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INTRODUCÃO

As empresas tipicamente comerciais sempre tiveram o objetivo de trazer

mercadorias aos seus clientes fazendo um trabalho de procura e busca destas

mercadorias. A Companhia das índias Orientais é um caso clássico de uma

empresa de "Trading", bem como a Hudson's Bay Company no Canadá.

Com o avanço cada vez maior das tecnologias de informação, com a facilitação

cada vez maior das trocas internacionais no Brasil através da abertura econômica

que vem ocorrendo desde o governo Collor, o papel das empresas de "trading"

tem sido cada vez menos significativo para o comércio internacional. Aqui estou

manifestando a hipótese implícita de que a facilitação exógena 1das trocas

internacionais e a mudança nas políticas domésticas (FRIEDEN e ROGOWSKI,

1996, p.25) afetam sobremaneira os negócios de intermediários, como as

"tradings" que representam um aumento nos custos de transação. Ou seja, se

uma empresa pode adquirir um produto diretamente do produtor por um custo

mais baixo, qual seria a razão para continuar a utilizar os serviços de uma

"trading" ou mesmo comprar de um importador no Brasil.

Vou aqui trabalhar especificamente com o caso de uma empresa de importação

de Tripas naturais suínas e ovinas para a fabricação de lingüiças e salsichas. E

como a facilitação do comércio internacional afetou os segmentos de mercado em

que atuava.

Inicialmente vou dar um panorama do mercado. Ainda neste ponto vou especificar

o seu mercado e como funcionam as ligações entre produtores e distribuidores de

tripas naturais no mundo e no Brasil, pois há uma forte relação entre eles.

1 Por facilitação exógena entenda-se todas as formas que tornam os custos de transação nas

trocas internacionais menores ou mesmo as recompensas por se efetuar trocas internacionais

maiores. Como por exemplo à redução ou eliminação de quotas ou tarifas, redução nos custos de

transporte e outros.
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Em segundo, vou utilizar conceitos de economia de empresas para identificar

quais os problemas teóricos, que a meu ver, se aplicam ao caso. No capítulo

subseqüente vou detalhar o problema. Em seguida vou aplicar o problema aos

conceitos teóricos e por fim sugerir um novo modelo estratégico da empresa.
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CAPíTULO 1 - O MERCADO DE TRIPAS NATURAIS SUíNAS E EOVINAS

Tripas naturais são utilizadas na fabricação de embutidos (salsichas e lingüiças)

como envoltório. Elas são extraídas no momento do abate de bovinos, ovinos e

suínos juntamente com outras vísceras.

Além do intestino propriamente dito, também são extraídos, a mucosa do próprio

intestino, que é conhecida como heparina e o "catgut" um fio, que é "puxado" dos

intestinos e é bastante resistente.

Da heparina se fabrica anticoagulante e do "catgut" fabrica-se fios cirúrgicos e

cordas para raquetes de tênis.

Neste trabalho estarei tratando apenas das tripas naturais importadas utilizadas

para a fabricação de embutidos como salsichas e lingüiças. Este é o escopo de

atuação da Kavi que será a empresa objeto de análise.

A demanda por tripas é uma demanda derivada da demanda por embutidos de

uma maneira geral.

Na produção de embutidos utiliza-se basicamente três tipos de envoltórios: tripas

naturais, tripas artificiais e bexigas. Os dois primeiros são utilizados na fabricação

de salsichas e lingüiças e o terceiro é utilizado na fabricação de mortadela.

Existem três tipos de tripas naturais: (i) tripas naturais de bovinos, (ii) tripas

naturais de ovinos e (iii) tripas naturais de suínos. As tripas artificiais são

produzidas com base em colágeno e celulose.

O Brasil tem uma grande produção de tripas naturais bovinas, já que possui um

vasto rebanho. Cerca de 80% da produção de tripas naturais bovinas é exportada.

Este produto é destinado à fabricação de lingüiças e salsichas defumadas que são

pouco consumidos no Brasil.

As tripas naturais de suínos se destinam mais para a fabricação de lingüiças

frescas e as tripas ovinas se destinam para a fabricação de salsichas. O Brasil

importa grande parte das suas necessidades de tripas suínas para a fabricação de
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lingüiças frescas, uma vez que o abate de suínos é insuficiente para atender à

demanda.

1.1 - O MERCADO ATUAL

A indústria de tripas naturais suínas e ovinas pode ser dividida em 3 grupos

básicos, produtores, distribuidores e consumidores. No Brasil podem ser

destacados os distribuidores e os consumidores.

Os distribuidores de tripas naturais de ovinos e suínos podem ser classificados da

seguinte forma: (i) exportadores europeus (ii) importadores brasileiros

(distribuidores). Muitas vezes os importadores brasileiros podem ser também

exportadores de tripas naturais de bovinos, como é o caso da Lopesco, a maior

empresa de tripas naturais do Brasil.

O país que mais produz tripas naturais suínas é a China, que esteve fechada para

o Brasil até o ano de 1993. Isto significava que o Brasil, para conseguir tripas

naturais suínas, deveria recorrer aos exportadores europeus de tripas naturais

suínas, que por sua vez compravam dos fabricantes chineses. A China já esteve

aberta para o Brasil, entretanto atualmente está fechada para exportação de tripas

naturais devido a barreiras fito-sanitárias. Os fabricantes chineses, por outro lado,

fabricam uma grande quantidade de calibres (espessura) e qualidades de tripas e

desejam vender em grandes lotes que contemplam tripas de todos os preços.

Estes lotes variados não são muito usados no Brasil que compra em geral tripas

de calibres mais grossos e preços mais baixos.

Em relação às tripas naturais ovinas, o Brasil também não tem um abate

considerável uma vez que o rebanho ovino é pequeno. Os maiores produtores

mundiais de tripas de ovinos estão localizados na Austrália e Nova Zelândia que

exportam aos grandes exportadores europeus.

Já o mercado consumidor de tripas naturais no Brasil pode ser classificado em

dois grandes grupos ou segmentos de acordo com o seus volumes de consumo
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de tripas naturais (i) grandes consumidores e (ii) pequenos e médios

consumidores.

o segmento de grandes consumidores de tripas naturais é composto por grandes

frigoríficos e abatedouros que utilizam tripas naturais de suínos. Deste grupo

fazem parte Sadia, Perdigão, Ceval (marca Seara) e Cooperativa Oeste

Catarinense (Aurora) e Chapecó.

Este grupo se caracteriza por um grande volume de abate de suínos, de onde

retira tripas naturais para a fabricação de lingüiças e o restante compra no

mercado. Sua produção é verticalmente integrada "para cima", ou seja, eles

controlam o acesso à matéria prima com Fomentos, que são pequenos

agricultores que criam aves e suínos e os frigoríficos fornecem ração, tecnologia e

cuidados veterinários para os animais até o momento do abate. Além disso

utilizam uma tecnologia chamada mechanical deboned meat (carne

mecanicamente separada), fazendo com que o preço da matéria-prima que

utilizam seja comparativamente mais barata que os frigoríficos pequenos e

médios.

Em geral, os grandes frigoríficos têm um grande poder de barganha junto aos

seus fornecedores, sendo a busca por preços baixos mantendo a mesma

qualidade uma constante. Em geral estes grandes frigoríficos importam

diretamente de grandes distribuidores europeus de tripas naturais de suínos. Eles

realizam importações com base em contratos de um ano com embarques

periódicos.

Com o avanço da tecnologia de tripas artificiais, toda a produção brasileira dos

grandes frigoríficos utiliza tripas artificiais a base de colágeno ou a base de

celulose para a fabricação de salsichas. Há ainda um grande uso de tripas

naturais de ovinos por parte dos pequenos e médios consumidores. O Brasil

importa dos exportadores europeus tripas naturais de ovinos.

O segmento de pequenos e médios consumidores é composto por pequenos e

médios frigoríficos, além de açougues e outros que em geral são atendidos por
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pequenos revendedores de tripas naturais que também utilizam tripas naturais

suínas para a fabricação de lingüiças e utilizam tripas naturais de ovinos para a

fabricação de salsichas.

Este segmento tem um poder de barganha muito menor. Sua produção é pequena

em comparação aos grandes frigoríficos, e isto faz com que não tenham acesso a

grandes lotes de compras que poderiam gerar preços mais baixos. São tomadores

de preço, não tem uma produção verticalmente integrada, recorrendo a outros

produtores e distribuidores para a obtenção de matéria-prima, inclusive tripas

naturais. Eles adquirem tripas naturais de importadores ou distribuidores

brasileiros, que importam quantidades maiores e revendem aos pequenos e

médios consumidores quantidades pequenas.

Portanto podemos resumir que os grandes consumidores compram tripas naturais

de exportadores europeus, que oferecem preços mais baixos porém vendem em

grandes lotes. E pequenos e médios consumidores que compram de importadores

brasileiros a preços mais altos, porém em pequenas quantidades que satisfazem

às suas necessidades.

1.2 - A EVOLUCÃO DO MERCADO DE TRIPAS NATURAIS

Até 1986 o mercado de importação de tripas naturais suínas e ovinas era

dominado pelas empresas que também produziam tripas naturais bovinas. Três

empresas dominavam este cenário, a Lopesco, a Tripac e a Triporvac. A partir de

1986 outras empresas começaram a surgir no mercado para a importação de

tripas naturais suínas e ovinas, como a Doremus e Kavi.

Até 1993 o mercado brasileiro de tripas naturais era extremamente regulado,

sujeito a cotas de importação que eram reavaliadas anualmente pela Cacex. As

cotas eram baseadas sempre no volume de importação do ano anterior e eram

pleiteados aumentos anuais de até 20% com base na importação do ano anterior.

Isto dava uma grande vantagem para as empresas que estavam estabelecidas por

mais tempo, uma vez que podiam importar um volume maior.
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Os frigoríficos por sua vez gozavam de benefícios como exportadores, tinham a

oportunidade de usar operações como drawback, em que traziam uma matéria

prima importada para a fabricação de um produto que seria exportado novamente.

Também gozaram de ausência de alíquotas de importação, com facilidades

concedidas pelo Befie>t.

A reforma econômica do início da década de 90 levou a "entrada" de novos

consumidores no mercado, principalmente consumidores de baixa renda que

compravam produtos para o consumo como alimentação e bens duráveis como

eletrodomésticos. Isto levou a um grande crescimento na produção de embutidos.

Além do grande crescimento no volume de produção, houve também uma grande

concentração do setor, com o fechamento de diversos frigoríficos ao longo do

tempo. Entre eles: Comabra (Wilson), La Vilette, Ideal, Anglo, Frigorífico

Campinas, Frigorífico Clemente, Salame Rio Preto.

A partir do ano de 1993 as cotas de importação deixaram de existir. Deste

momento em diante todos podiam importar os volumes de tripas que desejassem

no Brasil. Isto ocasionou mais ofertas por parte dos exportadores europeus, bem

como maior oferta de tripas naturais pelos importadores brasileiros.

No mesmo período o comércio com a China também foi liberado provocando um

movimento dos grandes frigoríficos brasileiros em comprar diretamente dos

produtores chineses. Entretanto este comércio se mostrou pouco frutífero pois os

chineses, conforme foi falado anteriormente, preferem vender grandes lotes com

diversos calibres e os grandes frigoríficos, assim como todo o mercado brasileiro,

consome apenas calibres mais grossos com preços mais baixos. Além destes

fatores barreiras fito-sanitárias são impostas como forma de limitar a importação.

A China está fechada para o Brasil devido a estas barreiras desde 1999.

2 Incentivo governamental de importação concedido a exportadores brasileiros na década de 80
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Outro fator que tornou o comércio infrutífero foi à ausência de crédito que os

chineses costumam conceder. Se por um lado os europeus dão prazos de 180

dias para pagamento, os chineses querem cartas de crédito à vista, dificultando o

comércio.

Os longos prazos de pagamento concedidos aos grandes frigoríficos brasileiros é

uma vantagem que os exportadores europeus têm, uma vez que as taxas de juros

concedidas pelos bancos naquele continente são menores que as taxas no Brasil.

Para os grandes frigoríficos é uma forma de financiamento mais barato do seu

capital de giro.

Os importadores brasileiros também estavam sujeitos às mesmas limitações e se

quisessem importar pequenos lotes dos fabricantes chineses, pagavam preços

mais altos e deveriam pagar a vista, não gozando dos prazos concedidos pelas

empresas européias.

Atualmente o mercado de tripas naturais é de US$ 60 milhões. Destes, US$ 24

milhões é do segmento de pequenos consumidores e US$ 36 milhões é do

segmento de grandes consumidores que importam diretamente dos exportadores

europeus.

Destaca-se no mercado brasileiro de importação direta (exportadores europeus) a

Peter Gelhard Naturdãrme que além de exportar diretamente para os grandes

frigoríficos, atende o mercado de pequenos frigoríficos através de sua controlada

Doremus do Brasil e a holandesa Van Hessen. As estimativas são que a Doremus

juntamente com a Lopesco consigam atender 70% do mercado para pequenos

frigoríficos e revendedores, com um faturamento anual de US$ 16 milhões. Apesar

da Doremus muitas vezes atuar no mercado de grandes frigoríficos diretamente,

para Peter Gelhard Naturdãrme isto não é interessante, pois há o custo da

subsidiária local. Entretanto, para os grandes frigoríficos o fato de ter um estoque

local é interessante, pois não têm que esperar por embarques e procedimentos

burocráticos para a chegada da mercadoria. A Doremus tem o custo de "carregar"
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o estoque. O que torna a importação através da Doremus , desinteressante para a

Peter Gelhard Naturdãrme.

1.3 - TRIPAS ARTIFICIAIS - UM SUBSTITUTO

A produção de embutidos é bastante pulverizada no Brasil. Existem diversos

pequenos frigoríficos e açougues que tornam a mensuração do mercado

imprecisa. Especialistas" estimam que 100% da produção de salsicha utilizam

tripas artificiais e que na produção de lingüiças este percentual está dividido 40%

para tripas artificiais e 60% para as tripas naturais. O maior problema para as

tripas artificiais é dar manutenção às margens em um mercado onde as salsichas

têm um preço final muito baixo e a intensa rivalidade entre os competidores faz

com que as margens sejam cada vez menores pressionando o preço das matérias

primas.

O mercado de tripas artificiais é dominado por grandes empresas multinacionais

com representantes e vendedores no Brasil. Sua fabricação é complexa e exige

grandes investimentos em equipamentos, quando comparados aos investimentos

necessários para se ter um negócio de tripas naturais. A importação é feita

diretamente por estas empresas ou ainda diretamente pelos próprios clientes.

Estas empresas geralmente têm uma força de vendas própria.

Dentre as principais empresas do setor, vale destacar a Viskase (americana), a

Viscofan (espanhola) e a Tipec (americana), que produzem tripas artificiais à base

de celulose, e a Devro (americana), a Naturin (do mesmo grupa da espanhola

Viscofan) e a Nippie (japonesa) , que produzem tripas artificiais à base de

colágeno.

As tripas artificiais são utilizadas na fabricação de salsichas, que é um produto que

têm um preço muito reduzido no mercado, fazendo com que as margens com as

3 Importação obtida com Kavi Com. & Ind. Ltda.
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tripas artificiais que é,uma demanda secundária da demanda por salsichas sejam

bastante reduzidas.

Estas empresas atuavam somente através de representantes no Brasil, durante

muitos anos a Lopesco representou a Union Carbide (atual Viskase) para a venda

de tripas artificiais a base de celulose. Entretanto, com o crescimento e abertura

do mercado nos últimos anos, houve um crescimento considerável no número de

concorrentes. Viscofan, Tipec, Devro, Naturin e Nippie são empresas novas no

cenário brasileiro de tripas artificiais.

1.4 - A KAVI COMÉRCIO & INDÚSTRIA

A Kavi é a empresa objeto para análise deste caso. Foi aberta em 1997 com o

intuito de comercializar tripas naturais de bovinos, suínos e ovinos. A Kavi tentou

uma série de novos negócios, até se tornar uma empresa comercial.

Em seu período inicial a empresa produzia tripas naturais bovinas, importava para

revender tripas naturais ovinas e suínas, mantinha um acordo com uma empresa

de produtos químicos para frigoríficos - Adicon - para revenda de seus produtos

da qual recebia comissão sobre as vendas e tinha um acordo com uma empresa

holandesa - SMITS ITC - para a venda de tripas naturais em grandes frigoríficos

de quem também recebia comissão sobre as vendas.

Seus sócios eram ex-funcionários da Lopesco e fundaram a empresa nos mesmos

moldes desta empresa.

1.4.1 - Período de 1987 até 1989

Neste período, a empresa experimentou uma série de negócios baseados na

experiência de seus sócios. Neste período a empresa atuava nas seguintes

frentes (i) tripas naturais bovinas, (ii) acordos comerciais para a venda de produtos

químicos, (iii) acordos comerciais para venda de tripas naturais nos grandes

frigoríficos e (iv) venda de tripas naturais de ovinos e suínos para frigoríficos

pequenos e revendedores.
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A operação de tripas naturais bovinas

As tripas naturais de bovinos eram adquiridas em um abatedouro no estado de

Goiás. Estas tripas eram limpas inicialmente no próprio abatedouro e

posteriormente trazidas para a Kavi , em sua planta localizada em

Pindamonhangaba no Estado de São Paulo. É prática corrente no mercado que

as empresas de tripas naturais coloquem funcionários por elas pagos dentro dos

abatedouros para retirarem as tripas dos animais abatidos para que o material (as

tripas) não seja danificado. Isto fazia com que maiores custos fixos fossem

incorridos. A empresa não tinha reputação para venda da mucosa do intestino do

boi (heparina), tampouco escala. Também não tinha pessoal qualificado para a

retirada do "catgut" para a fabricação de fios cirúrgicos.

A empresa não conseguiu sustentar seus negócios de venda de tripas naturais

bovinas pois tinha escala suficiente para cobrir os custos fixos ou mesmo alcançar

escala para que pudesse manter uma exportação regular. Suas instalações não

estavam totalmente compatíveis para que se pudesse manter uma manufatura

adequada de tripas naturais, não contava com espaço para armazenagem

adequada fazendo com que incorresse em problemas com a fiscalização sanitária.

Estes problemas, aliados a um baixo desempenho nas vendas, destinadas

principalmente à exportação , que requeria um volume maior de produção para

atingir lotes economicamente viáveis, fez com que a empresa decidisse por

interromper a produção de tripas naturais bovinas.

o acordo comercial para a venda de tripas naturais suínas e ovinas para grandes

consumidores

Este acordo foi celebrado entre Kavi e a Smits ITe, uma empresa holandesa que

vendia tripas naturais. O acordo se baseava na venda de grandes lotes de tripas

naturais para os grandes frigoríficos sendo que a Kavi deveria receber a título de

comissões uma parte do valor destas vendas.
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Os contratos com os grandes frigoríficos eram anuais e consistiam na importação

direta pelos frigoríficos de lotes de tripas naturais. A Kavi entraria aqui com a

reputação de mercado de seu sócio que atuava na área comercial da empresa

para que se realizasse a venda para a Smits ITC nos grandes frigoríficos

brasileiros.

A Kavi por outro lado, mantinha uma espécie de estoque regulador no Brasil que

muitas vezes cobria as eventuais falhas nas transações internacionais, como

atrasos no embarque, greves nos portos ,etc. Estas vendas eram feitas

diretamente da Kavi para os frigoríficos brasileiros e seus preços eram muitas

vezes mais elevados que a mercadoria importada da Smits ITC, contudo visavam

apenas a cobrir eventuais falhas na programação de importação.

o acordo comercial para a venda de produtos químicos

Este acordo comercial aproveitava o trânsito do sócio comercial nos grandes

frigoríficos para a venda de produtos químicos. Ele foi celebrado entre a Kavi e a

Adicon, uma empresa brasileira que fabrica produtos químicos para frigoríficos,

como aditivos e condimentos. Consistia no pagamento de comissões da Adicon,

que era a empresa produtora dos produtos químicos, para a Kavi.

Além do acordo propriamente dito, as duas empresas sempre estavam juntas em

eventos e feiras como maneira de reforçar a sua parceria. Isto significava para a

Kavi e para a Adicon uma imagem comercial que trouxe ganhos tanto para a

Adicon que penetrava agora com maior facilidade dentro de clientes que antes não

tinha acesso, quanto para a Kavi, que recebia as comissões de venda.

A Adicon gozava de boa reputação no fornecimento de produtos químicos para

frigoríficos. Para a Kavi contar com a parceria da Adicon significava compartilhar

desta boa reputação no mercado.
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Venda de tripas naturais de ovinos e suínos para pequenos consumidores

Além dos outros negócios já mencionados, a Kavi importava tripas naturais de

suínos e ovinos de diversos exportadores europeus para a comercialização em

pequenos e médios consumidores.

Em geral as empresas deste segmento não conseguem importar diretamente dos

exportadores europeus grandes lotes de tripas naturais que são acondicionados

em contêineres ,pois têm um pequeno volume de produção.

A Kavi importava dos exportadores europeus, que por sua vez traziam a

mercadoria da China e outros países. Brasil e China não mantinham relações

comerciais até este momento. O Brasil se caracterizava por um grande isolamento

da comunidade internacional. Os países europeus por outro lado mantinham

relações comercias com os chineses. Isto fez com que pudessem estabelecer uma

relação de maior prazo junto aos chineses garantindo assim acesso ao produto e

a manutenção de margens mais elevadas durante um certo período.

1.4.2 - O Período de 1990 até 1993

A operação de tripas naturais suínas

Neste período a empresa fechou um acordo que consistia na compra de tripas

suínas da Ceval Alimentos, classificando-a para posterior venda no mercado

interno para outros frigoríficos e revendedores.

Entretanto, com o aumento do custo de compra da Ceval Alimentos, aliado ao

custo elevado em se comparando com a tripa importada, a Kavi decidiu por

descontinuar a operação com tripas naturais suínas, passando apenas a revende-

la no mercado interno.
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o acordo comercial para a venda de tripas naturais suínas e ovinas para grandes

consumidores

A operação de importação direta para grandes frigoríficos continuava nos mesmos

moldes do período anterior, onde a Kavi recebia comissões sobre as vendas

efetuadas nos frigoríficos de grande porte juntamente com a Smits ITe.

o acordo comercial para a venda de produtos químicos

o acordo comercial entre a Kavi e a Adicon durou até 1993. Problemas oriundos

da falta de controle nas vendas da Kavi para a Adicon levaram a um problema de

Moral Hazard "por parte da Adicon no pagamento das comissões, levando ao

rompimento do acordo uma vez que não considerava que a sua posição fosse

vantajosa na parceria.

Venda de tripas naturais de ovinos e suínos para pequenos consumidores

Esta operação continuava nos mesmos moldes do período anterior. A Kavi

continuava a atuar no mercado de tripas naturais e também continuava a manter

uma espécie de estoque regulador para eventuais falhas nas importações diretas

dos grandes frigoríficos, uma vez que tinha acesso a toda a programação.

Rompimento da Sociedade na Kavi

No final de 1992 a Kavi um dos sócios da empresa, aquele que tinha a "expertise"

da produção deixou a empresa. Isto foi relevante, pois nesta mesma época a

empresa focou-se muito mais em seus acordos comerciais, deixando a efetiva

manufatura de tripas naturais de lado, atuando como uma empresa com foco

muito mais comercial do que como uma empresa voltada para a produção.

4 Forma de oportunismo pós-contratual
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1.4.3 - O Período de 1993 até 1997

Neste período, a Kavi se consolidou como uma empresa tipicamente comercial.

Todas as suas operações ligadas à produção ou manufatura de tripas naturais

foram abortadas.

Mais do que isso, passou a atuar como uma empresa focada na comercialização

de tripas naturais de ovinos e suínos, não participando mais da comercialização

de tripas naturais de bovinos.

A empresa já havia deixado seus acordos comerciais para fornecimento de

produtos químicos para frigoríficos. Seus principais negócios estavam baseados

no fornecimento de tripas naturais de ovinos e suínos para grandes, médios e

pequenos frigoríficos seja através de importação direta onde recebia comissões,

ou através de importação e revenda propriamente ditos.

o acordo comercial para a venda de tripas naturais suínas e ovinas para grandes

frigoríficos

Neste período a empresa experimentou uma grande redução nas margens de

seus negócios com frigoríficos de grande porte. A concorrência estava cada vez

mais agressiva na oferta de tripas naturais, oferecendo produtos a preços muito

mais baixos.

A partir de 1997 a Kavi não conseguiu mais manter as suas margens, com preços

cada vez mais próximos do custo das mercadorias, fazendo com que suas

margens fossem corroídas. As comissões recebidas passaram a ser cada vez

menores, tornando o negócio desvantajoso tanto para a Kavi quanto para a sua

parceira holandesa a Smits ITe.

o motivo principal foi à oferta de preços cada vez mais atrativos para os grandes

frigoríficos das grandes exportadores europeus, especialmente a Peter Gelhard

Naturdãrme da Alemanha e da Van Hessen de origem holandesa. Estas empresas

tinham grande capacidade de suprimento e principalmente grandes acordos para

a compra de tripas naturais nos países produtores. Isto fez com que pudessem ter
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maior poder de barganha na compra e oferecer preços menores. A SMITS ITC

tinha uma posição muito fraca na obtenção de matéria prima, na verdade ela

comprava a mercadoria da Peter Gelhard Naturdãrme e outros exportadores

europeus após o fechamento do acordo com os grandes frigoríficos. Portanto, não

tinha também o custo de "carregar" o estoque, fazendo com que a vantagem

competitiva de sua parceria, baseada no relacionamento com os clientes, fosse

cada vez menos sustentável.

Além disso, as cotas de importação a que estavam sujeitas as tripas naturais

caíram, facilitando as vendas por parte dos exportadores europeus diretamente

para o segmento de grandes consumidores.

A Abertura Comercial Brasileira - o Comércio de Tripas com a China

A abertura comercial brasileira foi bastante positiva para o comércio de tripas

naturais. Um grande volume de tripas naturais de suínos é originado da China,

cujo grande rebanho e mão-de-obra abundante e barata, inclusive mais barata que

a mão-de-obra brasileira, dão uma grande vantagem em custo fazendo com que

mantenham preços baixos.

Os exportadores europeus importavam grandes quantidades de tripas suínas da

China até 1993. Isto lhes dava a possibilidade de reexportar este produto ao

Brasil, que acabava por pagar preços mais elevados, já que as tripas passavam

necessariamente pelo continente europeu para nacionalização, e em seguida, ser

vendida para o Brasil e outros países.

A facilitação exógena das trocas internacionais, especialmente com a China,

possibilitou um grande ganho para os importadores brasileiros uma vez que

poderiam adquirir produtos que não tinham um preço mais elevado devido a um

alto custo de transação que foi originado pelo bloqueio das relações comerciais

entre Brasil e China.

Durante este período, a Kavi experimentou uma expansão em suas margens. Não

somente oriunda da abertura comercial com a China, mas também pela súbita e



17

expressiva valorização do real frente ao dólar, fazendo com que mercadorias

importadas fossem vantajosas. A expansão das margens foi para a Kavi à

possibilidade de um grande fortalecimento financeiro imprescindível para se

suportar um longo ciclo financeiro, onde o capital investido em estoques, que

muitas vezes não está disponível para a venda, seja substancial.

A Kavi aproveita oscilações favoráveis no câmbio para o fechamento de

operações futuras. Muitas vezes a mercadoria não está desembaraçada no porto,

tem que esperar cerca de 15 dias para a liberação da mercadoria que vai ser

vendida e o pagamento será feito pelo cliente em até 60 dias. Desta forma se

torna imprescindível para a empresa manter um caixa fortalecido.

1.4.4 O Período de 1997 até 2002

Nos últimos 5 anos o cenário de atuação da Kavi passou a ser bastante diverso.

Com a forte redução no preço ofertado pelos exportadores europeus a Kavi viu

suas margens muito reduzidas e decidiu por não atuar neste segmento, pois

deveria ter o ônus de "carregar" o custo de estoques para os grandes

consumidores, assim como os exportadores europeus fazem.

Neste novo cenário, a Kavi passou a ofertar assim como outros importadores

tripas naturais para revendedores e pequenos frigoríficos que não tem escala

suficiente para importar diretamente dos grandes exportadores europeus.

A decisão por não "carregar" os custos com estoques para os grandes frigoríficos,

diminui o risco atrelado aos seus estoques, que com diversos clientes fica

diminuído, e também evita eventuais problemas de "holdup" 5por parte dos

grandes frigoríficos.

Além disso, barreiras fito-sanitárias impostas pelo Ministério da Agricultura de

compras na China impedem o acesso direto aos produtores, fazendo com que a

5 Quando um agente tira proveito de situação vantajosa como no caso de fornecedores exclusivos
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empresa recorra aos exportadores europeus para suprir as suas necessidades,

tornado o preço para grandes frigoríficos inviável.

Concluindo, a Kavi é uma empresa tipicamente comercial, atuando como

importadora de tripas naturais. Suas vendas estão na casa de US$1.000.000

anuais, fornecendo principalmente para o Sul e sudeste brasileiros.
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CAPíTULO 2 - COMPETiÇÃO PERFEITA E AS CINCO FORÇAS DE PORTER

2.1 INTRODUÇÃO À TEORIA

Embasarei este trabalho em conceitos de economia de empresas visando buscar

uma análise robusta e objetiva do caso. Meu ponto de vista é que estes conceitos

são à base da formação da estratégia de uma empresa, sem os quais (a

estratégia) se torna pouco consistente e longe da realidade. Citando BESANKO et

al,2000, p.2: "o conhecimento profundo de economia permite a formulação de

hipóteses mais sutis e poderosas bem como a desenvolvimento de estratégias

mais ricas". Mais, a empresa nada mais é que um agente econômico ou uma

unidade econômica (PINDYCK e RUBINFElD, 1998, p.3). Sob este prisma, a

análise sob o ponto de vista econômico torna-se primordial.

Minha proposta aqui está em detalhar os conceitos que serão mais relevantes

para a explicação do caso e analisar o modelo estratégico atual da empresa do

ponto de vista econômico.

Estarei demonstrando a base econômica que atinge este negócio em particular

com o objetivo de detalhar os conceitos mais relevantes para o caso e também

demonstrando as limitações econômicas a que a empresa estará sujeita ao atuar

neste segmento e entender as razões que a levaram a se posicionar desta forma

no mercado.

2.2 O MODELO DE CINCO FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER

o ponto de partida da análise está em identificar quais foram às causas que

levaram o mercado a se configurar desta forma, ou seja, já que a competição se

dá basicamente nos preços , forçando as margens para baixo e diminuindo a

lucratividade. Inicialmente vou conceituar o modelo de 5 forças competitivas de

MICHAEL PORTER (PORTER,1989, p. 4):
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MODELO DE 5 FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER

(PORTER, 1989, p.4)

Dentro deste Modelo, cada quadro representa uma força a que a empresa esta

exposta e sua configuração define a indústria.

Poder dos Fornecedores e compradores- uma empresa pode ter muito ou

pouco poder de barganha com seus fornecedores, isto pode ser muito importante

para a geração de valor para o cliente, como é o caso de grandes cadeias de

supermercados que pressionam os fornecedores para reduzir preços, garantindo

assim, menores preços para os clientes. Uma mudança neste poder poderá afetar

a lucratividades das grandes cadeias de supermercado em geral. Alguns fatores

podem determinar a fonte de maior ou menor poder dos fornecedores como:

• Concentração das indústrias, sendo que as mais concentradas têm maior

vantagem sobre as menos concentradas;

• Volumes de Compra;

• Disponibilidade de produtos substitutos;
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• A existência de ativos específicos e o problema de "holdup" que pode

surgir;

• Risco de integração pelos fornecedores forçando a empresa a aceitar

preços altos ou risco de integração pelo comprador forçando a empresa a

aceitar preços mais baixos;

• Habilidade dos fornecedores em discriminar preços, podendo cobrar mais

de firmas mais lucrativas

Novos entrantes - neste fator, a questão mais importante está nas barreiras à

entrada de novos concorrentes no mercado. Como:

• Economias de escala já são exploradas pelos participantes do mercado e a

escala mínima eficiente (EME) é grande em relação ao mercado;

• Os consumidores valorizam o nome da empresa ou são fiéis a ela;

• Acesso dos novos entrantes a fatores chave para o início do negócio;

• Proteções governamentais;

• Curva de experiência fazendo com que os novos entrantes tenham

desvantagens em custo.

• Expectativas sobre a competição pós-entrada, que quer dizer que após a

entrada da concorrente nova, o mercado pode se alterar fazendo com que

os participantes atuais realizem medidas de retaliação como guerra de

preços.

Substitutos - são produtos que podem substituir o produto que a empresa está

vendendo. No caso em questão, as tripas artificiais a base de colágeno ou

celulose, são produtos substitutos das tripas naturais. Fatores a serem

considerados com substitutos são:

• Disponibilidade dos substitutos



22

• Preço de acordo com as características, inclusive qualidade;

• Elasticidade da demanda com relação ao preço.

Rivalidade Interna - este é o grau com que os concorrentes vão competir na

indústria por mais participação no mercado. Geralmente está relacionado com

guerra de preços, onde as seguintes condições a favorecem:

• Muitos vendedores no mercado;

• A indústria está estagnada ou declinante;

• As empresas têm custos diferentes;

• Excesso de capacidade;

• Não existem custos de mudança de um fornecedor para o outro;

• Pedidos grandes e pouco freqüentes fazendo com que caia o preço para

que se consiga o pedido;

• A indústria não usa práticas facilitadoras ou cooperativas para determinar o

preço;

• Há muitas barreiras para a saída.

2.3 QUOTAS E TARIFAS DE IMPORTACÃO

o mercado de tripas naturais importadas no Brasil sempre esteve sujeito a quotas

de importação além de alíquotas. Este é um mecanismo que o governo adota para

proteger os produtores locais, que poderão cobrar um preço mais alto, pois não

têm concorrência externa. O efeito disto está em uma perda para a sociedade

como um todo que paga um preço mais alto por ter que consumir um produto

nacional mais caro que o importado.

oi ,
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Sem quotas de importação ou mesmo alíquotas, o país importaria o mesmo

produto a um preço mais baixo. O gráfico a seguir demonstra uma situação em

que há proibição total em importar um produto.

Quotas e Tarifas de Importação
Eliminando Importação

Preço

Demanda

Qo Q Qd Quantidade

Fonte: PINDYCK e RUBINFELD, 1998, p.313

Sem quotas ou barreiras de importação um país só vai importar uma mercadoria

quando o seu preço estiver abaixo do preço de mercado nacional. O gráfico

demonstra oferta e demanda nacionais e o ponto de equilíbrio sem importação se

daria no ponto PO e Q. Caso o preço mundial Pm seja inferior ao preço nacional

PO os consumidores ou compradores vão comprar o produto importado já que é

mais barato. O preço da indústria nacional PO vai cair até o ponto Pm assim como

a quantidade ofertada deixará de ser Q e passará a ser Qo. A quantidade

importada é dada pelo segmento Qo-Qd.

No caso de uma quota de importação, que seja zero, ou seja, nada pode ser

importado, o preço voltará ao nível PO e a quantidade consumida será Q. Os

consumidores vão perder o triângulo B, somado ao trapézio A pois vão pagar um

produto mais caro e o triângulo C representa os consumidores que deixarão de

consumir o produto. Os produtores por outro lado vão ter um excedente

representado pelo trapézio A .
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Há um deadweight 1055 6representado pela soma dos triângulos B+C que é o

excedente que o consumidor perde pois ele pagará a mais por um produto que

vale menos.

Entretanto, os governos geralmente mantêm quotas e alíquotas que limitam ou

inibem parcialmente a importação de uma mercadoria. A figura a seguir demonstra

esta situação e seus efeitos para o mercado.

Quotas e Tarifas de Importação
Restringindo Importação

Preço Oferta

Demanda

Qo Qo' Qd' Qd Quantidade

Fonte: PINDYCK e RUBINFELD, 1998, p.314

No gráfico acima, em um mercado livre, o preço de mercado seria Pm. Quando

existe uma quota determinada, por uma quantidade representada, por exemplo,

pelo segmento Qo'- Qd' os vendedores (exportadores) vão poder cobraram preço

6 Perda "peso morto"
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mais alto dado por PO.Elesvão poder ganhar o equivalente ao retângulo O, como

lucros mais altos. Os consumidores, por outro lado, vão perder o retângulo O

somado ao peso morto dos triângulos B e C.

Este era o caso para as tripas naturais até o ano de 1993 com as quotas de

importação impostas pelo governo. Os exportadores de uma maneira geral ao

vender para o Brasil podiam cobrar um preço mais alto que o preço mundial e

consequentemente as margens eram mais elevadas.

As comissões pagas pela SMITS ITC para a Kavi representavam estas margens

altas que eram oriundas de uma barreira imposta pelo governo. Ou seja, uma das

explicações para a queda de vendas e nas margens da Kavi Comércio e Indústria

residem também na diminuição das barreiras alfandegárias em relação ao

produto.

2.4 COMPETICÃO PERFEITA

Mercados de competição perfeita podem ser definidos como sendo aqueles em

que existe uma série de empresas produzindo bens idênticos, sendo que estas

empresas concorrem somente à base de preços, existe um número razoável de

competidores no mercado e o preço de mercado é dado, ou seja a empresa é um

price takel.(BESANKO et alo,2000, p.32)

As empresas em um mercado de competição perfeita são tomadores de preços,

oferecem um produto homogêneo, têm perfeita mobilidade de recursos e gozam

de informação perfeita. (PINOYCK e RUBINFELO, 1998, p.283 -284)

Tomadoras de preços - as empresas vendem apenas uma pequena porção do

volume total do mercado. O preço é determinado pelo próprio mercado, logo é

dado. Por outro lado os consumidores compram uma pequena porção da

produção total. A decisão de um produtor de produzir mais ou de um consumidor

em comprar mais (vice-versa) não altera o preço.

7 Tomador de preços
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Produto homogêneo - não há diferenciação entre os produtos fabricados ou

vendidos pelas empresas. Desta forma o preço é a única forma de decisão

Perfeita mobilidade de recursos - as empresas têm perfeita mobilidade de

recursos, ou seja, elas entram e saem do mercado de acordo com a sua

mobilidade, sem a existência de sunk costs "envolvídos.

Informação perfeita - os compradores têm informação perfeita a respeito das suas

preferências, sobre os preços e a qualidade daquilo que estão comprando. Os

vendedores têm informação perfeita sobre custos, preços e tecnologia.

Maximização dos Lucros

Em qualquer situação, uma empresa vai procurar produzir ou vender uma

quantidade que maximize os seus lucros. De uma forma genérica, podemos dizer

que lucros são as receitas subtraídas dos custos. Sendo que as receitas e os

custos são decorrentes do volume produzido.

A figura a seguir demonstra onde a empresa vai produzir para maximizar o lucro:

8 Custos envolvidos que envolvem especificidade de ativos e muitas vezes não podem ser

utilizados para outros fins. Estes custos não são recuperados.
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Maximização do Lucro
No Curto Prazo

Preço,
Receita

Lucro
($ ao ano)

Custo (q)

Receita (q)

....................

q* Quantidade
Vendida

Fonte: PINDYCK e RUBINFELD, 1998, p.254

o ponto q* é a quantidade em que o lucro de uma empresa é máximo. É neste

ponto em que o custo marginal é igual à receita marginal. Em outras palavras, o

slopes das funções de custo e receitas são os mesmos. A receita marginal pode

ser definida como a recita adicional por se produzir ou vender uma unidade

adicional. Analogamente custo marginal é o custo adicional em se produzir ou

vender uma unidade a mais.
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No gráfico , o segmento AS representa o ponto onde os slopes do custo marginal

e da receita marginal são iguais, que é o ponto onde o lucro é máximo. Vale notar

que neste ponto o segmento AS representa a maior distância entre o custo e a

receita.

Até a quantidade qOa empresa vai operar com prejuízo, pois a produção ou venda

não conseguiu cobrir os custos fixos.

A regra é que o lucro será maximizado no ponto onde o custo marginal for igual à

receita marginal é válida para todas as empresas, seja em um mercado de

competição perfeita ou não. (PINDYCK R. e RUSINFELD D. , 1998, p. 254)

A figura a seguir demonstra a curva de demanda do mercado e de uma empresa

em particular:

Curva de Demanda para
Uma empresa em um Mercado de

Competição Perfeita

Preço
Indústria Firma Individual

P demanda

Demanda

Quantidade Quantidade

Fonte: PINDYCK e RUBINFELD, 1998, p.255

No caso de uma empresa em um mercado de competição perfeita, a empresa vai

ser um tomador de preços, ou seja, o preço é dado pelo mercado e a quantidade

que a empresa vai produzir ou vender não altera o preço. Ou seja, a empresa

pode vender mais sem que o preço se altere. A receita total por se vender uma
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unidade adicional aumenta no mesmo montante do preço. Logo a curva de receita

média é igual à curva de receita marginal. Receita marginal e preço são iguais.

Como o ponto em que o lucro é máximo é o ponto onde a receita marginal iguala o

custo marginal, temos que para uma empresa em um mercado de competição

perfeita, o preço vai ser igual ao custo marginal que vai ser igual à receita
marginal.

No curto prazo uma empresa pode vender ou produzir gerando prejuízo. Isto pode

acontecer desde que as vendas cubram os custos variáveis de produção. Contudo

os custos fixos não estão cobertos. Esta é uma decisão que uma determinada

empresa toma pois tem uma expectativa de que no futuro o preço vai subir ou os

custos vão baixar, voltando a ter lucros.

Preço
($un)

Empresa em Um Mercado de
Competição Perfeita

Com Lucro CMg

o
R média unitária= Rmg=P

c

o ~ ~
Fonte: PINDYCK e RUBINFELD, 1998, p.257

Quantidade
Vendida

No gráfico acima, a empresa atinge o seu lucro máximo quando produzir q* que é

o ponto em que a curva de custo marginal (Cmg) cruza com a receita média

(Rmédia) que é igual à receita marginal (Rmg) que é igual ao preço (P). Neste

ponto o lucro da empresa é máximo e é representado pelo retângulo ASCD.
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Uma empresa em particular vai achar mais lucrativo parar de produzir quando o

preço de seu produto for menor que o custo médio mínimo. (PINDYCK e

RUBINFELD, 1998, p. 259).

No longo prazo a decisão de maximização dos lucros pode ser diferente da

decisão de maximização dos lucros no curto prazo pois a curva de custo médio

pode ser alterada, uma vez que a empresa pode estar sujeita a economias de

escala no longo prazo. Uma empresa pode querer aumentar o volume de

produção ou de vendas e aí estará sujeita a economias e deseconomias de

escala.

Competição Perfeita! Novos Entrantes e Queda na Demanda

Posso supor que a maioria das empresas vai tomar a decisão de quanto produzir

baseadas na premissa de maximizar o lucro que é justamente o ponto onde o

custo marginal é igual ao custo médio. O gráfico a seguir dá maiores detalhes

desta situação:

Mercado de Competicão perfeita
Antes de um Novo Entrante

.9
"'Q)
:E
d
Q)

~ p ---------------

~ CM (q)------
8-
Q)..
Q.

Custo Marginal 8-
Q)..
Q.

q
Quantidade da Empresa Quantida~e da Indústria

Fonte: BESANKO et aI., 2000, p.34
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o gráfico demonstra que em uma determinada situação às empresas produzem

uma quantidade "q" e que tem lucro econômico 9 pois ela é vendida a um preço

que está acima do custo médio. Entretanto em mercados de competição perfeita,

outras empresas vão ficar atraídas por este lucro econômico e vão entrar na

indústria. Como não existem barreiras à entrada em mercados de competição

perfeita, ou seja, as empresas entram e saem do negócio conforme sua vontade,

estas empresas vão entrar no mercado. (BESANKO et aI. p34 , 2000). Neste caso

vamos ter uma situação em que há uma mudança na curva de oferta e as

empresas vão procurar produzir no ponto onde o Custo Marginal iguala o Custo

Médio, ou seja, vão produzir a quantidade que maximize o seu lucro contábil.

Mercado de Competição perfeita
No Longo Prazo

P ---------------

Custo Marginal 8-
GI•..
Il.

q
Quantidade da Empresa

Q
Quantidade da Indústria

Fonte: BESANKO et al., 2000, p.35

Na figura acima é demonstrado que há uma mudança na curva de oferta pelo fato

de mais participantes entrarem no mercado, fazendo com que preço caia e as

indústrias operem no ponto mínimo de sua função de custo médio.

9 o lucro econômico considera também o os custos de oportunidade. Um lucro econômico de zero

não significa um lucro contábil de zero
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Uma outra situação seria a queda na demanda. Neste caso haveria uma mudança

na curva de demanda que se deslocaria para baixo, causando uma queda no

preço para as indústrias existentes. Entretanto, esta queda no preço faria com que

o preço de mercado estivesse abaixo da curva do custo médio, incentivando as

empresas a deixar a indústria. Neste ponto, haveria uma mudança na curva de

oferta, diminuindo a oferta até um ponto em que o custo marginal se igualasse ao

custo médio e consequentemente o preço de mercado.

A figura a seguir demonstra esta situação:

Mercado de Competi cão perfeita
No Longo Prazo - Com Redução na Demanda

.2
"t:J
'Gl
~
ti
Gl
Cl
~
ti
ô P(,)o
Gl P'•..e,

Custo Marginal 8-
ec,

q
Quantidade da Empresa

Q

Quantidade da Indústria

Fonte: BESANKO et aI., 2000, p.36

A figura acima demonstra que uma queda na demanda vai levar algumas

empresas a sair do mercado ou da indústria e alterando a curva de oferta, fazendo

com que o preço volte a subir em um patamar próximo ao custo médio.

Para o caso em questão, a competição perfeita é um modelo bastante robusto

para qualificar a situação atual do mercado de tripas.

A Kavi como uma empresa ou importadora típica de um mercado de competição

perfeita é uma tomadora de preços e não tem o poder de muda-lo. O produto que

ela oferece, bem como os serviços, são pouco ou nada diferenciados dos seus

concorrentes, tornando o produto homogêneo.
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Com a queda nas quotas de importação mais exportadores poderiam participar do

mercado, aumentando o número de concorrentes. Além disso, houve um

crescimento no mercado de tripas naturais originado por um aumento no consumo

de embutidos no país.

2.5 AS CINCO FORCAS COMPETITIVAS DIRECIONANDO O MERCADO PARA

A COMPETICÃO PERFEITA

A questão primordial que quero responder aqui: qual é a base econômica que

levou a indústria de tripas importadas no Brasil a se configurar desta forma, ou

seja, em um mercado que se assemelha muita a uma competição perfeita?

Em primeiro lugar, tripa não é um produto diferenciado. As empresas vendem

basicamente o mesmo produto. Os vendedores não representam grande parte do

mercado para determinarem o preço, tampouco representam uma ameaça para os

frigoríficos caso deixem de vender para eles, pois existem produtos substitutos.

Por último, há uma grande mobilidade de recursos para os distribuidores de tripas,

uma vez que não têm nenhum tipo de sunk cost associado para o set up 10do

negócio.

É importante recapitular que o mercado de tripas naturais deixou de ser regulado a

partir de 1993 com a queda das cotas de importação. Isto somado a crescimento

de mercado 11, levou a um aumento no número de empresas querendo atuar no

Brasil, ou seja, as empresas que não tinham condições ou não queriam atuar no

Brasil por falta de condições ou interesse, passaram a perceber o mercado como

mais interessante, uma vez que as restrições para importação diminuíram e os

volumes aumentaram. Ou seja, novos entrantes passaram a olhar o mercado

como maior interesse. Esta situação fez com que a oferta aumentasse. Aqui estou

10 Custos envolvidos para início de um processo, muito comum em processos produtivos onde há

uma perda nas primeiras unidades produzidas

11 A estabilização econômica brasileira no início da década passada possibilitou que a população

de baixa renda tivesse acesso ao consumo de bens mais caros, inclusive embutidos.
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assumindo que o aumento da oferta no mercado brasileiro não causou nenhum

impacto na produção de tripas naturais no mundo. Ou seja, o Brasil ainda é

relativamente pequeno e não consegue influenciar a oferta a ponto de existir uma

restrição produtiva.

O gráfico seguinte explica esta situação de aumento de oferta na industria, com

um aumento de oferta e de demanda.

Situação 1: Situação 2:

ferta
o
(.)I
Q)•..a.

Oferta
Oferta'

Quantidade Quantidade

Na situação 1 temos o estado original do mercado. Nesta situação, novas

empresas são atraídas para o mercado, que no caso das tripas deixou de ser

regulado pela queda das barreiras de importação que eram as quotas. Com o

aumento da oferta, os preços tendem a cair (situação 2).

Isto fez com que se estabelecesse um novo preço de mercado para as tripas

naturais.

Com o aumento na demanda por produtos embutidos pela população brasileira

poderíamos esperar que uma mudança na curva de demanda levaria o preço de

volta ao seu equilíbrio. Contudo como as tripas naturais são um consumo derivado

de embutidos no Brasil, os compradores decidiram por manter os preços, mesmo

porque existe um produto substituto e também a capacidade dos ofertantes em

oferecer mais mercadorias é grande, uma vez que o consumo por tripas no Brasil

é relativamente pequeno quando comparado ao restante do mundo.
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Houve um aumento na oferta de produtos com a queda das barreiras

governamentais , entretanto não houve um aumento na demanda por tripas

suficiente para compensar pois há produtos substitutos que provavelmente

tomaram lugar.

Outra hipótese é que com a entrada de novos competidores, as empresas

existentes tentaram criar barreiras a entrada, como guerra de preços, baixando

assim os preços. Houve a queda das proteções governamentais como as quotas,

diminuindo as barreiras à entrada.

No caso das tripas naturais, além do aumento do número de competidores, há o

aumento do poder dos compradores. Houve uma grande concentração na

indústria de frigoríficos, aumentando o poder de barganha que os compradores

têm sobre os fornecedores. A concentração ocasionou um aumento dos volumes

de compra individuais dos frigoríficos, fazendo com que surgisse holdup

eventualmente. Além disso, a existência de um produto substituto, que são as

tripas artificiais, eleva ainda mais o poder de barganha dos frigoríficos, pois ficam

com a opção de comprar tripas artificiais ao invés de tripas naturais. Existe

também a possibilidade de ocorrer uma "integração para trás" , pois os frigoríficos

poderiam comprar diretamente da China eliminando os intermediários.

As tripas artificiais são uma opção mais barata que as tripas naturais, pois

apresentam uma variabilidade de qualidade muito menor, fazendo com que muitos

frigoríficos como a Sadia optassem pela utilização integral de tripas artificiais ao

invés de tripas naturais. Outra razão para a substituição é que as tripas de ovinos

representam cerca de 30 a 40 por cento do custo da salsicha. O fato das tripas

ovinas terem um calibre mais fino, a quantidade embutida é menor.

Esta situação fez com que a rivalidade entre os concorrentes aumentasse, uma

vez que não existem custos elevados envolvidos no processo de mudança de

fornecedor, existem muitas empresas competindo no mercado e não há práticas

cooperativas para a manutenção dos preços.



36

Os exportadores europeus começaram a reduzir o preço com o objetivo de ganhar

mercado, fazendo com que a Kavi e outras importadoras brasileiras passassem a

vender e competir no segmento de pequenos consumidores.

Logo é seguro concluir que o mercado de tripas naturais no Brasil está próximo de

uma competição perfeita com as empresas vendendo próximo ao custo marginal,

quer seja para os grandes consumidores como para os pequenos consumidores.

Com o súbito aumento na oferta, os preços tendem a cair, reduzindo as margens.

O aumento do poder dos fornecedores pela concentração e pelo aumento de

volumes, com a existência de novos entrantes em um mercado no qual as

barreiras foram retiradas, com tripas artificiais como um substituto de razoável

qualidade mas com preço muito melhor, houve um direcionamento do mercado

para a competição perfeita, onde os compradores têm apenas o preço como

critério para tomar a decisão, uma vez que os produtos ofertados são idênticos.

Conforme foi exposto anteriormente, mercados de competição perfeita não geram

lucros econômicos para os participantes, uma vez que o preço se aproxima muito

do custo médio de produção. Isto quer dizer que existe uma queda na

lucratividade geral da industria.

Esta queda geral na lucratividade da indústria fez com que as margens maiores

fossem corroídas, estimulando os exportadores europeus a eliminar agentes ou

representantes com comissões, como era o caso da Kavi.

Tripas se tornaram uma commodlty", onde nenhuma empresa consegue vender

um produto efetivamente diferenciado. A Kavi é uma tomadora de preços, o preço

é dado pelo mercado e a sua única decisão é quanto vender ou produzir levando-

se em consideração os seus custos.

Caso contrário, se tripas pudessem ser um produto diferenciado, a empresa não

estaria em um mercado de competição perfeita, podendo cobrar preços mais altos

12 Produto cuja competição é única e exclusivamente por preços
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por um produto que oferecesse características exclusivas. Neste caso, a indústria

de tripas seria uma competição monopolística.

A competição monopolística pode ser caracterizada por um produto que oferece

um diferencial mas este produto pode ser facilmente substituído por outro com

características similares. (PINDYCK R. e RUBINFELD D. , 1996, P 434)

A redução na lucratividade da empresa fez com que a Kavi passasse a vender

tripas de suínos e ovinos para os pequenos consumidores de tripas naturais, pois

o risco de "carregar" os estoques estaria mais diluído.

Concluindo, aqui temos a hipótese de que houve um crescimento no mercado

para tripas naturais, que atraiu novos fornecedores aumentando a oferta do

produto. Por outro lado houve uma concentração cada vez maior dos fornecedores

que com maior poder de barganha forçam os preços para baixo. Isto fez com que

as margens da indústria como um todo caíssem e os agentes se reorganizassem.
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CAPíTULO 3 - EVIDÊNCIAS DO CRESCIMENTO DO MERCADO E DA

PRESSÃO PARA DIMINUICÃO NAS MARGENS

Conforme detalhado anteriormente, a demanda por tripas naturais é secundária à
demanda primária pelo consumo de embutidos. Ou seja, o consumo de tripas

naturais sobe conforme aumenta o consumo de embutidos no Brasil.

Apesar do consumo de embutidos não ter uma relação direta com o consumo total

de tripas naturais, pois os frigoríficos podem usar produtos substitutos, é seguro

afirmar que o crescimento do volume de embutidos no Brasil pode ser um

indicador do crescimento do mercado também para tripas naturais mesmo na

inexistência de uma relação direta 1 para 1.

Esta tabela demonstra que realmente houve um aumento no volume de produção

de embutidos no Brasil, isto quer dizer que todos os insumos para este tipo de

indústria, inclusive tripas naturais, tiveram um aumento.

ViCilIl.I!JME,DE Ii'R0J!).l!.I~~O'DE! EMBI!Ji1iIJl)OS~NO]BBJASJIJ:.
1000 TONELADAS II KGS %

II CONSUMO CONSUMO
ANOS PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PER CRESCIMENTO

APARENTE CAPI1J'.A

1199'01 614,52 - 0,40 614,12 4,24
199~ 644,90 - 0,40 644,50 4,39 3%

~1992 670,00 - 0,80 669,20 4,49 2%

~99S 690,20 0,20 1,37 689,03 4,55 1%

~9B4 785,10 0,00 2,77 782,34 5,10 12%

~1995 963,82 0,30 3,68 960,45 6,16 21%

~9BB 1.036,11 0,42 4,33 1.032,19 6,54 6%

~199i7 1.072,19 0,47 4,33 1.068,33 6,69 2%

19:98 1.160,18 0,32 5,97 1.154,53 7,14 7%

~19J9 1.250,86 0,17 8,04 1.242,99 7,59 6%
2:0(1) 1.286,15 0,16 8,84 1.277,47 7,71 2%

~(i)O~~ 1.325,24 0,16 9,84 1.315,56 7,84 2%

CONSUMO APARENJE = PRODUÇÃO + IMP • EXP (1000 TON)
CONSUMO PER CAPITA = CONSUMO POR MEDIA DijHAB ANO, EM KG
FONTE:ABIA
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Outro dado importante para avaliar o crescimento do mercado está na evolução no

abate diário de porcos no Brasil pelos grandes frigoríficos, como demonstra a

tabela a seguir:

Abate~tdlárlo de Porcos
1993 2001

Perdigão 5.000 12.000
Sadia 15.000 20.000
Ceval 4.000 4.000
Aurora 2.000 8.000
Chapecó 4.000 2.000
TOTAL 30.000 46.000

CRESCIMENTO DE 53%
Fonte: Kavi Com. & Ind. Ltda - Estimativas

Esse crescimento de 53% no abate diário de porcos pelos grandes frigoríficos

demonstra efetivamente um aumento na produção de embutidos. Isto comprova a

idéia de que houve efetivamente um crescimento potencial no mercado para tripas

naturais, fazendo com que mais empresas se interessassem pelo mercado

brasileiro.

Com relação às quotas e alíquotas de importação, se por um lado às alíquotas de

importação não sofreram nenhum aumento, por outro as quotas de importação

foram retiradas da indústria. Isso fez com que os compradores tivessem maior

liberdade para comprar, possibilitando a entrada de outros exportadores europeus

no mercado brasileiro.

O governo brasileiro concedia as quotas de importação baseada na importação do

ano anterior. As empresas por outro lado pleiteavam um aumento de 20% sobre

as cotas do ano anterior para o outro ano, fazendo com que as empresas que já

estivessem importando tivessem mais vantagem sobre aquelas que não estavam

importando. A tabela a seguir demonstra a evolução das alíquotas de importação

para tripas naturais.
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Alíqudta Quotas
1990 10% SIM
1991 10% SIM
1992 10% SIM
1993 10% NÃO
1994 8% NAO
1995 8% NÃO
1996 8% NÃO
1997 8% NÃO
1998 11% NÃO
1999 11% NÃO
2000 10,50% NÃO
2001 9,50% NAO

Fonte: Kavi Com & Ind.

As quotas funcionavam como uma barreira a novos entrantes no mercado, isto

quer dizer que, mesmo se houvesse interesse dos frigoríficos em importar mais,

sempre havia a restrição das quotas de importação.

A queda nas quotas de importação trouxe a possibilidade de novas empresas

entrarem no Brasil, especialmente aquelas que poderiam vender diretamente aos

grandes frigoríficos que tinham escala para importar. Desta forma, eles poderiam

atuar no Brasil sem contudo incorrer em mais custos com instalações locais e

custos com pessoal.

Além disso , vendendo diretamente para os grandes frigoríficos através de uma

programação anual, com embarques periódicos, estas empresas não teriam que

incorrer custos adicionais em deixar estoques no Brasil, ou seja, o risco de se

manter o estoque continuaria diluído entre seus outros clientes.

Por outro lado estava havendo uma grande concentração na indústria de

frigoríficos, deixando-os com maior poder de barganha frente aos fornecedores.
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Isto fez com que as empresas que queriam entrar no mercado brasileiro

baixassem seus preços

o que aconteceu aqui foi uma mudança na curva de oferta de tripas naturais no

mercado brasileiro onde os distribuidores europeus passaram a oferecer mais

produtos.

Como os preços caíram resultado de (i) maior oferta de produtos, (ii) maior poder

dos frigoríficos que se concentraram e (iii) a existência de tripas artificiais, o

mercado se aproximou mais de uma competição perfeita, onde o preço se

aproxima da função de custo médio, fazendo com que as margens caíssem.

Como houve um aumento no consumo de embutidos é de se supor que mesmo

com o aumento da oferta resultante da entrada de novos competidores, houvesse

uma volta aos preços anteriores. Contudo, houve um aumento no número de

competidores mas o mercado de tripas naturais permaneceu praticamente

inalterado, conforme mostra a tabela a seguir com o consumo mensal em maços

13detripas:

Conswmo Mensal em Maç,os
1993 2001

Perdigão 30.000 50.000
Sadia 30.000 Só artificiais
Ceva I 15.000 20.000
Aurora - 20.000
Chapecó 25.000 12.000
TOTAL 100.000 102.000

CRESCIMENTO DE 2%
Fonte: Kaví Com. & Ind. Ltda - Estimativas

Se por um lado os grandes frigoríficos começaram a adquirir frigoríficos médios e

outros fecharam causando concentração na indústria, por outro continuam

existindo pequenos frigoríficos. Entretanto estes frigoríficos não têm escala

13 Unidade de tripa natural que, em geral, tem 90 metros de intestinos.
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suficiente para a importação de grandes lotes de tripas naturais, como

conseqüência, vários importadores passaram a atuar neste mercado, aumentando

a oferta para este tipo de nicho fazendo com que o preço caísse também nesse

mercado.

Os importadores de tripas naturais atuam "carregando" os seus estoques e

vendendo posteriormente para o mercado. Além disso concedem prazos de

pagamento para estes clientes (pequenos consumidores).

Como o consumo de tripas é derivado do consumo de embutidos e de carne

suína no Brasil é de se esperar que um aumento no consumo de carne suína trará

um aumento nas vendas de tripas naturais. O consumo de carne suína é maior

quando a renda de um país é maior conforme mostram o gráfico e a tabela a

seguir:

PIS Per II Capita Consullilo de Carne
(1997)- US$ Preços Suína Per Capita em
Correntes aramas (1199~),

Mexico 4.102,20 9.500,00
Brasill 5.060,40 9.800,00
Po1'tumal 10.720,90 38.000,00
Glréclaw 11.573,70 21.800,00
Canada 21.346,10 31.900,00
França 24.062,20 36.300,00
Holanda 24.174,40 43.400,00
Austria 25.520,10 57.700,00
Alemanhal 25.759,40 49.900,00
Fonte: FMI e USDA (United States Department of Agnculture)

Isto quer dizer que se quanto maior a renda, existe um maior consumo de carne

suína. Minha opinião é que mesmo se levando em conta outros aspectos como

hábitos alimentares isto é bastante factível. Ou seja, um aumento na renda levaria

a um aumento no consumo de carne suína em um determinado país.

BlBl\OTECA KARl A. BOEOECKER
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CONSUMO DE CARNE SUíNA X PIS PER CAPITA

5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00

PIS PER CAPlTA 1997 - US$

-+-Consumo de Carne Suína Per Capita em gramas (1997)

- Linear (Consumo de Carne Suína Per Capita em gramas (1997)

A elasticidade do consumo de carne suína em relação à renda seria:

ER = (L\0/(00+01 )/2)/ (L\R/(RO+R1)/2)

sendo que

L\O/O= (49.900-9.800)/(49.900+9500)/2=1,36

L\R/R=(25.759,40-4.1 02,20)/(25759,40+4.1 02,20)/2=1,45

ER = (1,36)/(1,45)

ER = 0,9377

Logo, o consumo de carne suína é inelástico com relação à renda. Entretanto, o

valor está muito próximo de 1 o que indica que há uma correlação positiva entre

renda e o aumento do consumo de carne suína.
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Utilizando-se da equação no gráfico, temos que conforme a renda aumenta, há um

aumento na elasticidade da renda para o consumo de cerne suína, conforme

mostra a tabela abaixo:

Renda Consumo (em gramas) Elasticidade
4.500,00 12.775,35 0,58
5.000,00 13.595,10 0,60
5.500,00 14.414,85 0,63
6.000,00 15.234,60 0,65
6.500,00 16.054,35 0,66
7.000,00 16.874,10 0,68

Conforme aumenta a renda, há um aumento na elasticidade e no consumo de

carne suína. Isto quer dizer que existe uma possibilidade de aumento no consumo

de tripas naturais caso haja um aumento na renda.
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CAPíTULO 4 - ESTRATÉGIA BASEADA EM CUSTO COMO VANTAGEM

COMPETITIVA

Conforme foi visto nos capítulos anteriores, a Kavi está em um mercado muito

próximo de competição perfeita onde não há muito espaço para se ter margens

mais elevadas.

Em outras palavras, as margens realmente caíram, a concorrência está mais

acirrada e o produto não oferece nenhuma diferenciação.

Neste capítulo vou argumentar se existe alguma possibilidade do produto ter

alguma diferenciação. Em seguida vou apresentar uma saída estratégica para a

empresa baseada nas três estratégias genéricas para a geração de valor - custo,

diferenciação e nicho - e qual mais se adapta à empresa.

4.1 ESTRATÉGIAS GENÉRICAS DE PORTER

MICHAEL PORTER sugere que existem três tipos de estratégias genéricas de

atuação de uma empresa para se sobressair em relação aos seus concorrentes.

o quadro a seguir descreve estas três estratégias genéricas:
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VANTAGEM COMPETITIVA

Custo Mais Baixo Diferenciação

Alvo
Amplo

1. Liderança 2. Diferenciação
De Custo

jj

j
3B. Enfoque ou Foco3A. Entoque ou Foco

No Custo na DUerenciação

ESCOPO
COMPETITIVO

Alvo
Estreito

Fonte: PORTER, 1989, p.10

Liderança em Custo

Liderança em custos é um conjunto integrado de ações desenhadas para produzir

ou entregar bens e serviços com o menor custo possível, em relação aos seus

concorrentes, com características ou qualidade aceitáveis pelos clientes. (HITT et

aI., 2000, p 155)

A liderança em custos em geral está baseada em produtividade. Geralmente está

relacionada com efeito de experiência. Esta estratégia requer uma análise

cuidadosa dos custos, e com investimentos que pretendem otimizar o valor dos

efeitos da experiência na produção e desenvolvimento do produto, e também

diminuição nos custos em serviços, vendas e propaganda. (LAMBIM, J.J, 2000,

p.397).

Uma estratégia baseada em custos pode ser uma boa ferramenta para se

combater as cinco forças competitivas propostas por MICHAEL PORTER (visto no

capítulo 2).

Na rivalidade entre os competidores ela pode ser uma boa posição de defesa pois

os concorrentes vão hesitar em concorrer na base de preços, uma vez que são

menos eficientes.
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Os compradores só podem querer reduzir os preços até o nível do competidor

mais eficiente. Ainda, o competidor mais eficiente pode fazer com que o próximo

competidor mais eficiente não consiga ter margem ou lucro médio, forçando-o a

sair do mercado.

Uma empresa com custos baixos pode absorver melhor os aumentos de preços

dos fornecedores, do que seus concorrentes.

Os custos baixos de uma determinada empresa vão oferecer também uma boa

barreira para novos competidores, pois estes provavelmente não têm os efeitos de

experiência associados alcançar custos baixos.

A vantagem competitiva baseada em custo pode apresentar contudo alguns

riscos, pois ela não é necessariamente sustentável, já que os concorrentes podem

imitar, a tecnologia pode mudar, perde-se a proximidade com a diferenciação,

outras atividades como marketing e mudanças nos produtos podem ser

negligenciadas e muitas vezes outras empresas que trabalham em nichos podem

obter custos mais baixos. (LAMBIN, 2000, p.400) (PORTER, 1989, p18).

Diferenciação

A diferenciação por outro lado está baseada em características únicas e

exclusivas de um produto ou serviço, que geram valor para o cliente. Em outras

palavras, o consumidor quer pagar mais por um produto diferenciado.

As formas que a diferenciação pode ter são diversas, podendo ser ligada ao

desenho do produto, imagem diferenciada de marca, tecnologia, atributos, serviço

ao cliente, rede de revendedores etc.

Como as características do produto são únicas e exclusivas, a empresa pode

cobrar um preço mais alto pelo produto, pois o cliente está disposto a pagar pelos

benefícios adicionais que vai obter.
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Da mesma forma que uma estratégia genérica baseada em custo oferece uma

proteção às cinco forças competitivas, uma estratégia baseada em diferenciação

oferece também uma boa proteção.

A percepção de um melhor serviço pelo consumidor resulta em uma boa proteção

pois o cliente ou consumidor tem a sensação de estar pagando menos. Isto está

relacionado com o conceito de excedente do consumidor, que será detalhado no

tópico seguinte, onde o produto diferenciado gera um valor maior para o

consumidor.

Como o consumidor tem uma percepção boa do produto, ele é menos sensível ao

aumento de preços. Ou seja, o seu poder de barganha diminui. Isto é bastante

válido para bens de consumo, entretanto para bens industrias , este excedente do

consumidor baseado na percepção tende a ser menor.

Em relação aos fornecedores, a firma tenderá a comprar produtos que sejam mais

caros para compor a sua matéria prima e poderá repassa-los aos consumidores.

Isto logicamente deverá estar relacionado aos itens que o consumidor percebe

como sendo de maior valor para a sua percepção. Por exemplo, uma empresa

tenderá a investir mais em propaganda se a sua imagem de marca gerar uma

percepção de maior qualidade.

Esta percepção de maior qualidade pelos consumidores também gera uma boa

barreira a novos entrantes, que vão necessitar de grandes investimentos para

alcançar uma posição similar de diferenciação.

A estratégia genérica de diferenciação apresenta os seguintes riscos: os

concorrentes podem imitar, as bases para a diferenciação passam a ser menos

importantes, perde-se a proximidade com o custo podendo ter um produto muito

caro e as empresas que trabalham por diferenciação em um nicho oferecem uma

diferenciação de seu produto maior do que as empresas que trabalham com

escopo mais amplo. (PORTER, 1985, p.18)
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Nicho ou Foco

Empresas que trabalham por foco procuram apenas um segmento de mercado

para atender. Este tipo de empresa procura obter uma vantagem competitiva para

trabalhar neste nicho ou foco.

o trabalho no foco pode ter sua vantagem competitiva baseada em custo ou

diferenciação. A empresa vai buscar uma vantagem de custo apenas no seu

segmento alvo ou a empresa pode ter uma vantagem competitiva baseada em

diferenciação, onde a empresa vai diferenciar os seus produtos no seu segmento

alvo.

Quando uma empresa busca um nicho de mercado, ela espera satisfazer

necessidades não atendidas pelas empresas que tem uma linha de produtos mais

ampla.

Para uma estratégia de foco ser bem sucedido, é necessário que a empresa supra

as necessidades não atendidas por empresas maiores, caso contrário ela estará

em desvantagem.

No caso da Kavi, o fato de atender um nicho de mercado está ligado a um custo

menor de manter estoques. Entretanto é valido considerar que os pequenos

consumidores de tripas naturais não são supridos adequadamente pelos

exportadores europeus.

Como tripa é uma commodity, o fato da Kavi competir em um nicho não elimina a

possibilidade de ter que competir com base em vantagens de custo.

4.2 . VANTAGEM COMPETITIVA - A GERACÃO DE VALOR SUPERIOR

Vantagem competitiva pode ser definida como a habilidade de uma empresa em

ter um melhor desempenho que seus concorrentes, tendo uma maior

lucratividade. Para alcançar vantagem competitiva a empresa deve criar mais

valor que seus concorrentes. Ou seja, criar valor superior através da habilidade de
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relacionar seus recursos , como por exemplo ativos, fatores de produção,

patentes, reputação, recursos humanos com as suas capacidades, que são as

atividades que a empresa executa melhor do que outras empresas (BESANKO et

aI., p 389 e p.452, 2000)

Valor superior está relacionado com o conceito de excedente do consumidor

(consumer surplus) e o benefício percebido pelo cliente.

Para exemplificar, vou supor um cliente que esteja querendo comprar um carro e

que reserve $ 10.000 para comprar um carro. Ao chegar na loja o preço é de $

8.000 a diferença entre o que ele realmente custa e o valor que o cliente estava

disposto a pagar por ele se refere ao excedente do consumidor. E o dinheiro

reservado de $10.000 é o valor máximo que o cliente pagaria pelo bem.

No meu ponto de vista, o conceito de excedente do consumidor é mais subjetivo

quando tratamos de bens finais. Onde fatores subjetivos afetam a decisão de

compra, podendo aumentar ou diminuir a própria questão de valor percebido pelo

cliente. Em mercados de commodities ou mercados industriais, o excedente do

consumidor é muito baixo, uma vez que as especificações já eliminam os produtos

de menor qualidade onde o preço é que vai representar maior ou menor valor para

o cliente ou consumidor.

No caso dos clientes industrias, vale ressaltar que o valor que ele percebe ao

comprar uma matéria prima , por exemplo, está intimamente relacionado com o

preço de venda do produto que vai utilizar esta matéria prima.

No caso de tripas naturais, como um insumo ou fator de produção que

aparentemente não oferece nenhuma diferenciação, é o preço que gera este

excedente do consumidor. Oferecer um preço mais baixo é a forma de gerar valor

para o cliente ou comprador.

A geração de valor é a soma do lucro da empresa e do excedente do consumidor,

ou seja, é o quanto que a empresa lucra com a venda adicionado do valor
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percebido ou a margem final atribuída à matéria prima que um cliente industrial

tem ao usar o produto.

Para que se crie uma vantagem competitiva baseada na geração de valor para o

consumidor é necessário que a empresa crie efetivamente mais valor que seus

concorrentes. Ou seja, o excedente do consumidor gerado pela empresa deve ser

maior que o excedente do consumidor gerado pelos concorrentes.

Para que isto aconteça, a empresa precisa fazer três diagnósticos (i) entender a

razão da existência da empresa, (ii) entender o que é benefício para o

consumidor e (iii) quais são os custos envolvidos no processo. Além disso será

necessário entender quais são os fundamentos econômicos relacionados com

cada um destes aspectos. (BESANKO et aI., p.400, 2000)

Aplicando-se a análise acima para a Kavi, temos a seguinte situação:

1- A razão de existência da empresa - a Kavi importa e revende tripas naturais de

suínos e ovinos para pequenos consumidores de tripas naturais. Ela atua neste

nicho pois pode diluir o custo de seus estoques por vários compradores e pode

manter margens mais altas daquelas que porventura teria se atuasse no

segmento de grandes consumidores, onde problemas de holdup com estoques

poderiam surgir bem como custos mais altos de se manter estoques.

2 - Benefício para o consumidor - coeteris paribus, benefício para o consumidor

ou cliente no caso de tripas naturais é o preço, uma vez que todos os

concorrentes da empresa oferecem o mesmo produto, com qualidade similar e

com prazos de entrega similares, desde que tenham o produto disponível;

3 - Custos envolvidos no processo - o custo de aquisição ou importação do

produto, inclusive com a procura de novos fornecedores e contatos com

fornecedores já existentes; impostos de importação e impostos de valor agregado

(ICMS); custos com desembaraço da mercadoria junto às autoridades brasileiras;

custos oriundos da variação cambial; custos de crédito no pagamento concedido
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aos clientes; custo do transporte da mercadoria ao cliente, impostos na venda;

perdas com devedores duvidosos e custos com pessoal.

Além de entender a razão de sua existência, os benefícios para o consumidor e

seus custos, a empresa deverá se relacionar com seu meio ambiente. Existem

duas formas para isso: (i) ela tem que estar adaptada ao seu meio e (ii) ela tem

que competir com seus concorrentes. A primeira diz respeito à estratégia genérica

de como a empresa cria valor social, ou seja, o que a empresa traz de benefícios

para a sociedade. A segunda diz respeito à estratégia competitiva e como a

empresa captura parte deste valor social na forma de lucros. Esta é a noção de

consonância. A consonância deve identificar os fundamentos econômicos que são

a base para determinar se valor suficiente está sendo criado para sustentar a

estratégia. (RUMELT, R.; p.361 em GLUECK, W.F org., 1980)

A questão básica aqui é se mudanças na demanda de mercado ou nas condições

de tecnologia são elementos de ameaça na maneira como a empresa cria valor

(BESANKO et aI., 2000, p 401).

No caso de tripas naturais, mudanças na demanda oriundas da

desregulamentação do mercado mudaram a base de criação de valor das

importadoras de tripas naturais no Brasil

A Kavi tem que ter uma estratégia que tenha um sentido no contexto geral em que

está inserida. Ou seja, como importadora de tripas naturais, deve ter

conhecimento de que o produto por não ser diferenciado e por estar em um

mercado de commodities similar a uma competição perfeita não pode cobrar um

preço mais alto que os concorrentes ou ter margens mais elevadas.

Criação de valor e a cadeia de valor

Dentro de uma empresa existem uma série de atividades que podem gerar valor

superior para o cliente, seja através na execução da atividade de diferenciação

frente aos concorrentes, ou mesmo na redução dos custos envolvidos para

realizá-Ia.
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A seguir apresento a cadeia de valor proposta por MICHAEL PORTER, que são as

atividades que a empresa realiza e onde pode efetivamente estar gerando valor

para os seus clientes. (PORTER, 1989,p.35)

ATIVIDADES
DE APOIO

Infra estrutura da empresa

Logística
Interna

ATIVIDADES PRIMÁRIAS

Fonte: PORTER, 1989, p.35

Em cada um destes elos da cadeia de valor genérica, que são as atividades

primárias e de apoio no diagrama acima, é possível a empresa visualizar a

questão da geração de diferenciação ou redução nos seus custos.

As atividades primárias são aquelas que estão relacionadas com a criação física

de um produto e na sua venda e transferência para o comprador, bem como na

assistência pós-venda. As atividades de apoio sustentam as atividades primárias e

a si mesmas, fornecendo aquisição de insumos, tecnologia, recursos humanos, e

várias função no âmbito da empresa. (PORTER, 1989, p. 34)

Uma análise detalhada da cadeia de valor de uma empresa pode fornecer dados

importantes para a geração de valor ,seja baseada na estratégia genérica de custo

ou de diferenciação. A cadeia de valor fornece os subsídios básicos de onde virá a

vantagem competitiva da empresa.
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Por exemplo, a empresa pode buscar economias de escala em compras para ter

menores custos e ter uma vantagem competitiva baseada em preços mais baixos

para os clientes, justamente porque tem mais escala no momento da compra. Ou

a empresa tem um atendimento primoroso e isto é percebido como valor para o

cliente. Logo ele tem uma vantagem competitiva baseada em seus recursos

humanos.

Como ilustração, fontes de diferenciação baseadas na cadeia de valor seriam:

• Compras: qualidade e confiança dos componentes e materiais;

• Operações: rapidez na manufatura, manufatura com "zero" defeito,

habilidade em produzir de acordo com as especificações dos clientes;

• Armazenagem e distribuição: entregas rápidas, processamento de pedidos

eficiente, alto nível de estoques para atender pedidos inesperados;;;

• Vendas e Marketing: Alto nível e qualidade de propaganda, grande

cobertura pela força de vendas, boa qualidade da força de vendas, crédito

• Serviço ao cliente: assistência no local, treinamento para os consumidores,

reparos;

• Recursos Humanos: treinamento de pessoal de qualidade superior, força de

trabalho estável

• Pesquisa e desenvolvimento: produtos com itens diferenciados, rápido

desenvolvimento de novos produtos, desenho de produto de qualidade:

• Infra-estrutura: reputação corporativa, resposta rápida às necessidades dos

clientes. (LAMBIN, 2000, p. 363)

Atividades Primárias

1- Logística interna são as atividades que estão relacionadas com recebimento,

armazenamento, controle de estoques etc. Para o caso da Kavi, seriam atividades
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como controles de estoques e armazenamento da mercadoria antes da venda ou

entrega.

2 - As operações são as atividades que estão relacionadas com a transformação

ou embalagem do produto. Para uma importadora de tripas naturais que recebe o

produto em grandes quantidades, a embalagem de quantidades do produto

segundo as necessidades dos clientes podem ser consideradas como uma

atividade ligada à manufatura ou operações.

3 - A logística externa está relacionada com atividades de entrega de materiais,

processamento de pedidos, programação. No caso, estas atividades seriam o

contato com transportadoras e o processamento de pedidos.

4 - Marketing e Vendas são as atividades associadas a oferecer um meio para os

compradores entrarem em contato com a empresa. No caso de uma importadora

de tripas naturais é à força de vendas.

5 - Serviços estão relacionados com as atividades efetuadas para a manutenção

ou intensificação do valor do produto para o cliente, como por exemplo à

existência de assistência técnica. No caso, o único serviço associado seria de

troca ou reposição da mercadoria.

Atividades de Apoio

1 - Aquisição são as atividades relacionadas com a compra de insumos ou

serviços da empresa. Este é um item extremamente importante para o caso, pois

como a Kavi e seus concorrentes diretos são revendedores ou distribuidores, uma

compra de bons produtos a preços baixos pode ser uma boa fonte de vantagem

competitiva baseada em custos.

2 - Desenvolvimento de tecnologia são as atividades relacionadas com Pesquisa e

Desenvolvimento. Este elo da cadeia de valor não se aplica ao caso.

3 - Gerência de Recursos humanos são as atividades relacionadas com

contratação e treinamento de pessoal. No caso da Kavi , é importante salientar
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que uma força de vendas que conheça o produto é primordial para a

concretização de vendas. Contudo, não constitui um item que se possa

caracterizar em uma diferenciação.

4 - A infra-estrutura da empresa consiste das atividades de gerência geral,

planejamento, finanças , contabilidade, jurídico, questões de governamentais e

qualidade. No caso, conforme já citado anteriormente, um caixa fortalecido pode

ser fonte de vantagem competitiva para conceder prazos mais generosos para os

clientes e suportar melhor as oscilações cambiais para o fechamento das

operações de câmbio em momentos mais oportunos.

A Kavi poderia perseguir um destes itens como diferenciação para seus produtos.

Entretanto, tripa natural é uma commodity e todos as empresas no mercado

oferecem as mesmas características de serviços ou produtos.

Resumindo, a cadeia genérica de valor para uma empresa importadora de tripas

naturais é a seguinte:
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Fazendo uma análise detalhada das oportunidades de geração de valor baseada

em diferenciação o diagnóstico a seguir pode ser considerado.

Em compras praticamente todos oferecem o mesmo produto com a mesma

característica, ou seja, todos os concorrentes têm acesso aos mesmos produtos e

mesmos fornecedores que a Kavi. Mesmo a Doremus que é uma empresa de

propriedade da Peter Gelhard Naturdãrme não oferece preços mais vantajosos

pois seus custos com pessoal e infra-estrutura são mais altos.

A operação é muito simples apenas compra e revenda dos produtos. O transporte

não precisa ser refrigerado, pois as tripas naturais são salgadas e normalmente

transportadas nos navios em contêineres comuns (não refrigerados).

Não há grande diferenciação na armazenagem e estocagem do produto bem

como na distribuição. O que acontece é apenas uma estocagem que pode ou não

ser feita em câmaras frias e desta forma se aumentar à longevidade do produto,
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porém não é imperativo. A Kavi têm armazéns refrigerados, mas isto não é

necessariamente uma fonte de uma vantagem competitiva ou de geração de valor,

pois todos os outros concorrentes têm câmaras frias. Não há diferenciação na

entrega. A Kavi apenas contrata transportadoras que retiram e entregam o produto

em apenas um ou dois dias dependendo das localização. Todos concorrentes têm

acesso aos mesmos custos de transporte e também acesso aos mesmos prazos

de entrega. Portanto, não há como gerar valor adicional baseado em

diferenciação para os clientes.

Os serviços ao consumidor ou ao cliente se resumem basicamente na troca ou

reposição da mercadoria caso ela não atendas às especificações ou expectativas

de qualidade dos clientes

A venda não requer pessoal qualificado. Alguns concorrentes têm maior cobertura

pois têm força de vendas própria. Porém isto incorre em maior custo com pessoal.

Não há pesquisa e desenvolvimento para a revenda de tripas. Outros usos do

produto foram desenvolvidos pelos produtores e não pelos revendedores. E não

fazem parte do escopo de atuação da empresa.

Investimentos em recursos humanos como treinamento não geram valor para o

cliente. Contudo, no meu ponto de vista, treinamento e pessoal qualificado são

sempre necessários para a sobrevivência da empresa principalmente em sua

gestão. Embora, quero deixar claro aqui, que esse treinamento a que me refiro

seria destinado à qualificação de pessoal gerencial e não um treinamento

operacional que geraria valor superior ao cliente, já que o produto é uma

commodity, não é necessário manter pessoal extremamente qualificado para

vendas, tampouco para serviços ao cliente.

A infra-estrutura da empresa pode ser um fator de geração de valor, pois algumas

empresas têm uma reputação duvidosa no mercado por fornecimentos

inadequados. Contudo, cada vez mais os concorrentes ganham reputação e desta

forma isto deixa de ser algo que efetivamente crie valor no mercado de revenda de

tripas naturais.
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Isto apenas reforça a idéia de que o produto é realmente pouco diferenciado e os

concorrentes realmente estão em um mercado similar à competição perfeita, sem

chances de diferenciação do seu produto. Mesmo olhando a cadeia de valor

detalhadamente há poucas chances de se desenvolver uma vantagem competitiva

ou gerar valor baseado na diferenciação de algum item da cadeia de valor.

Entretanto, preços baixos (ou compatíveis com o mercado) em commodities são

percebidos como valor para os clientes. Isto quer dizer que em cada um dos itens

da cadeia de valor a empresa deveria tentar reduzir os seus custos, uma vez que

nenhum outro item pode gerar realmente alguma diferenciação que os clientes vão

pagar a mais.

Criação de Valor, Competências Essenciais e Capacidades

Uma empresa cria valor através da sua cadeia de valor, contudo para

efetivamente criar valor para o cliente ou reduzir os seus custos, a empresa

necessita de capacidades ou competências essenciais.

Capacidades são as habilidades que a empresa têm ao realizar uma atividade

com um desempenho melhor do que outra empresa do ramo. Isto não significa

fazer um produto melhor do que outro, mas entender o que é realmente valor para

o cliente e ter processos que o satisfaçam. Citando STALK (et al,1992, p.62): "o

sucesso competitivo depende da transformação dos processos chave da

organização em capacidades estratégicas que consistentemente trazem valor

superior para o consumidor". Ou seja é um processo que a empresa identificou

como sendo de maior valor para o cliente. Para isso, é preciso investir para que

este processo tenha um desempenho efetivamente melhor que os processos da

concorrência.

Competências essenciais (core competencies; são aquelas relacionadas às

competências necessárias para a fabricação ou concepção de um produto ou uma

tecnologia que vai servir a vários produtos. O produto é um derivado da

competência essencial, que pode ter um uso mais abrangente que um produto

específico. É o caso da Honda que tem uma competência essencial para a
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fabricação de motores não somente para carros como também para outros

equipamentos (HAMEL e PRAHALAD, 1992, p.85)

Outros conceitos importantes para lembrar são os fatores críticos de sucesso para

se alcançar à vantagem competitiva. Eles são em geral as condições mínimas

necessárias para que uma empresa possa participar de uma determinada

indústria. Eles não são determinantes da vantagem competitiva de uma

determinada empresa, contudo constituem a base para a formação destas

vantagens.

Na Kavi, onde o objetivo seria de manter os custos o mais baixo possível com o

intuito de gerar o valor que os clientes acreditam ser mais vantajoso, ou seja, de

ter preços compatíveis com o mercado.

Algumas competências essenciais ou capacidades que a empresa deveria ter para

a redução de custo deveriam estar relacionadas com uma administração

cuidadosa do fluxo de caixa, para evitar perdas adicionais relacionadas a

mudanças cambiais, manter os custos com recursos humanos o mais baixo

possível para não aumentar os seus preços, procurar reduzir custos com

mercadorias similares e mais baratas, ter fornecedores confiáveis e com preços

baixos. Desta forma ela poderia manter os seus custos mais baixos e ganhar com

volumes mais altos.

É, por exemplo, o caso da American Airlines que tem uma excelente

administração de campo (yield management) que é o montante de dinheiro que se

consegue ganhar por milha de cada assento que "levanta vôo". (BESANKO et ai,

2000, p. 453).

Isto quer dizer que práticas gerenciais, e mesmo vantagens como um caixa

fortalecido para o caso de se sustentar um fluxo de caixa muito variável, pode

constituir uma fonte de vantagem competitiva para a empresa.

Para a Kavi, e para a indústria de tripas em geral, os prazos de recebimento e

pagamentos são longos e recorrer ao mercado financeiro para atender
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necessidades de capital de giro pode ser custoso para a empresa, principalmente

no Brasil onde o custo do dinheiro (iuros) é alto. Levando-se estes aspectos em

consideração, um caixa fortalecido é uma boa fonte de vantagem competitiva.

Vantagem competitiva e geração de valor por vantagens em custos ou

vantagens em benefícios

A vantagem competitiva muitas vezes pode ser alcançada por diversas formas,

seja através de um, processo melhor ou a criação de um produto melhor e

percebido como valioso para o cliente ou ainda um bom produto porém com

preços inferiores aos da concorrência.

Existem duas formas genéricas de se conquistar uma vantagem competitiva

sustentável ao longo do tempo. Ou é uma vantagem competitiva que visa os

benefícios (diferenciação) que são mais importantes para os clientes ou é uma

vantagem de custos que pode ser usada ou para maiores margens e mantendo-se

o preço de mercado ou menores preços e conquistando maior participação no

mercado. (BESANKO et aI., 2000, p.411)

Meu objetivo aqui é de esgotar os motivos que a empresa deve trabalhar com uma

estratégia genérica baseada em custos e não em diferenciação.

Vantagens competitivas baseadas em custo

As vantagens em custo estão baseadas na idéia de redução do custo de produção

ou distribuição de um produto ou serviço. Neste caso a empresa pode oferecer um

preço comparável aos seus concorrentes e ter maiores margens ou reduzir os

preços aumentando a sua participação no mercado, desde que esta redução seja

menor que a vantagem de custo que a empresa obteve através na melhora de

seus produtos ou processos. Ou ainda a empresa pode oferecer um produto que

seja de qualidade inferior, mas mesmo assim os consumidores paguem esta

qualidade menor pois não vêem vantagens na compra de produtos mais caros.

Então ainda oferecem uma vantagem competitiva para o consumidor em

comparação aos concorrentes.
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Uma vantagem competitiva baseada em custos é mais factível quando: (i) existem

economias de escala e escopo potenciais e poucas empresas estão explorando,

(ii) quando os produtos são commodities e há dificuldade na diferenciação deste

produto, (iii) os consumidores são muito sensíveis ao aumento de preço e não

pagariam muito mais por qualidade, desempenho ou imagem e (iv) é um produto

de procura e não de experlêncla".

Este é o caso da Kavi, pois não há diferenciação dos produtos frente aos

concorrentes. Os clientes não estão dispostos a pagar mais por qualidade ou

imagem, uma vez que é um fator de produção (matéria-prima) e não um bem final,

é um produto de procura, ou seja, todos os concorrentes oferecem o mesmo

produto e não é um serviço onde diversas variáveis, inclusive elementos

subjetivos, entram para a tomada de decisão.

Vantagens Competitivas Baseadas em Benefícios

Vantagens competitivas baseadas em benefícios estão fundamentadas no

princípio econômico de que um produto vai ao mercado pelo mesmo preço que

seus concorrentes, mas oferece um maior excedente para este consumidor.

Elas estão presentes quando (i) os consumidores pagam um preço superior por

uma melhora qualidade percebida, ou seja, pagam mais para ter um maior

excedente do consumidor, (ii) economias de escala e escopo já estão sendo

exploradas por outras empresas e as oportunidades de se alcançar uma

vantagem de custos sobre estas empresas é pequena, (iii) ele é um produto de

experiência e não de procura.

Este não é o caso da Kavi, que vende tripas naturais que é um produto que não

oferece diferenciação. Os compradores não vão pagar preços mais altos para ter

14 Produtos de procura são aqueles que o consumidor sabe a princípio as qualidades relevantes

(por exemplo uma roupa) e produtos de experiência são aqueles que a qualidade só é percebida

após a compra ou uso (por exemplo uma apólice de seguro).
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uma qualidade maior, mesmo porque não há nenhuma percepção de

diferenciação na qualidade. Se houver queda na qualidade a empresa não vende.

Resumindo, não há diferenciação por benefícios neste tipo de produto.

A Importância da Elasticidade Preço da Demanda

Elasticidade preço da demanda é o quanto que um aumento no preço pode

provocar uma queda nas vendas e vice-versa. Quando a demanda é elástica,

oscilações nos preços podem ocasionar grandes alterações na procura. Quando a

demanda é inelástica, alterações nos preços não causam grandes impactos na

quantidade demandadas. (BESANKO et ai, 2000 p.415)

Isto é muito importante pois em um mercado em que a demanda é muito elástica

a empresa deve decidir como vai competir para melhor a sua lucratividade.

Existem duas estratégias básicas para se alcançar uma vantagem competitiva

sustentável tendo-se em vista a elasticidade preço da demanda, seja em

benefícios como em custo: (i) estratégia de margem e (ii) estratégia de

participação de mercado.

A estratégia de margem é mais apropriada quando existe uma pequena

elasticidade preço da demanda, ou seja, mudanças no preço causam pouca

variação na quantidade. Para uma vantagem competitiva baseada em custos,

baixar os preços não vai compensar pois não haverá um grande incremento na

demanda logo, é melhor manter a paridade de preços com os concorrentes e ter

melhor margem. Para uma vantagem competitiva baseada em benefícios,

aumentos no preço não causam uma grande queda na demanda, desta forma é

melhor manter um preço alto e ganhar mais margem.

A estratégia de participação de mercado está relacionada com uma elasticidade

preço da demanda alta, ou seja pequenas variações no preço causam grandes

impactos na demanda. Neste caso, para uma vantagem em custos é melhor

deixar o preço mais baixo que os concorrentes e ganhar participação de mercado.

Analogamente, para uma vantagem competitiva baseada em benefícios, um



64

pequeno aumento nos preço trará efeitos nefastos sobre as vendas da empresa,

logo é melhor manter o preço equivalente aos competidores e ganhar mais

participação de marcado pelo excedente do consumidor mais alto.

o quadro a seguir resume esta situação:

r------~' .'!.-'I' "" "")'~. 1'\.'1.. rli'.'S

- Grandes aumentos nos
preços perdem pouco
mercado
-Explorar a vantagem com
maior margem
-Estratégia de margem:
maior preço que os
concorrentes

Alta
Elasticidade

Preço
Da

demanda

- Pequenas reduções nos
preços ganham muito
mercado
-Explorar a vantagem com
maior participação
-Estratégia de Participação:
menor preço

- Pequenos aumentos nos
preços perdem muito
mercado
-Explorar a vantagem com
maior participação
-Estratégia de Participação
mesmo preço: deixar o
excedente do consumidor
ganhar participação

- Grandes reduções nos
preços ganham pouco
mercado
-Explorar a vantagem com
maiores margens
-Estratégia de margem:
mesmo preço e deixar que
os custos menores tragam
maiores marge'ls

Baixa
Elasticidade

Preço
Da

demanda

(Fonte: BESANKO et ai, 2000 p.416)

Apesar deste quadro ser bastante consistente para a análise da empresa em

questão, vale lembrar que a demanda por tripas naturais é uma demanda derivada

da demanda por lingüiças e salsichas. Isto quer dizer que mesmo que se tenha um

preço mais baixo, o consumo por tripas naturais não vai aumentar se não houver

um aumento no consumo por produtos embutidos. As tripas naturais representam

cerca de 10 a 15% do custo de fabricação de lingüiças e salsichas. Ou seja, uma

drástica redução no preço das tripas naturais não traria a possibilidade de um

forte aumento no consumo de lingüiças ou salsichas que utilizam tripas naturais.
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Uma redução grande nos preços de tripas naturais pela Kavi também não

resultaria no aumento da sua participação de mercado, pois isto levaria todos os

concorrentes a baixarem os preços o que faria com que a Kavi mantivesse a sua

participação de mercado. Logo, baixar os preços não é interessante para a

empresa.

4.3 SUSTENTABILlDADE DAS VANTAGENS COMPETITIVAS

Para que uma vantagem competitiva seja efetivamente sustentável, ela deve

persistir apesar dos esforços dos concorrentes ou novos entrantes em tentar

duplicar ou neutraliza-la.(BARNEY, J apud BESANKO et aI., 2000, p452).

Como apontado anteriormente, a vantagem competitiva de uma organização está

baseada em seus recursos e capacidades e para que a vantagem competitiva seja

sustentável, a empresa deve tentar manter esta assimetria de recursos e

capacidades em relação a outras empresas pelo máximo de tempo possível.

Para que isso aconteça, a empresa deveria imobilizar estes recursos através de

mecanismos de isolamento que podem ser divididos em dois grandes grupos: (i)

barreiras à imitação e (ii) vantagens do pioneiro (ear/y-mover advantages).

Barreiras à imitação

Restrições legais - são patentes, marcas, direitos de uso, controles e restrições

governamentais que tem o objetivo de barrar a imitação. É o caso de direitos de

mineração ou mesmo licenças para uso de programas de computador.

Este não é o caso de tripas naturais, que é uma commodity e o produto não

apresenta nenhuma tecnologia capaz de diferencia-lo a ponto de necessitar de

barreiras legais. Além disso, a indústria já é madura, fazendo com que grande

parte das oportunidades de desenvolvimento de novos usos já tenha sido

explorada para usos alternativos do produto, como por exemplo, cordas para

raquetes de tênis.
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Acesso privilegiado a recursos e clientes - este é o caso por exemplo de

contratos de longo prazo ou mesmo uma localização privilegiada de um

determinado ativo que pode trazer acesso superior a recursos e clientes. O

Mappin da Praça Ramos de Azevedo no centro de São Paulo tinha uma loja com

posição privilegiada para atender as pessoas que passavam pelo centro de São

Paulo em meados do século passado. Isto lhe conferia uma vantagem competitiva

sobre outras lojas.

Isto não se aplica ao caso pois os recursos e clientes são acessíveis por todos,

dado que a localização não influencia a decisão de compra para o mercado de

atuação da Kavi.

Tamanho de mercado e Economias de escala - a imitação pode ser detida

quando um mercado não é grande o suficiente para suportar mais uma empresa e

economias de escala já são exploradas. Neste caso, uma nova empresa não terá

incentivos para entrar no mercado. É o caso das indústrias automobilística que

imensas economias de escala em relação ao mercado impedem a entrada de

novos agentes.

A empresa não está sujeita a economias de escala, uma vez que não existem

altos custos de setup envolvidos.

Barreiras à imitação intangíveis - até agora vimos barreiras à imitação que são

tangíveis, ou seja, elas conseguem ter uma explicação clara e objetiva. Contudo

existem algumas barreiras à imitação que são difíceis de serem objetivadas. A

primeira delas é a ambigüidade causal, onde existe uma grande dificuldade de se

explicar os motivos de ser realizar algo de uma determinada maneira. Ela é tácita

e vem de sucessivas tentativas e erros. É o caso de uma cozinheira que não

consegue entender os motivos do sucesso de sua comida. Contudo, a

ambigüidade causal pode ser fonte de deseconomias de escala, uma vez que os

recursos específicos não podem ser duplicados, como o talento de uma

cozinheira. A segunda é a dependência de circunstâncias históricas para se

determinar o sucesso de um negócio, que é o caso de empresas que fazem
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sucesso sob uma circunstância histórico, porém não conseguem duplicar esta

vantagem quando há uma mudança. A terceira é a complexidade social. Ou seja

uma empresa faz negócios com a outra baseada na relação de confiança que se

estabelece entre os seus funcionários.

A Kavi chegou a explorar o conhecimento de seu sócio para conseguir uma

posição vantajosa na importação direta de tripas naturais até 1997 explorando a

rede de relacionamentos e a complexidade social. Contudo esta vantagem não

consegue mais suplantar os preços mais baixos em prol de margens mais

elevadas.

Vantagens do Pioneiro

Empresas que entram em um determinado negócio antes de outras gozam de

vantagens competitivas, entre elas benefícios da curva de aprendizado,

favorecimento de rede, reputação e incerteza do comprador, e custos de mudança

Benefícios da curva de aprendizado - ao adquirir experiência em um

determinado processo, os custos tendem a cair ao longo do tempo com o efeito da

curva de aprendizado. Empresas pioneiras alcançam estes benefícios antes que

outras empresas.

Para o caso, todos os concorrentes já alcançaram benefícios da curva de

aprendizagem. Mesmo porque a importação de tripas não envolve um processo

produtivo ou de geração de serviço muito complexo, o que torna este tipo de

benefício pouco aplicável ao caso.

Favorecimento de rede - é o favorecimento de um determinado produto pelo que

chamamos de "propaganda boca-a-boca", ou seja, eu utilizo um determinado

produto e influencio outras pessoas a utilizar. Quanto mais cedo isto acontece,

melhor será para a empresa. A Kavi e seus concorrentes já são conhecidos no

mercado de tripas naturais.
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A Kavi assim como seus concorrentes já estão estabelecidos no mercado há mais

de 10 anos. Isto quer dizer que não há sustentabilidade de vantagens competitivas

baseadas em favorecimentos de rede.

Reputação e incerteza do comprador - muitas vezes a empresa estabelece

uma reputação muito forte pela qualidade de seus produtos ou serviços ofertados.

Os seus compradores por outro lado passam a confiar na empresa e são avessos

à mudança pois temem adquirir um produto ou serviço de qualidade mais baixa.

No Brasil um exemplo é as tintas Suvinil, que tem uma excelente reputação no

mercado e principalmente junto ao público profissional como pintores e lojas

especializadas, que expressamente recomendam Suvinil.

No passado quando tripas não eram consideradas uma commodity, pois exigia

know-how para a compra, a reputação contava como um fator para a decisão de

compra até por um produto com preços mais altos. Como o produto não é mais

visto como complexo, a reputação não conta como um fator para sustentar

vantagens competitivas.

Custos de Mudança para o comprador - São custos associados com a

mudança de um fornecedor para outro. Ou seja, o comprador pode incorrer em um

custo adicional ao trocar de fornecedor. Clientes de bancos com o passar do

tempo tendem a ter , atrelados a um banco uma série de produtos ou serviços,

como débito automático, fundos etc. Caso queiram mudar de banco, deverão

incorrer em um custo de transação para esta mudança

Este item não se aplica ao caso de tripas naturais, pois os compradores de tripas

naturais não tem custos de mudança para outro fornecedor, uma vez que é um

mercado de competição perfeita e existe um número razoável de empresas que

fornecem um produto igualou homogêneo.
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4.4 VANTAGENS NO CUSTO PARA MAIOR LUCRATIVIDADE.

Conforme visto anteriormente, a Kavi não pode competir no preço para ganhar

mercado. Um movimento de redução nos preços faria com que toda os

concorrentes também baixassem seus preços, mantendo as suas posições

relativas. Como uma mudança no preço não levaria a um aumento nos volumes,

ela tem que ter uma vantagem de custo praticando maiores preços e gozando

assim de uma lucratividade maior.

Vale lembrar que como a empresa está inserida em um mercado de competição

perfeita, o preço é dado (determinado pelo mercado) e uma redução faria com que

todos os concorrentes reduzissem o preço e a lucratividade de todas as empresa

estaria prejudicada para todas as firmas da indústria.

Voltando ao quadro da página 64, a empresa deveria ter uma estratégia de

margem, uma vez que os preços são dados. Ou seja, ela deveria buscar uma

vantagem ou estratégia genérica de custos conforme o diagrama da página 46.

Com a vantagem em custos, a Kavi poderia ter lucros maiores e o aumento nos

volumes consumidos de tripas naturais poderia advir do aumento da renda da

população brasileira.

Vale lembrar que sempre existe o risco do uso de tripas artificiais pelos grandes e

pequenos consumidores, contudo é razoável dizer que apesar de bons substitutos,

eles não são substitutos perfeitos.

Há ainda uma forte corrente junto aos exportadores europeus salientando as

vantagens do uso de tripas naturais ao invés de tripas artificiais. Apesar da SADIA

aparentemente ter reduzido a compra de tripas naturais, ela utiliza a sua própria

produção de tripas pois tem abate próprio.

Fazendo uma análise do gráfico na página 43 identifiquei que a elasticidade da

renda é de 0,9377 para o consumo de carne suína, ou seja, para cada aumento de

1% na renda há um aumento de 0,9377% no aumento do consumo de carne

suína. Logo há uma correlação positiva entre o aumento da renda e o aumento do
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consumo de carne suína que poderia favorecer o aumento no consumo por tripas

naturais.

Um aumento na demanda por tripas naturais iria favorecer a lucratividade de uma

empresa com vantagens em custos em um mercado de competição perfeita.

Voltando à cadeia de valor, os custos de uma empresa estão relacionados com

seus condutores ou direcionadores ao longo da cadeia de valor da empresa. Uma

análise significativa examina os custos dentro de cada atividade da cadeia de

valor. Os condutores de custo são fatores estruturais que influenciam o custo

(PORTER , 1989, p.S8).

São dez os principais condutores de custo: economias de escala, aprendizagem,

padrão de utilização da capacidade, elos, inter-relações, integração, momento

oportuno, políticas discricionárias, localização e fatores institucionais (PORTER,

1989, p.62).

As economias de escala estão relacionadas com a capacidade de uma empresa

produzir mais a um custo mais baixo. Economias de escala sempre estão

presentes quando processos de produção, venda ou distribuição em larga escala

tem vantagem de custo sobre processos de menor escala (BESANKO et. ai, 2000,

p.71)

A aprendizagem esta relacionada com a diminuição dos custos quando há efeitos

da curva de aprendizagem a serem explorados, como por exemplo à melhora da

eficiência da mão-de-obra. Em uma empresa tanto os gerentes quanto à mão-de-

obra ganham experiência com a produção, fazendo com que tanto o custo

marginal quanto o custo médio caiam por quatro razões,(i) a mão-de-obra leva
mais tempo para executar uma tarefa pela primeira vez, (ii) conforme realizam as

atividades mais vezes eles aumentam a velocidade pois se tornam mais

adaptados a ela, (iii) os engenheiros dos produtos se tornam mais confiantes em

para permitir maiores tolerâncias nas especificações dos produtos sem contudo

prejudicar a qualidade e (iv) os fornecedores podem aprender como processar os
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suprimentos adequadamente e passar para a empresa vantagens de custo.

(PINDYCK e RUBINFELD, 1998, p.230).

Vale salientar que a aprendizagem só é válida quando não existe nenhum

vazamento das informações que sustentam a aprendizagem. Entretanto isto se

torna difícil pois há constante troca de informações entre fornecedores em comum

e outros competidores.

o padrão de utilização da capacidade está relacionado com o custo fixo de uma

atividade de valor, em outras palavras, a empresa tem que maximizar a diluição de

seus custos fixos.

Os elos entre as atividades de valor são condutores de custo pois o custo de uma

atividade está intimamente relacionado pelos movimentos de outras atividades de

valor. Existem elos dentro da própria cadeia de valores da empresa e elos

verticais que são entre a cadeia de valor da empresa e a cadeia de valor de seus

fornecedores e seus canais de distribuição.

As inter-relações são as atividades que são executadas em conjunto com outras

unidades de negócio dentro da própria empresa para que consiga vantagens de

custo. Por exemplo compras de materiais comuns para divisões distintas. Este tipo

de condutor de custo está mais relacionado com empresas de grande porte que

tem mais de uma unidade de negócio.

A integração está relacionada com o tradeoft 15entre fazer internamente versus

terceirizar. Muitas vezes não compensa para uma empresa realizar uma atividade

internamente.

As oportunidades são geradas por custos mais baixos seja por vantagens do

pioneiro ou mesmo por vantagens obtidas em oportunidades comerciais de forma

a reduzir os custos. As oportunidades podem gerar uma vantagem competitiva de

longo ou de curto prazo.

15 Escolha entre duas alternativas excludentes
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As políticas arbitrárias independentes estão relacionadas com as próprias

decisões estratégicas da empresa e em geral envolvem tradeoffs deliberados

entre custos e diferenciação.

A localização de uma empresa pode constituir em uma vantagem de custo para

uma empresa, pois custos relacionados com transporte ou mesmo da mão-de-

obra por exemplo, podem ser menores do que o dos concorrentes pelo fato de

uma empresa estar localizada em um lugar e não em outro.

Os fatores institucionais estão relacionados com regulamentação governamental,

tributos e outros e podem determinar uma vantagem de custo em relação aos

concorrentes. Apesar de serem difíceis de serem alterados, os fatores

institucionais podem ser influenciados como forma de amenizar o seu impacto.

De todos os condutores genéricos citados e brevemente descritos, julgo que para

o caso os elos, as oportunidades e a localização são os que apresentam a maior

possibilidade da Kavi em obter vantagens de custo frente a seus concorrentes.

Os elos estão relacionados com a capacidade da empresa em obter custos mais

baixos entre as atividades da empresa junto a seus fornecedores ou seus canais.

Do lado dos fornecedores, a Kavi pode obter vantagens de custo com fretes, e

freqüência de fornecimento. Do lado dos canais, a possibilidade da Kavi fazer

preços vantajosos para revendedores pode na verdade ser uma vantagem frente

aos concorrentes que empregam força de vendas própria.

A Kavi pode ter muitas oportunidades de fechamento de câmbio em ocasiões

propícias ou mesmo compra de certos tipos de tripas naturais em momentos

oportunos. Por isso, o fato de ter gerado um lucro econômico positivo em

determinados momentos de sua história, como na época em que importou

diretamente da China gerando um caixa que tem capacidade de suportar em

várias vezes o seu giro dá a empresa o acesso a aproveitar oportunidades de

mercado. Caso a empresa não tivesse este caixa, ela teria que recorrer a

financiamentos e as vantagens obtidas em boas oportunidades poderiam, na

verdade, gerar custos mais altos.
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A empresa não está sujeita a economias de escala pois não existem grandes

investimentos em custos fixos. Existe a possibilidade de escala em compras,

entretanto isto é alcançado dado o volume de vendas da empresa que está

diretamente relacionado com o custo de "carregar" os estoques que a empresa

tem.

Em relação à aprendizagem, como o processo de venda é relativamente simples,

não há um processo de produção que envolva diversas atividades, os efeitos da

aprendizagem são mínimos.

Como uma empresa pequena, a Kavi não tem diversas unidades de negócio,

portanto não pode haver vantagem de custo a ser explorada em inter-relações

entre unidades de negócios.

A possibilidade de realizar integração está relacionada com atividades que a

empresa pode fazer internamente. No caso em questão a Kavi poderia integrar

para trás e começar a produzir e comercializar tripas naturais de bovinos,

entretanto isto consistiria numa reestruturação completa da empresa mudando o

foco do seu negócio. A outra possibilidade de integração seria da empresa

trabalhar somente com vendedores próprios ao invés de trabalhar com pequenos

revendedores de tripas naturais. Entretanto poderia consistir em uma

desvantagem em custo pois a empresa transformaria custos variáveis de venda

em custos fixos de manter uma força de vendas. Esta é uma possibilidade que a

empresa deveria considerar com cautela, uma vez que além do próprio custo

direto da força de vendas existe ainda o custo relacionado com um passivo

trabalhista que seria gerado com uma força de vendas própria.

Os fatores institucionais à que a empresa está sujeita sugerem que ela tem pouco

poder de influenciá-los, uma vez que as barreiras fito-sanitárias são estabelecidas

como forma de proteger não somente o mercado brasileiro de tripas mas sim de

todos os produtos de origem animal.

Buscando uma estratégia de baixo custo, a empresa poderá ter margens maiores

e desfrutar de uma posição mais vantajosa que seus concorrentes em momentos
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de queda nas vendas para o mercado em geral. Isto pode levar os concorrentes

com estruturas de custo menos vantajosas a gozar de uma posição ruim em

momentos de queda nas vendas forçando-os a tomar financiamentos ou "corroer"

o caixa ou mesmo ativos.
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CAPíTULO 5 - CONClUSÕeS

o objetivo neste trabalho foi o de encontrar uma alternativa estratégica para a Kavi

sem contudo alterar o seu escopo quanto empresa. Desde o início, surgiram idéias

que sempre esbarraram na mudança da atividade da empresa ou mesmo um

reposicionamento drástico de seu escopo de trabalho. Contudo, um re-

posicionamento para uma empresa conta com a alteração de sua estrutura, bem

como na aquisição de nova expertise.

Idéias como alianças estratégicas, integração para círna" e para baixo",

verticalização, distribuição de outros produtos para os mesmos clientes ou mesmo

a produção de tripas naturais bovinas, são muitas vezes tentadoras e devem

sempre ser analisadas com cautela, pois certamente vão exigir novas habilidades

e competências da empresa. Adquiri-Ias pode ser custoso ou mesmo difícil.

No decorrer do trabalho foi verificado que estas idéias exigiriam novos tradeoffs.

Portanto, foram analisados os principais acontecimentos da Kavi desde sua

abertura há 15 anos.

o primeiro ponto a ser salientado é a respeito da competição perfeita, que é o

contexto competitivo em que a Kavi está inserida. Neste contexto as empresas

competem somente na base do preço e os concorrentes têm posições estáveis de

participação de mercado.

o mercado de tripas naturais importadas no Brasil é praticamente uma competição

perfeita, com sinais claros de que os compradores e vendedores são price takers.

Não há barreiras para entrada ou saída do mercado e os clientes compram as

suas mercadorias com base no preço.

16 Integração para cima refere-se à integração da empresa com seus fornecedores.

17 Integração para baixo refere-se à integração de empresa com seus clientes.



76

A teoria sobre quotas e tarifas conferiu clara noção de que os preços estavam

artificialmente inflados gerando margens maiores. A retirada destas quotas,

colaborou para que o mercado caminhasse para um modelo próximo de

competição perfeita.

Esta queda das barreiras de importação e abertura econômica brasileira a partir

do início da década de 90 podem ser consideradas uma forma de facilitação

exógena das trocas internacionais. Esta facilitação resultou no rearranjo no

mercado de tripas naturais importadas no Brasil.

o rearranjo fez com que os vendedores praticassem uma estratégia dominante18

de redução de preços. Ou seja, os vendedores reduziram os preços a despeito de

qualquer decisão que os outros vendedores tomassem. Era um jogo do tipo dilema

de pnstoneiro", em que os jogadores, no caso, as empresas vendedoras de tripas

naturais, decidiram por não colaborar para ajustar um preço e o resultado foi que

todos decidiram por reduzir o preço e sacrificar as margens.

Além da queda nas barreiras para importação, também houve a falta de práticas

cooperativas entre os vendedores, fazendo com que o mercado caminhasse para

uma competição perfeita. A falta de cooperação foi resultante, em minha opinião,

da falta de incentivos que os vendedores tinham por efetuar esta prática, uma vez

que se não reduzissem seus preços, não teriam outra forma de entrar no mercado

brasileiro.

Em outras palavras, todos os vendedores utilizaram-se de uma estratégia

dominante de reduzir preços. Como havia uma pressão muito grande para a

redução de preços por parte dos compradores, com a entrada de outros

18 Estratégia Dominante é aquela em que uma empresa toma uma decisão sem levar em

consideração o que os outros estão fazendo.

19 Dilema do Prisioneiro é um dos jogos da teoria dos jogos em que a colaboração poderia trazer

um resultado maior para os participantes, contudo eles acabam por não colaborar e todos saem

com um resultado pior.
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concorrentes no mercado e com a existência de um produto substituto (tripas

artificiais), os vendedores decidiram por cortar preços ao invés de diferenciar o

produto de uma ou outra forma ou mesmo tentar práticas cooperativas para que

as margens não fossem diminuídas.

Considerando as posições dos outros vendedores (concorrentes) da indústria,

concorrer com base em custo é a melhor solução. Em outras palavras, isto quer

dizer que se alcançou um Equilíbrio de Nash.

Equilíbrio de Nash é aquele em que a firma ou empresa está fazendo o melhor

que pode dado o que outras empresas estão fazendo. (PINDYCK e RUBINFELD,

1998, p.441). Em outras palavras, a firma está fazendo o seu melhor dentro das

suas possibilidades. Não há arrependimento.

Levando-se em consideração a queda nas barreiras de importação, a pressão por

redução nos preços, a existência de um produto substituto e a entrada cada vez

maior de exportadores europeus no mercado brasileiro, a decisão de reduzir

custos é a melhor senão a única possibilidade para a Kavi.
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