível de 

conhecimento das atividades, o conhecimento dos mercados devem aumentar nos 

níveis mais à frente dos canais, varejo e intermediários, fazendo com que o poder 

baseado no conhecimento das empresas nestes níveis aumente. 

Ao permitir um maior conhecimento às empresas em outros níveis dos canais, 

as TI diminuem também um pouco o poder baseado em referência, pois as empresas 

podem analisar melhor o desempenho dos produtos, através da análise dos dados dos 

PDV, como ressaltado por Stem, El-Ansary e Coughlan (figura 10). Apesar disto, a 
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tendência verificada na pesquisa das empresas acreditarem em um crescimento nas 

estratégias cooperativas pode reforçar um pouco este mesmo poder de referência, pois 

é mais provável que estas estratégias cooperativas devam ser primeiro praticadas pelas 

empresas fabricantes líderes em seus campos. 

As TI modificam também o equilíbrio do poder de barganha entre as empresas 

nos diferentes níveis dos canais. Embora altere um pouco o poder coercitivo das 

empresas industriais, na medida que o poder do conhecimento pode diminuir o 

argumento das indústrias quanto à força de mercado de seus produtos, as TI estão 

aumentando o poder coercitivo das empresas dos níveis do varejo e intermediários na 

medida em que podem monitorar melhor o desempenho das empresas fornecedoras 

quanto à alguns aspectos da logística e do desempenho dos produtos destas empresas. 

A utilização de instrumentos administrativos como o DPP pode ser um exemplo disto, 

na medida em que sem as TI não seria possível a implantação de tal sistema. 

As TI não alteram muito o poder de recompensa, mas pode ser um elemento a 

mais na negociação. Algumas empresa usam as próprias TI como uma das recompensas 

que podem ser oferecidas na negociação entre as empresas. 

Segundo Malone e Rockart214
, a revolução que está ocorrendo hoje é conduzido 

por mudanças na coordenação215 E são nestas atividades que as TI têm seus mais 

profundos efeitos. 

O primeiro efeito, causado pela diminuição dos custos com a coordenação, seria 

substituir as antigas tecnologias pelas novas, trocando a coordenação humana pelas TI. 

214 MALONE, Thomas W.; ROCKART, John F.. "Computers, Networks and the Corporation". 
Scientific American. Sept. 1991, Vol265 Number 3, pg. 92-99. 

215 " ... Whenever people work together, they must somehow communicate, make decisions, allocate 
resources and get products and services to the right place at the right time. Managers, clerks, 
salespeople, buyers, brokers, accountants - in fact, almost everyone who works - must perform 
coordination activities ... " MALOI\'E, Thomas W.; ROCKART, John F.. "Computers, Networks and 
the Corporatíon". Scientific American. Sept. 1991, Vol265 Number 3, pg. 92. 
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Por exemplo, substituindo milhares de trabalhadores de escritório por sistemas 

baseados em computadores. O segundo efeito da redução dos custos de coordenação 

seria o aumento da quantidade do uso da coordenação. Por exemplo, os sistemas de 

reserva da linhas aéreas permite às agencias de turismo examinar mais possibilidades 

de vôo para um determinado cliente mais facilmente. Um terceiro efeito da redução 

dos custos de coordenação é uma mudança para uma estrutura mais coordenação

intensiva. Por exemplo, a Frito-Lay, Inc. deslocou algumas decisões-chave da matriz 

para quatro coordenadores de área e algumas dezenas de administradores de distritos 

de vendas. 

De acordo com Porter, a melhora na coordenação das atividades básicas pode 

reduzir custos ou aumentar a diferenciação. Se, na indústria da alimentação existe 

dificuldade de obter diferenciação de outra forma além da propaganda, então esta 

melhor coordenação deveria levar a uma redução nos custos. Para Williamson, a 

diminuição dos custos de transação que as TI proporcionam deveria fazer com que as 

empresas seguissem uma tendência de desverticalização. Os resultados da pesquisa 

confirmam que esta é a expectativa que as empresas esperam com a disseminação das 

TI. 

Embora os resultados da pesquisa não mostrem claramente uma relação direta 

da experiência com as TI com o grau de intermediação e o grau de verticalização, 

podemos verificar que a expectativa geral é de um panorama futuro onde a atuação 

mais coordenada das empresas seja mais presente. Embora Stern, El-Ansary e 

Coughlan descrevam o conjunto das empresas como superorganizations, a abordagem 

dos autores no projeto do canal é claramente centrada em uma análise interna à 

organização e somente na fase de implantação do projeto, a administração do canal, se 
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procederia ao contato com as outras empresas, até mesmo quando a opção seria a 

implantação de um sistema vertical de canal. Mas, neste caso, as informações que as 

empresas têm na fase de projeto .de canal poderiam ser mais limitadas, pois foram 

obtidas antes de um contato mais estreito com as empresas que farão parte do canal, 

das superorganizations. O resultado da pesquisa permitiu verificar que muito dos 

beneficios que as TI podem proporcionar estão na utilização de recursos em comum, 

ou em um uso mais coordenado de recursos das empresas que farão parte dos canais de 

marketing. Desta forma, a avaliação dos recursos que poderiam ser utilizados em 

comum só ocorre numa etapa posterior ao projeto do canal, já na fase da implantação 

do canal de marketing. 

Pelo que vimos na pesquisa, as empresas estão mais conscientes do efeito que 

as TI deverão ter em uma disseminação das estratégias cooperativas, ou seja, estão 

avaliando que esta seria uma tendência que deverá acontecer no futuro. Entretanto, na 

teoria, a etapa do projeto do canal é feito sem uma avaliação mais completa das 

possibilidades pois é feita sem um conhecimento mais acurado dos recursos das 

empresas que farão parte do canal que está sendo projetado, que, talvez só serão 

conhecidas na etapa posterior da implantação, ou administração do canal. Sem a 

incorporação do recursos das empresas do canal, as superorganizations, no projeto do 

canal, muito do potencial de utilização dos recursos destas outras empresas é perdido, 

ou seja, o canal ótimo projetado estaria mais perto do ótimo real. 

Se pensarmos estas superorganizations como uma empresa em si, o uso mais 

eficiente dos recursos desta entidade pede uma avaliação conjunta de todos os recursos 

desta entidade, ou seja, a utilização do total cost perspective, por exemplo. Mas, pela 

literatura da área de canais de marketing verificamos que as decisões com respeito ao 
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projeto de canal não são feitas com muita frequência, sendo a ênfase dada mais aos 

elementos da administração dos canais. Entretanto, um conhecimento melhor dos 

recursos e investimentos das empresas que constituem os canais de marketing só são 

obtidos na fase da implantação, quando as empresas têm um contato mais direto com 

as empresas que farão parte dos canais. Desta forma, um projeto de canal mais 

adequado poderia estar prejudicado por uma determinação metodológica. Uma maneira 

de suplantar esta dificuldade seria procurar se pensar na etapa de projeto de canal como 

uma atividade mais recorrente, fazendo com que a etapa de projeto de canal seja visto 

como uma etapa de pré-projeto, a ser reavaliado após a primeira etapa de 

administração de canais de marketing, quando já se teria mais claro os recursos das 

empresas selecionadas a fazer parte dos canais. Desta maneira se poderia verificar com 

mais clareza como a empresa poderia utilizar as possíveis sinergias comerciais, no 

conceito de Ansoff, analisando-se o canal projetado dentro da perspectiva do total cost 

perspective. 

Outra maneira de se suplantar esta dificuldade sena com o aumento da 

amplitude da área a ser analisada, incorporando os recursos das outras empresas já 

nesta etapa. Isto se faria com a participação das outras empresas nesta etapa de projeto 

de canal, formando-se um comitê multi-empresas para se analisar as possibilidades de 

canal para a empresa. Para isto, entretanto, seria preciso, que algumas empresas já 

fossem escolhidas para participar do canal numa etapa anterior, para que pudessem 

participar do canal, o que apresenta dificuldades. Caso se conseguisse isto, o projeto de 

canal poderia incorporar, já na fase do projeto, os potenciais ganhos de urna atuação 

mais coordenada, sem ferir nenhuma diretriz do projeto para uma implementação mais 

suave e efetiva do mesmo. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo da análise de múltiplos casos foi o de procurar verificar a existência 

de algum padrão de comportamento que permitisse uma possível generalização dos 

resultados da análise dos casos individuais. 

A análise conjunta permitiu verificar que parece haver uma indicação de que as 

empresas mais experientes com as TI têm um grau de intermediação na distribuição 

maior, mas não podemos ser mais conclusivos. Em outro aspecto, grau de 

verticalização, as empresas mats experientes com as TI têm um comportamento 

diferenciado. A empresa mais experiente é verticalizada, mas, ao mesmo tempo, 

também tem o transporte sendo feito por empresas de terceiros. Por outro lado, a 

empresa que tem maior número de funções sendo executadas pelo mercado é uma das 

empresas menos experientes com as TI. 

É na percepção da influência que a disseminação das TI podem ter na estrutura 

dos canais que a maior experiência com as TI se revela mais significativa. As empresas 

mais experientes com as TI vêm um efeito potencial nos canais muito maior do que as 

empresas menos experientes. 

Estes efeitos podem ser resumidos como uma tendência a se recorrer a um uso 

maior das empresas do mercado ( desverticalização ), a uma tendência a um maior uso 

de estratégias cooperativas (maior coordenação no canal), e a um aumento do poder 

tanto para os compradores como para os vendedores (maior poder de barganha para 

ambos os parceiros). 
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SUMÁRIO DOS ACHADOS 

s objetivos deste estudo foram verificar de maneira conceitual como 

as das Tecnologia de Informação e Comunicação (TI) poderiam 

afetar a estrutura de distribuição das empresas, verificar 

empiricamente se as TI influenciam a adoção de um canal de marketing mais longo, e 

verificar de que maneira os resultados da pesquisa empírica poderiam esclarecer a 

teoria estabelecida. 

Como vimos, sendo um elemento do meio ambiente das empresas, as TI têm a 

capacidade de modificar as bases econômicas que fundamentam o desenho dos canais 

de marketing. Permitindo maior precisão e velocidade na transmissão de informações 

dentro e entre empresas, as TI permitem que os elos verticais entre atividades primárias 

das cadeias de valor das empresas sejam melhor explorados e possibilitem a 

· reconfiguração da cadeia de valores destas empresas. 

Pelo resultado da pesquisa empírica realizada verificamos que a maior parte das 

empresas percebe um impacto da adoção destas tecnologias no ambiente de 

competição do mercado. Percebem ainda que estas tecnologias irão mudar o balanço de 

poder ao longo dos setores dos canais de distribuição, com o aumento do poder de 

barganha dos compradores. As empresas de maneira geral percebem um maior nível de 

competição decorrente do novo patamar tecnológico que se avizinha na indústria. Por 
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outro lado, não podemos dizer, conclusivamente, que o grau de adoção das TI 

influencie decisivamente nas estratégias de canais de marketing dentro da indústria por 

nós estudado. As condições gerais de suporte ao padrão de concorrência existente, 

entretanto, estão mudando. Quando este processo de mudança estiver mais adiantado, e 

as TI estiverem mais disseminadas, o potencial efeito das diferenças no nivel de adoção 

destas tecnologias nas estratégias de canais de marketing talvez se faça notar com 

maior nitidez. 

O que podemos afirmar, em função da pesquisa, é que há um certo nivel de 

influência do grau de adoção das Tecnologias de Informação e Comunicação em 

relação á alguns aspectos dos canais de distribuição da indústria alimentícia no Brasil, 

mas, esta influência não é ainda decisiva quanto à estratégia de distribuição, de 

maneira geral. 

O último objetivo da pesquisa foi fazer um confronto entre a teoria e os 

resultados da pesquisa. Os resultados da pesquisa parecem corroborar a expectativa de 

uma tendência à desverticalização das empresas em função da adoção das TI. Mas, 

mostrou também que algumas empresas ainda fazem questão de manter certas funções 

dentro da empresa, devido a sua importância competitiva para a empresa. O que parece 

estar mudando é a ênfase na manutenção de certas atividades dentro da empresa. Ou 

seja, a disseminação das TI parece estar afetando a importância relativa da manutenção 

de certas atividades dentro do controle hierárquico da empresa, por ex., o transporte. 
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REFLEXÕES FINAIS SOBRE O IMPACTO DAS TI NA ESTRATÉGIA DE CANAIS 

DE MARKETING 

A teoria do marketing tem considerado a distribuição como uma de suas 

atribuições. Mas, pelo que vimos, muitas teorias da estratégia, que tem se desenvolvido 

como um campo independente, considera as questões relativas à questão da 

distribuição como uma preocupação de uma instância acima das decisões de 

marketing. 

Desta forma, os administradores de marketing têm que ter a consciência de que 

provavelmente muitas das questões nos quais normalmente eles podem esperar ter uma 

maior autonomia de decisão podem na verdade ter suas diretrizes determinadas em 

uma instância maior de decisão. O campo de decisão da área do marketing quanto à 

distribuição poderia estar limitado pelas diretrizes tomadas em uma instância maior. 

Isto fica mais claro devido à constatação de que as questões de alianças 

estratégicas vão se tomar cada vez mais importantes, no futuro, na estratégia de canais 

de marketing. As relações com as outras empresas vão se tomar questões importantes 

na definição da própria competitividade das empresas. Muitas destas relações, pela 

própria natureza das decisões, devem ser tomadas em um nível de decisão maior, seja 

de negócios, seja de corporação. 

As TI devem ter um papel fundamental nestas alianças com outras empresas, ou 

na forma de permitir um maior controle sobre as operações e ganho de eficiência, ou 

até sendo o próprio centro das alianças estratégicas (o EDI, por exemplo). 
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As informações são o elemento que permitem que os estoques sejam menores, 

pois os estoques são o elemento usado pelas empresas para lidar com as variações do 

mercado, ou seja, com as mudanças que ocorrem na demanda216 Um sistema de 

informação que forneça dados mais rápido e mais precisos permite que as empresas 

diminuam os níveis de estoque, além de diminuir os problemas de perda de vendas por 

falta de produtos em estoque. 

As TI devem devem fazer aumentar também as demandas por confiabilidade, 

em detrimento dos custos apenas. O estabelecimento de métodos semelhantes ao Just-

In-Time, como o Quick Response, entre os setor do varejo e o da indústria deve levar ao 

desenvolvimento de consequências semelhantes aos que ocorreram com a instalação do 

Just-ln-Time entre a indústria e os fornecedores: menor número de fomecedores217
, 

maior interligação entre as empresas, maior pressão sobre a pontualidade nas entregas, 

menor quantidade nas entregas, entrega mais frequentes. 

O desenvolvimento de conceitos como o ECR- Ejjiciente Consumer Response é 

um resultado desta preocupação em se pensar o sistema de distribuição entre indústria 

e varejo de maneira mais integrada. Embora o ECR abarque mais do que apenas as 

questões entre o varejo e a indústria, incluindo conceitos relativos à própria 

administração do varejo como a administração de categorias218
, ela retrata esta 

216 Como salientado no quadro de Stem, El-Ansary e Coughlan que mostra como as TI alteram os fluxos 
nos canais, na pg. 77. STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne L Marketing 
Channels. 5th ed.. Upper Saddle River,NJ, Prentice Ha!l, 1996, pg.415. 

217 Salientado por Ma!one e Rockart como "outsourcing more, but with fewer companies". MALONE, 
Thomas W.; ROCKART, John F.. "How Will Information Technology Reshape Organizations? 
Computers as Coordination Technology". In: BRADLEY, Stephen P.; HAUSMAN, Jerry A.; NOLAN, 
Richard L.. (ed.) Globalization, Technology. and Comoetition: The Fusion of Computers and 
Telecommunications in the !990s. Boston, Harvard Business School Press, 1993, pg. 46. 

218 Esta observação foi levantada pelo meu orientador, Prof Juracy G. Parente. 
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preocupação com a questão do total cost perspective219 salientada por Stern, El-Ansary 

eCoughlan. 

Desta forma, a preocupação dos administradores com relação aos canais de 

marketing deve passar a sofrer uma influência cada vez maior dos administradores das 

empresas do setor do varejo. As alternativas de ação dos administradores do setor da 

indústria deve ser cada vez mais condicionadas às ações e parâmetros definidas pelas 

empresas do setor do varejo. 

"The importance of the infonnation revolution is not in dispute. The question is not whether infonnation 

technology will have a significao! impact on a company's competitive position, rather the question is when 

and how this impact will strike. Companies that anticipate the power of infonnation technology will be in 

control of events. Companies that do not respond will be forced to accept changes that others initiate and 

will find themselves at a competitive disadvantage.220" 

SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Ao longo da confecção deste estudo pude perceber muitos temas interessantes que 

ainda não estão bem explorados. Em alguns casos, devido inclusive à própria recenticidade 

da adoção de técnicas e instrumentos em nossa economia. É o caso do EDI - Eletronic 

Data Interchange, que só recentemente tem sido adotado por algumas empresas, e adotado 

seletivamente, por enquanto, em alguns setores da cadeia logística O estudo mru.s 

detalhado dos pormenores da implantação desta ferramenta sena interessante para 

219 STERN, Louis W.; EL-ANSARY, Adel; COUGHLAN, Anne T.. Marketing Channels. 5th ed .. 
Upper Saddle River,NJ, Prentice Hall, 1996, pg. 148. 

220 POR TER, Michael E.; MJLLAR, Victor E .. "How Information Gives You Competitive Advantage". 
Harvard Business Review, July-August 1985, pg. 149-160. 
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esclarecer os efeitos que esta implantação teria nas empresas adotantes. Outro caso seria o 

do ECR - E.fficient Consumer Response, que engloba várias técnicas num esforço 

coordenado entre empresas fabricantes e varejistas e prestadoras de serviço para uma 

maior eficiência operacional. O estabelecimento de padrões para determinados elementos 

das funções de transporte, como o dos pallets, também poderia ser estudado para o 

esclarecimento das características de coordenação do projeto e os efeitos econômicos da 

adoção destes padrões. 

As características da infra-estrutura de transportes no pais estão mudando com 

relativa rapidez, devido à política govemarnental de privatização dos meios de transporte, 

notadamente das ferrovias, hidrovias e mesmo rodovias, e poderia oferecer um campo de 

estudo bastante promissor para uma investigação do efeito dos ganhos de competitividade 

destas formas de transporte na configuração dos canais de marketing. A desconcentração 

industrial, provocada pelos incentivos fiscais proporcionados pelos governos estaduais, 

pode exercer um efeito muito grande nos sistemas de distribuição para várias indústrias e 

proporcionar um campo de estudo promissor para pesquisas de estratégia das empresas e 

configuração dos canais de distribuição das empresas. 

A rápida adaptação das empresas às oportunidades do Mercosul poderia ser 

também um campo interessante para estudos, pois é um fator importante hoje em dia na 

própria escolha de localização das indústrias e na definição de área geográfica de atuação 

das empresas. 
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APÊNDICE 1 -QUESTIONÁRIO 

Tecnolggjas de Informação e Coroynjçac;ão e Estratégia de Canajs de Marketjng 

Parte I - Tecnologias de Informação e Comunicação 

Respondente: _________________________ _ 
Empre~: ____________________________ ___ 

Cargo: 
Tclefon-e-,---------------------------------

I. I. Qual das afirmações melhor caracteriza o orcamento e gasto de seu atual proces=ento eletrônico de 

dados/sistema de informações gerenciais (EDPIMIS)? 

_(I) crescimento do gasto com PD excede a taxa de crescimento das vendas 

_(2) crescimento do gasto com PD é menor do que a taxa de crescimento das vendas 

_(3) crescimento do gasto com PD segue a taxa de crescimento das vendas 

1.2. Por favor, estime a porcentagem dos componentes ou serviços de seu EDPIMIS, abrangendo toda 

a empresa, em cada categoria. Por favor, assinale suas estimativas o mais acuradamente possível. O 

percentual TOTAL de cada categoria tem que ser igual a 100%, como indicado na totalização de cada 

categoria. 

Abordagem de processamento de dados: 

abordagem de arquivos individuais: % 

abordagem de banco de dados compartilhados: % 

Total: 100% 

Modo de processamento de dados: 

off !in e batch: % 

remote job entry: % 

line batch: % 

on-line interativo: % 

Total: 100% 

Gastos com hardware de computação: 

mainframe: % 

minicomputador: % 

micros multi-usuário: 0/o 

micros usuário isolado: % 

Total: 100% 
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1.3. Qual das seguintes afirmações melhor caracteriza o portfolio de aplicações do seu atual EDP/MIS? 

_(I) Primeira aquisição de computadores. Começo de aplicativos redutores de custo 

funcional. 

_(2) Proliferação intensa de aplicativos trabalho-intensivos. 

_(3) Reestruturação de aplicações existentes e atualização de documentação. Começo de 

aplicativos de banco de dados time-sharing 

_( 4) Transcrição de aplicativos existentes usando tecnologia de banco de dados. Mais 

aplicativos on-line construídos para banco de dados integrados. 

_(5) Integração de aplicativos e banco de dados em escala de toda a organização. 

Recuperação interativa e flexível de dados e prototipação de aplicativos com um sistema 

de administração de banco de dados global (full scale). 

_(6) Equilíbrio entre dados centralizados compartilhados/aplicativos de sistemas comuns e 

aplicativos descentralizados controlados pelo usuário. Integração de aplicativos 

"espelhando" fluxo de informações. Uso de EDP/MIS como uma arma competitiva. 

1.4. Qual das seguintes afirmações melhor caracteriza a organização do seu atual EDP/MIS? 

_(I) Organização de PD é operado por tecnólogos e opera como uma "loja fechada" com 

especialização para aprendizado de tecnologias. 

_(2) Organização de PD consiste de programadores orientados para usuários dando suporte 

para cada área funcional. 

_(3) Organização de PD é promovida para o nível da média administração e ganha maior 

responsabilidade. 

_( 4) Organização de PD enfoca a custódia de dados e a administração da capacidade e 

utilidade 

de computação, e contas de usuários. 

_( 5) Organização de PD enfoca a administração de dados. 

_(6) Organização de PD é promovida para a alta administração e enfoca a administração de 

recursos de dados. 



!.5. Qual das seguintes afirmações melhor caracteriza os sistemas de planejamento e controle do seu 

atual EDP/MIS? 

_(I) Administração solta. Falta evidente de controles. Prioridades alocadas por FIFO 

(primeiro que chega, primeiro que sai). 

_(2) Mais solta, administração voltada para venda. Controles soltos. Poucos padrões, 

controle informal de projetos 

_(3) Planejamento e controle formalizados. Considera computador como um recurso. 

Proliferação de controles. Administração voltada para o controle. Fixação formal de 

prioridades, administração de projetos e padrões de programação. Controle de 

qualidade 

dos sistemas e auditoria pós~sistemas. 

Planejamento e justificação formal de orçamento de PD. 
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_(4) Sistemas de planejamento e controle feitos sob medida. Politicas e padrões de banco 

de dados formais. Estabelecimento de utilidade e confiabilidade do computador. Foco 

no planejamento da capacidade e precificação dos serviços de computador para 

estimular uso efetivo do computador. 

_(5) Sistemas de planejamento e controle efetivos. Formação e comitê diretor. Sistemas de 

banco de dados integrados compartilhados e compativeis. 

_(6) Sistemas de planejamento e controle orientado para recursos. Considera dados como 

recurso. Plan<tiamento estratégico para recursos de dados. Administração efetiva de 

computação e banco de dados dos usuários finais. 

!.6. Qual das seguintes afirmações melhor caracteriza o conhecimento do usuário do seu atual 

EDP/MIS? 

_(I) Usuário é "hands off' mas consciente das vantagens da automação. 

_(2) Usuário é superficialmente entusiasta. 

_(3) Usuário é arbitrariamente contabilizado. 

_(4) Usuário é diretamente envolvido com entrada e uso de dados e contabilizável pela 

qualidade dos dados e pelo valor adicionado do uso final. 

_(5) Uso final da computação formalizado e sistema de valor adicionado efetivo de pagamento 

(chargeback) por usuário 

_(6) Aceitação de contabilização conjunta do usuário e do staff de PD pela qualidade dos 

dados e pelo efetivo projeto de aplicativos de valor adicionado. 



I. 7. Quais são os equipamentos que a empresa utiliza? 

mainframe 

PC- rede 

PC - terminal 

1.8. Quais são os softwares que a empresa utiliza? 

Sistema operacional 

Banco de dados 

Linguagem desenvolv. 

Aplicativos 

1.9. Qual seria a composição do capital da empresa? 

1.10. Qual o número de empregados da empresa?---------
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Parte II - Estratégias de Canais de Marketing 

Respondente: ___________________________ _ 
Empresa:. __________________________________________ _ 

Cargo: Telefon._e_: ___________________________ _ 

ll. I. Em quais atividades a empresa atua diretamente com recursos próprios- (propriedade própria)? 

_(I) loja de varejo 

_(2) agências filiais de vendas 

_(3) empresa de atacado 

_(4) transporte para atacado/varejo 

_(5) armazenamento 

_( 6) empresas fornecedoras de matêrias-primas 
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ll.2. Por favor, estime a porcentagem das vendas da empresa por cada canal. O percentual TOTAL tem 

que ser igual a 100%, como indicado na totalização 

distribuidor nacional exclusivo: _____ % 

empresa de atacado: _____ % 

agências filiais de vendas diretamente a varejista: ______ % 

agências filiais de vendas diretamente ao consumidor: _____ % 

marketing direto diretamente ao consumidor: _____ % 

outros-------------------------% 

Total: 100% 

II.3.A empresa procura atingir: 

_(I) o mercado como um todo 

_(2) segmentos específicos do mercado 

II.4.A empresa procura competir atravês de: 

_(I) preços menores 

_(2) produtos/serviços diferenciados 

II.S. Os gastos anuais com propaganda representam ______ % do faturamento anual da empresa. 
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II.6 Por favor, estime a porcentagem das entregas dos produtos da empresa por cada forma. O percentual 

TOTAL tem que ser igual a l 00%, como indicado na totalização 

frota própria : _____ % Número de de carros: ____ _ 

frota de terceiros : % 

cliente retira : _____ % 

Total: 100% 

li. 7 Existe algum tipo de investimento necessário para este setor da indústria onde a empresa atua que 

sirva como uma barreira à entrada? Qual seria este investimento? 

_(!)não 

_(2) sim Investimento: __ __; __________ _ 

II.8 Existe algum tipo de investimento necessário para a distribuição neste setor da indústria onde a 

empresa atua que sirva como uma barreira à entrada? Qual seria este investimento? 

_(!)não 

_(2) sim Investimento: ______________ _ 

Il.9 Quais são as linhas de produtos que a empresa produz? Por favor, cite-as em ordem decrescente de 

participação nas vendas. 

(!). ________________ _ 

(2), _______________ _ 

(3). ____________________ ___ 

(4). _____________________________ ___ 

(5), __________________ _ 

(6). _________________ _ 

(~·----------------------------
(8), ________________ _ 

(9), ________________ _ 

(lO) ________________ _ 



II.l O Quantas fábricas a empresa possui? Onde estão localizadas? 

Número: ______ _ Local: ____________ _ 

II.ll Quantos depósitos a empresa possui? Onde estão localizadas? 

Número: ______ _ Local: ______________ _ 

II.l2 A empresa tem algum tipo de acordo ou contrato com seus parceiros comerciais? Por favor, 

explique estes acordos, se os tiver: 
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II.l3 Como estaria hoje a empresa se a empresa não fosse informatizada? (caso o seja) 



Parte ill - Expectativas 

Ill.l. Com a disseminação da informática, haverá uma tendência da empresa: 

_(I) se verticalizar 

_(2) recorrer mais ao mercado 

_(3) sem influência 

Ill.2.Com a disseminação da informática, haverá uma tendência da empresa dostribuir: 

_(!) maior proporção das vendas direto a varejistas 

_(2) maior proporção das vendas através de atacadistas/distribuidores 

_(3) sem influência 
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Ill.3. O uso cada vez maior da informática, vai aumentar o nível de competição dentro do setor em que a 

empresa atua: 

_(I) concordo 

_(2) discordo 

_(3) sem influência 

Ill. 4. O maior uso da informática levará a empresa a se envolver em maior grau com alianças estratégicas: 

_(!)concordo 

_(2) discordo 

_(3) sem influéncia 

Ill. 5. O maior uso da informática haverá uma tendência maior para a adoção de estratégias cooperativas ao 

invés de estratégias competitivas: 

_(!) concordo 

_(2) discordo 

_(3) sem influência 

Ill.6.A disseminação do uso da informática irá aumentar o poder: 

_(I) do fornecedor 

_(2) do comprador 

_(3) sem influência 
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APÊNDICE 2- CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS NA ESCALA NOLAN 

Empresa Porcentagem Modo de Gastos com média 
de processamento hardware de (Tecnologia) 
processamento de dados- computação -
de banco de Porcentagem Porcentagem 
dados de de micros 
compartilhados processamento multi/único 

interativo usuário 
Empresa A 6 6 6 6.0 
EmpresaB 5 5 6 5.3 
Empresa C 6 4 6 5.3 
EmpresaD 6 6 6 6.0 
Empresa E 6 5 6 5.7 

Empresa Tecnologia Portfolio de Organização Planejamento e Conhecimento Grau de 
aplicativos de controle de do usuário experiência 

processamento processamento com TI 
de dados de dados I'Nolan) 

Empresa A 6 2 3 2 4 3 
Empresa B 5 2 2 3 4 3 
Empresa C 5 4 3 5 3 4 
EmpresaD 6 5 2 3 6 4 
Empresa E 6 5 3 3 6 5 
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APÊNDICE 3- TABULAÇÃO DOS RESULTADOS 

Empresa A EmpresaB Empresa C EmpresaD Empresa E 
Cargos do respondentes analista de gerente de coord. de sistemas/ an. sup. tecn.- gerente de 

sistemas/ informática/ gerente de log. e operacional/ sistemas/ 
ass. de diretoria gerente adm. de dist. sup. adm. vendas diretor marketing 

vendas 

1.1. Qual das afrrmações melhor caracteriza o orçamento e gasto de seu atual processamento eletrônico de dados/sistema de 
informaok.• Perenciais (EDP/MIS)? 

( l) crescimento do 
gasto com PD 
excede a taxa de 
crescimento das 
vendas 
(2) crescimento do X X X 
gasto com PD é 
menor do que a 
taxa de 
crescimento das 
vendas 
(3) crescimento do X X 
gastocomPD 
segue a taxa de 
crescimento das 
vendas 
Nolan equivalente 3/5 l/6 3/5 l/6 3/5 

1.2. Por favor, estime a porcentagem dos componentes ou serviços de seu EDPIMIS, abrangendo toda a empresa, em cada 
categoria. Por favor, assinale suas estimativas o mais acuradamente possível. O percentual TOTAL de cada categoria tem 
laue ser ilmal a 100% 
Abordagem de 
processamento de 
dados: 

abordagem de lO 30 lO 20 20 
arquivos 
individuais: (%) 
abordagem de 90 70 90 80 80 
banco de dados 
~mpartilhados: 
%) 

Modo de processamento de dados: 

on-line interativo: 100 80 70 90 80 
(%) 
off tine batch: (%) 5 20 lO 20 

~otc job entry: 15 
(% 
line batch:(%) lO 

Gastos com hardware de computação: 

micros 90 lO 100 40 60 
multiusuário: 1%) 
mainfrarne: (%) 85 60 40 

~inicomputador: 
%) 

micros usuário 10 5 
isolado:(%) 
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r Empresa A EmpresaB Empresa C I EmpresaD I Empresa E 
L3. Qual das seguintes afumações melhor caracteriza o portfolio de aplicações do seu atual EDP/MIS? 

( I) Primeira 
aquisição de 
comnutadores. 
(2) Proliferação 

X X 
intensa de 
aplicativos 
trabalho-intensivos 
(3) Reestruturação 
de aplicações 
existentes e 
atualização de 
documentacão. 
(4) Transcrição de 

X X aplicativos 
existentes usando 
tecnologia de 
banco de dados 
(5) Integração de 

X 
aplicativos e banco 
de dados em escala 
de toda a 
organizacão. 
(6) Equilibrio 
entre dados 
centralizados 
compartilhados e 
aplicativos 
descentralizados 

1.4. Qual das seguintes afumações melhor caracteriza a organização do seu atual EDPIMIS? 

(I) Organização de 
PD é operado por 
tecnólogos e opera 
como uma '"loja 
fechada" 
(2) Organização de X X 
PD consiste de 
programadores 
orientados para 
usuários 
(3) Organização de X X X 
PD é promovida 
para o nível da 
média 
adnúnistracão 
(4) Organização de 
PDenfocaa 
custódia de dados 
(5) Organização de 
PDenfocaa 
adnúnistração de 
dados 
( 6) Organização de 
PD é promovida 
para a alta 
adnúnistracão 
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Empresa A EmpresaB Empresa C I EmpresaD I Empresa E 
!.5. Qual das seguintes afirmações melhor caracteriza os sistemas de planejamento e controle do seu atual EDPIMIS? 

(I) Administração 
solta. Falta 
evidente de 
controles 
(2) Mais solta, X X 
administração 
voltada para venda 
(3) Planejamento e 

X X controle 
formalizados 
(4) Sistemas de 
planejamento e 
controle feitos sob 
medida ' 
(5) Sistemas de 

X 
planejamento e 
controle efetivos 
( 6) Sistemas de 
planejamento e 
controle orientado 
para recursos 

!.6. Qual das seguintes afirmações melhor caracteriza o conhecimento do usuário do seu atual EDPIMIS? 

(I) Usuário é 
"hands off' mas 
consciente das 
vantagens da 
automacão 
(2) Usuário é 
superficialmente 
entusiasta 
(3) Usuário é 

X 
arbitrariamente 
contabilizado 
( 4) Usuário é 

X X 
diretamente 
envolvido com 
entrada e uso de 
dados 
(5) Uso final da 
computação 
formalizado 
(6) Aceitação de X X 
contabilização 
conjunta do 
usuário e do staff 
dePD 

1.7. Quais são os equipamentos que a empresa utiliza? 

mainframe/ AS/400 risc Digital+ 12 2 risc RS/6000 AS/400 
supermimlservidor Comoaa 
PC- rede 250 14 95 

PC - terminal 25 360 80 5 
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I Empresa A EmpresaB Empresa C EmpresaD Empresa E 
I. 8. Quais são os softwares que a empresa utiliza? 

Sistema sco unix!dos/win unixfdos/\\in unix!dos/novell/nt aix/\\in95 os 400/ 
operacional novell/y,in95/dos 
Banco de dados oracle openlm-sql sql/400-access 

Linguagem cobol co boi forms/vb/dataflex openlm cobol/vs 
desenvolv 
Aplicativos netscape office officellotus mail sicv/mrp ll/office ofice/gro/ativo 

1.10. Qual o número de empregados da empresa? 

220 I 150/700 1600 900 500 

J 
!LI. Em quais atividades a empresa atua diretamente com recursos próprios- (propriedade própria)? 

(I) loja de varejo I 
(2) agências filiais 30 60 2 4 
de vendas 
(3) empresa de 
atacado 
( 4) transporte para 85 140 42 
atacado/varejo 
(5) 3 9 I 2 
armazenamento 
(6) empresas 
fornecedoras de 
matérias-primas 

IL2. Por favor, estime a porcentagem das vendas da empresa por cada canal 

distribuidor 90 lO 30 
nacional exclusivo 
empresa de 30 40 
atacado 
agências filiais de 70 90 70 60 
vendas diretamente 
a varejista 
agências filiais de lO 
vendas diretamente 
ao consumidor 
marketing direto 
diretamente ao 
conswnidor 
outros 

II.3 .A empresa procura atingir: 
(I) o mercado 
como um todo 

X X 

(2) segmentos X 
específicos do 

X X 

mercado 

ll.4.A empresa procura competir através de: 

(I) preços menores X 
(2) produtos/ 
serviços 

X X X X 

diferenciados 
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I Empresa A Empresa H Empresa C EmpresaD Empresa E 
11.5. Os gastos anuais com propaganda representam do faturamento anual da empresa(%) 

0.5 I 5 5 3 8 

I I 
11.6 Por favor, estime a porcentagem das entrelias dos produtos da empresa por cada forma 

frota própria !00 80 90 
frota de terteiros 100 15 lO 100 
cliente retira 5 

II. 7 Existe algum tipo de investimento necessário para este setor da indústria onde a empresa atua que sirva como uma 
barreira à entrada 

(I) não X X X 
(2) sim X X 

máqwnas máquinas (custo 
(variedade de do produto) 

produtos) 

ll.8 Existe algum tipo de investimento necessário para a distribuição neste setor da indústria onde a empresa atua que sirva 
como uma barreira à entrada 

(!)não X X X X X 
(2) sim 

11.9 Qnais são as linhas de produtos que a empresa produz? 

cafeemgrão doces pães brancos biscoitos café 
torrado 
café em grão chocolates bolos massas produtos 
torrado e moído correlatos 

bolos pães especiais 

11.10 Quantas fábricas a empresa possui? 

I 2 4 I 2 

Grande S.Paulo Grande S.Paulo Grande S.Paulo(2) R. Graode do Sul Região Sudeste 

Interior S.Paulo Região Sudeste R.Graode do Sul 

Região Nordeste 

Região Nordeste 

11.11 Quantos depósitos a empresa possui? 

I 3 9 I 2 

Grande S.Paulo Grande S.Paulo Grande S.Paulo(3) R. Grande do Sul Região Sudeste 

Interior S.Paulo Região Sudeste (6) R. Grande do Sul 
(2) 

1112 A empresa tem a1gwn tipo de acordo ou contrato com seus parceiros comerciais 
comercialização displays EDI 
(venda, 
faturamento, 
enlrega) 

EDI caminhões 
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Empresa A EmpresaB I Empresa C EmpresaD Empresa E 
II.13 Como estaria hoje a empresa se a empresa não fosse informatizada? 

Sem A empresa não A empresa não Lá por 1987, o Estaria um caos. A 
informatização teria teria condições de prazo médio para Empresa E 
teriamos competitividade, somar as vendas, entrega depois da atualmente possui 
dificuldades dentro nem existiria precisariam muito entrada do pedido um grau interno de 
do mercado atual mais pessoas para era de cerca de 7 informatização 
para atingir os fazer isto. A dias, Com o uso do <state ofart' com 
objetivos da informatização não fax, por volta de todos os usuários 
empresa com reduz quadro, 1988 em diante, o ligados em rede e-
relação ao seu melhora a prazo caiu para mail, equipe de 
mercado de 'performance' cerca de 3 a 4 dias, vendas 
atuação e agora, nos informatizada e 

últimos 3 anos, os faturamento por 
prazos médios depósito bem 
caíram para cerca como serviços de 
de 48 horas informações 

terceirizados como 
o Agrocast da 
Agência Estado. 
Hoje uma empresa 
competitiva não 
poderia sobreviver 
sem uma adequada 
tecnologia de 
informacão. 

ill.l. Com a disseminação da informática, haverá uma tendência da empresa 

(I) se verticalizar 

(2) recorrer mais X X X 
ao mercado 
(3) sem influência X X 

III.2.Com a disseminação da informática, haverá uma tendência da empresa distribuir: 
(I) maior X 
proporção das 
vendas direto a 
vareiistas 
(2) maior X 
proporção das 
vendas através de 
atacadistas/ 
distribuidores 
(3) sem influência X X X 

lli.3.0 uso cada vez maior da informática, vai aumentar o nível de competição dentro do setor em que a empresa atua: 

(I) concordo X X X X X 

(2) discordo 

(3) sem influência 

lli.4.0 maior uso da informática levará a empresa a se envolver em maior grau com alianças estratégicas: 

(I) concordo X X X X X 

(2) discordo 

(3) sem influência 
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Empresa A Empresa R Empresa C EmpresaD I Empresa E 

ill.5. O maior uso da informática haverá mna tendência maior para a adoção de estratégias cooperativas ao invés de 
estratégias comoetitivas: 

(I) concordo X X X 
(2) discordo X 
(3) sem influência X 

III.6.A disseminação do uso da informática irá aumentar o poder: 

(I) do fornecedor X X X 
(2) do comprador X X X X 
(3) sem influência X 
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APÊNDICE 4- TABELAS PARA CLASSIFICAÇÃO NO MODELO NOLAN 

Tabela 3 - Identificação de estágios para Benchmark de tecnologia 

Itens de questionário para Benchmark de Identificação de estágio/Pontuação 
Tecnoloaia• 

11 21 31 4 51 6 

1. Porcentagem de processamento de banco de 
dados compartilhados 
>=0%<5% X 

>=5% < 15% X 

>=15%<40% X 

>-40%<60% X 

>=60% < 80% X 

>=80% X 

2. Modo de processamento de dados 

Porcentagem de processamento interativo 

>=0%< 10% X 

>-10% < 30% X 

>-30% <50% X . 

>=50% <80% X 

>-80% < 90% X 

>-90% X 

3. Gastos com hardware de computação 

Porcentagem de micros multi/único usuário 

>=0%<2% X 

>=2% <5% X 

>=5%< 10% X 

>=10%<20% X 

>=20% <30% X 

>-30% X 

"' O estágio do benchmark de tecnologia é a média arredondada da pontuação dos três itens de estágio 
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Tabela 5- Distribuição de frequências das variáveis do benchmar/(-21 

Caracteristicas do Estâgio das variáveis do benchmark Código do item Frequência (%) Média Desvio 
padrão 

Benchmark do Gasto com PD 

Crescimento do gasto com PD excede a taxa do crescimento das (1) 22 18.3 
vendas 
Crescimento do gasto com PD é menor que a taxa do crescimento das (2) 65 54.2 
vendas 
Crescimento do gasto com PD segue a taxa do crescimento das vendas (3) 33 27.5 

N=120 100.0 2.092 0.0674 
Benchmark do -portfólio das aplicativos 

.A.plicativos de redução de custo fundional (1) o 0.0 
Profiferação de aplicativos trabalho-intensivas (2) 4 3.3 

Reestruturação para aplicativos de banco de dados (3) 12 9.9 

Transposição para mais aplicativos de banco de dados (4) 34 28.1 
Integração de aplicativos e bancos de dados (5) 39 322 
Integração de aplicativos espelhando fluxos de informações (6) 32 26.4 

N=121 100.0 4.686 1.073 

Benchmark de organização de PD 

Especialização para aprendizado tecnológico (1) 3 2.5 

Programadores orientados ao usuârio dando suporte a âreas funcionais (2) 42 35.0 

Organização de PD é promovido para média administração (3) 20 16.7 

Foco na custódia de dados e utilidade do computador (4) 29 24.2 

Foco na administração de dados (5) 6 5.0 

Toma-se alta administração focando administração de recursos de (6) 20 16.7 
informática 

N=120 100.0 3.442 1.488 

Benhmark de planejamento e controle de PD 

Administração solta e fatta de controles (1) 7 5.7 

Mais frouxa, administração voltada para vendas e falta de contrates (2) 18 14.6 

Planejamento e controle formalizados (3) 34 27.6 

Sistemas de planejamento e controle personalizados (4) 29 23.6 

Sistemas de planejamento e controle efetivos (5) 18 14.6 

Planejamento estratégico e controle para recursos de dados (6) 17 13.8 

N=123 100.0 3.683 1.41 

Benchmark de conhecimento do usuário 

Usuário é hands-off mas conhece as vantagens da automação (1) 5 4.1 

Usuário é superficialmente entusiasta (2) 7 5.8 

Usuário é arbitrariamente contabilizâvel (3) 9 7.4 

Usuário é con1abilizãvel para a qualidade dos dados e uso dos dados (4) 31 25.6 

Computaçao de usuário final e sistema efetivo de chargeback (5) 14 11.6 

Aceitação de contabilização conjunta de usuário e PD (6) 55 45.5 
N=121 100.0 4.711 1.457 

Benchmark de tecnologia: (a) 

>=0% < 1,5% (1) o 0.0 

>=1 ,5% < 2,5% (2) 7 5.9 

>=2.5% < 3,5% (3) 22 18.5 

>=3,5% < 4,5% (4) 55 46.2 

>=4,5% < 5,5% (5) 32 26.9 

>= 5,5% (6) (6) 3.0 
N=119 100.0 4.017 0.0692 

Benchmark composto: (b) 

>=0% < 1,5% (1) o 0.0 

>=1 ,5% < 2,5% (2) 6 4.9 

>=2,5% < 3,5% (3) 18 14.6 

>=3,5% < 4,5% (4) 58 47.2 

>=4,5% < 5,5% (5) 36 29.3 

>= 5,5% (6) (6) 5.0 4.13 0.887 

N=123 100.0 

(a) Média composta de três categorias: abordagem de processamento de dados, modo de processamento de dados, e gastos com hardware de 
computação 
(b) Média composta de cinco benchmarks: portf6fio de aplicações, planejamento e controle de PD, organização de PD, conhecimento de usuário e 
tecnoJoo:ia. MissmQ values foram excluídos dos cálculos 

221 LI, Eldon Y.; ROGERS, John C.; CHANG, H. Alex. "An Empirical Reassessment ofthe Measure of 
Information System Sophistication". Information Resources Management Journal, Summer, I 994, pg. 
12. 
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APÊNDICE 5- ROTEIRO PARA CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS FRENTE 
OUTRAS EMPRESA$222 

I. complete o questionário do apêndice 
2.identifique o estágio das empresas nas áreas do item 1.2 do questionário 
3. calcule a média arredondada- resultado é o estágio da empresa no benchmark de 
tecnologia 
4. identifique o estágio correspondente aos outros benchmarks (itens 1.3 a 1.6 do 
questionário) 
5. calcule a média entre os estágios dos benchmarks mais o de tecnologia, 
arredondando os valores, para identificar estágio na escala Nolan. 

222 LI, Eldon Y.; ROGERS, John C.; CHANG, H. Alex. "An Empirical Reassessment ofthe Measure of 
Information System Sophistication". Injormation Resources Management Journal, Summer, 1994, pg. 
3-19. 


	

