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1 INTRODUÇÃO

o transporte marítimo tem mostrado sua tradição e importância para os seres

humanos desde os tempos antigos. Estudos e textos históricos mencionam e

retratam a evolução das atividades comerciais, bélicas e exploratórias

associadas ao transporte marítimo.

Mesmo com a criação e exploração de outros tipos de transportes ao longo dos

séculos XIX e XX, tais como o transporte ferroviário, rodoviário e aéreo, o

transporte marítimo ainda se evidencia como o principal meio que possibilita a

realização dos crescentes níveis de trocas internacionais.

Diante dos efeitos atuais da internacionalização sobre a economia global, tal

como o aumento do volume de trocas de manufaturados entre países e blocos

econômicos, é compreensível que se observe maiores taxas de crescimento

médio da demanda pelo transporte marítimo no futuro.

Entretanto, a indústria de transporte marítimo mundial vem perdendo o

horizonte de lucratividade sustentável ao longo dos últimos anos.

Apesar de muitas fusões e processos de aquisições já terem ocorrido nessa

indústria, as mega-empresas resultantes de tais fusões e aquisições não estão

conseguindo assegurar lucratividade sustentável, mesmo após terem

saboreado alguns ganhos momentâneos devido às sinergias e reduções de

custos operacionais.

o objetivo deste trabalho é analisar e propor alterações na forma que as

empresas da containership industry desenvolvem suas respectivas estratégias

de negócios de maneira a manter um horizonte de lucratividade sustentável.

Escolhi o contexto da indústria de transporte marítimo para entrelaçá-lo com o

tema de estratégia e modelo de negócios, pois noto que o estudo específico

aplicado a tal contexto é pouco explorado e necessita aprofundamento teórico.

Além disso, sou profissional atuante da área de navegação e logística, o que
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me coloca mais perto do conhecimento dos problemas e desafios enfrentados

por essa indústria ao longo dos últimos anos.

Algumas perguntas-chave serão respondidas ao longo deste texto para auxiliar

o entendimento do desafio proposto. São elas:

Como se caracterizam as principais causas para a instabilidade da

lucratividade nas empresas de transporte marítimo de carga containerizada?

Como tipicamente se caracterizam as atuais estratégias de negócios de tais

empresas?

Como lidar com a necessidade de desenvolver estratégias de negócios para

um futuro de incertezas?
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PARTE I

A INDÚSTRIA DO TRANSPORTE
~ ,

MARITIMO INTERNACIONAL:

OPORTUNIDADES E INCERTEZAS
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2 A INDÚSTRIA DO TRANSPORTE MARíTIMO

2.1 Umcaso paradigmático: A Escola de Sagres

o caso de sucesso das navegações portuguesas do século XV será

convenientemente abordado nesse item, tendo em vista a evidência de ruptura,

por parte dos portugueses, com o modelo tradicional de comércio de

especiarias que estava centralizado no eixo do Mediterrâneo. Uso esse caso

para transpor a aplicação de conceitos básicos de intento estratégico para a

atual realidade do ambiente de negócios, mais exatamente, parao contexto da

indústria de transporte marítimo da atualidade.

Mesmo que distante na linha do tempo, notam-se, como veremos a seguir,

similaridades entre as incertezas que envolviam a conquista do intento da

nação portuguesa naquela época e as incertezas do ambiente de negócios

contemporâneos.

Baseado em Magnoli & Araújo (1996), a primeira fase da expansão marítima

portuguesa, ocorrida na primeira metade do século XV, é marcada pela tomada

de Ceuta e pelo início da colonização das Ilhas Atlânticas em 1460. Os

interesses, naquela ocasião, eram uma combinação do espírito cruzadista da

nobreza, orientada para a guerra contra os infiéis, com os interesses

comerciais da burguesia, que cobiçava o ouro e as riquezas da África ocidental.

Segundo os mesmos autores, o início do reinado de D. João 11, em 1481, é

marcado por um novo estímulo para as navegações portuguesas ao conter o

espírito cruzadista da nobreza, bem como ao direcionar as novas riquezas

conquistadas na África para o projeto de descoberta do caminho oceânico para

as índias.

O intento almejado pela Coroa portuguesa na época sintetizava-se na visão

geopolítica de deslocar o comércio das especiarias do mar Mediterrâneo, que

era dominado pelas caravanas árabes e pelos mercadores italianos, para o

oceano Atlântico, onde se deveria estabelecer o monopólio lusitano.
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Para Migliacci (1994), o paralelo moderno para os descobrimentos portugueses

é o programa espacial americano que resultou na chegada do homem à Lua.

o mesmo autor ressalta que a Escola de Sagres no século XV, tal qual como a

NASA do século XX, buscou e reuniu os melhores cérebros nacionais e

estrangeiros para que contribuíssem para o desenvolvimento de novos

processos de navegação, de novos sistemas de registros, de novos

instrumentos de navegação, bem como da preparação de rotas.

Como salientado por Magnoli & Araújo (1996), na ponta de Sagres, o infante D.

Henrique, filho do rei D. João I, estimulou o conhecimento e o desenvolvimento

náutico convidando navegadores, astrônomos, geógrafos, matemáticos,

cartógrafos de vários pontos da Europa a fim de que criassem condições

favoráveis para as fases seguintes da expansão marítima lusitana.

A partir dos autores citados acima, o pórtico da Escola de Sagres, que fora

fundado em 1417, trazia como inscrição o verso de Virgílio: "Navegar é preciso,

viver não é preciso". Para Magnoli & Araújo (1996), o termo "preciso" tem um

duplo sentido, pois além do óbvio sentido de dever ou necessidade, existe o

sentido de precisão ou exatidão.

De fato, como salientado por esses autores, a navegação astronômica, que

tomava por referência o Sol e a Estrela do Norte substituía a navegação por

estimativa. O astrolábio e o quadrante, que são instrumentos náuticos de

medição da altura dos astros sobre a linha do horizonte, certamente já eram

usados na viagem de Diogo Cão à foz do Congo em 1482. "Navegar finalmente

fica sendo preciso" (Magnoli & Araújo, 1996) e provou ser uma competência

essencial para as conquistas portuguesas.

As capacitações que ajudaram a concretizar o intento da nação portuguesa,

foram principalmente o desenvolvimento da construção naval e a unidade

nacional. A primeira, decorrente do desenvolvimento do conhecimento da arte

naval na Escola de Sagres e a segunda, resultante do final das guerras contra

Castela e a imposição do controle real sobre a nobreza.
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Como salientam Magnoli & Araújo (1996), as embarcações do início da epopéia

lusa eram as barinéis que eram embarcações pequenas e lentas possuidoras

de dois mastros e velas redondas. Em 1441, a caravela, leve ágil e veloz, com

velas latinas, aproveitava melhor o vento. Segundo os mesmos autores, na

viagem de Bartolomeu Dias em 1487, a nau, mais robusta e de maior porte,

também passou a integrar as frotas lusas.

Para Migliacci (1994), a unidade nacional de Portugal, considerando que esse

país foi um dos primeiros estados-nação modernos, foi um fator importante que

ajudou a propiciar o lançamento da nação lusa ao seu intento. Como ressaltado

por esse mesmo autor, um acontecimento que ilustra a existência precoce da

unidade nacional do povo luso é o fato dos bosques de carvalho terem gozado

de proteção real, pois tal madeira era utilizada para as quilhas das

embarcações da época.

A posição geográfica de Portugal, segundo o mesmo autor, é um outro fator

que ajudou a nação portuguesa a considerar poucas alternativas senão a de se

lançar à expansão comercial por mar devido à grande distância dos centros

comercias típicos da Europa daquela época.

A combinação das condições mencionada nos parágrafos anteriores são

ilustradas na figura 2.1 que mostra a colméia de condições críticas para que o

intento estratégico português fosse atingido.

A figura mencionada é adaptada por mim a partir do material de apoio de aula

do professor Moisés Sznifer e visaa melhor visualização do intento da nação

portuguesa, circundado pelos correspondentes fatores críticos de sucesso, que

orientaram as ações do povo e do estado português para que tal intento fosse

alcançado.
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Figura 2.1: Colméia de condições criticas para atingir o intento estratégico português,
Adaptado de material de apoio de aula do professor Moisés Sznifer

Na concepção de Migliacci (1994), a Escola de Sagres e a criação de uma

estrutura profissional para os descobrimentos foi o diferencial que possibilitou

Portugal, um país pouco populoso e relativamente atrasado a obter um notável

sucesso no seu intento, rompendo o tradicional modelo de comércio de

especiarias da época, que eram liderados pelos mercadores genoveses e

venezianos.

2.2 O transporte marítimo a partir de 1950: Granéis e Carga Geral

A partir da segunda metade do século XX, nota-se profunda transformação na

indústria do transporte marítimo e baseando-me em Zuidwijk (2001), Knight

(1985) e Sauerbier & Meurn (1985) sigo com este breve histórico sobre a

indústria de navegação com foco no período posterior a 1950.

No tocante ao transporte de cargas de granel sólido e líquido, foi relativamente

fácil observar a evolução nos métodos e equipamentos ligados ao transporte

marítimo de granéis,
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o porte dos navios tanques e graneleiros, a partir daquela época,

incrementava-se muito em função das novas tecnologias de construção naval

do pós-guerra. Concomitantemente, o desenvolvimento de novos métodos e

equipamentos de manuseio de granéis proporcionava maior rapidez no tempo

de operação portuária e resultava em menor tempo de porto para os navios.

Ganhava-se, portanto, maior eficiência e reduziam-se os custos gerais.

Já no caso do transporte de carga geral, o desenvolvimento da capacidade de

carga dos navios foi mais complexo. O maior empecilho para tal evolução na

época residia na limitação dos métodos, pouco eficientes, de embarque e

desembarque de volumes menores e não homogêneos. Segundo Zuidwijk

(2001, p13), os navios muitas vezes gastavam 75% do tempo nos portos e

somente 25% navegando.

Sob tais condições, pouco sentido fazia aumentar o porte dos navios de carga

geral, pois isso certamente causaria congestionamento ainda maior nas

operações portuárias correspondentes.

2.3 A indústria de navegação containeirizada (Containership Industry)

A necessidade de atender às crescentes demandas de transporte de carga

geral, mais acentuadamente a partir da década de 50, incentivava a maior

eficiência na manipulação de volumes menores nas operações

correspondentes de embarque e desembarque.

Houve, então, foco acentuado na unitização de carga através do uso de bolsas,

caixotes, caixões, pallets e containers.

Baseado em Zuidwijk (2001, P 14), o container primeiramente fora utilizado

com sucesso no itinerário rodoviário New YorklNewarklHouston no início dos

anos 50. A característica de intermodalidade havia sido fortemente observada

e o container fora logo aplicado em outros modais tais como a ferrovia e o

transporte marítimo.
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A própria empresa de transporte rodoviário de Malcon McLean se transformou

em uma companhia de transporte marítimo chamada Pan-Atlantic Steamship

Company, que mais tarde se transformaria em uma poderosa companhia de

navegação chamada SeaLand.

Vale comentar, baseado em Sauerbier & Meurn (1985, P 4), que o conceito de

containerização já era conhecido quando Malcon McLean o utilizava em

meados dos anos cinqüenta em transportes de mercadorias em trajetos

menores.

Entretanto, Malcon McLean revolucionou o transporte marítimo ao converter

um navio de granel líquido em um navio orientado para o transporte de

container em 1956.

Zuidwijk (2001, P 14) ressalta que no período de 1956 a 1965, o uso do

container fora desenvolvido principalmente nas rotas marítimas entre portos da

costa dos Estados Unidos. A partir de 1966, o uso do container passou a cruzar

continentes e forçou transformações significantes na indústria de navegação

containerizada, ou containership industry, como comumente conhecida na

nomenclatura internacional, e que a partir deste parágrafo também passarei a

adotar neste texto.

As transformações, básicas- provocadas pela utilização do container no

transporte marítimo foram principalmente notadas como segue:

a) Maior eficiência e economia de escala no transporte de carga geral.

Em Sauerbier & Meurn (1985, p 6) é ilustrado o ganho de eficiência

proporcionado pelo transporte marítimo containeirizado através de uma

comparação entre viagens hipotéticas entre Nova York e Porto Rico de um

navio porta-container e um navio de carga geral carregando a mesma

tonelagem ao longo de um ano. Em tal análise são considerados os

correspondentes custos e performance típicos de operação da época.
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Apesar do resultado do cálculo ser obtido através de outras hipóteses

complementares, a ordem de grandeza dos saltos revolucionários ocasionado

pela containerização é facilmente notada no quadro comparativo 2.3 , cujas

informações foram baseadas em Sauerbier & Meurn (1985, p 5) :

Transporte regular de 8000 ton de Navio Porta-Contalner NavioConvencional·

carga em itinerário hipotético ( Nova de Carga Geral

YorkI Porto Rico) na década de 80 .
.. '" ." ', ....

M()vimentaçãomédia de carga 13.320t()n1dia 1.080t()n/dia'.,
...

Tempo médio de porto 1,2 dias 14,8djas

.Dl.Ii"açãodaviagem· redonda 7,2dias 20;8 dias
"

Número de viagens durante o ano. 48,6 viagens/ano 16,8 viagens/ano,
Custos anuais de carga e descarga.·· US$ 2,7Milhão/Ano US$ 33,6 Milhão/Ano

.:':

Quadro 2.3: Comparativo de custos entre navios porta-container e navios tradicionais de carga

geral. Fonte: Damianovic (2002)

A vantagem da utilização do container no transporte de carga geral, ilustrada

no quadro 2.3, foi rapidamente aproveitada por empresas de navegação das

nações desenvolvidas.

Segundo Talley (2000), no período de 1980 a 1996, o comércio internacional

marítimo containerizado cresceu 433%. Tal evidência de crescimento no setor

incentivava boa parte das empresas da indústria de navegação a buscar

maiores ganhos de eficiência operacional pelo aproveitamento de economias

de escala que eram possibilitadas devido aos volumes de serviços crescentes.

b) Maior regularidade de serviços dos navios porta-container, também

conhecidos por navios celulares (full-containers), em todo o mundo.

Baseado em Zuidwijk (2001, p. 17), as operações portuárias de navios porta-

container passaram a ser menos vulneráveis às interrupções, principalmente

causadas por condições climáticas desfavoráveis, já que não havia

necessidade de se fechar os porões do navio durante a chuva.
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Como esclarecimento adicional, o container, na sua concepção básica, é um

recipiente que oferece proteção à carga contra a chuva e, portanto, pode ser

operado nas manobras de transporte em tempo chuvoso sem que a carga

tenha contato com a água.

o declínio acentuado no índice de interrupções na operação de carga e

descarga devido à utilização do container permitiu maior previsibilidade de

entrada e saída dos navios porta-container dos portos.

o resultado decorrente foi a maior regularidade dos serviços de transporte de

carga containeirizada. Por exemplo, ao checar um website ou revista

especializados, pode-se notar que a maioria dos serviços anunciados são

oferecidos com freqüência semanal ou quinzenal e com determinados dias da

semana pré-estabelecidos para a chegada dos navios porta-container nos

portos do itinerário correspondente.

c) Transformação dos portos e navios.

Baseado em Talley (2000) e Zuidwijk (2001), a conteineirização causou

mudanças no layout clássico dos portos que, tradicionalmente, tinham os

armazéns de carga próximos aos cais de atracação.

Com a crescente intensificação do uso do container no transporte de carga

geral, muitos dos referidos armazéns foram substituídos por terminais de

containers.
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Figura 2.3.1: Terminal Marítimo de Container

Quanto aos equipamentos

portuários de içamento de carga, os

antigos guindastes de baixa

capacidade e baixa produtividade

deram lugar aos mais eficientes

equipamentos de içamento

exclusivo de containers, como por

exemplo o comumente chamado

Figura: 2.3.2
Navio porta-
container

portainer ou gantry crane, como ilustra a figura 2.3.2.
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Os navios convencionais de carga geral foram em grande número adaptados

ou substituídos por navios com a nova concepção celular, que em alguns casos

podiam até ser desprovidos de guindastes de bordo. Isso se deve ao fato dos

terminais marítimos de rotas específicas oferecerem totais condições de operar

tais navios exclusivamente com porlainers e guindastes de terra. (Shore

Cranes)

d) Facilitou a combinação de vários modais no transporte de carga.

Apoiando-me em Sauerbier & Meurn (1985, p 6), o container, por ser um

receptáculo de carga padrão, pôde facilmente ser intercambiado entre os vários

modais de transporte, permitindo assim o intermodalismo.

Segundo Zuidwijk (2001, p. 16), a conteineirização possibilitou que novos

contratos de transporte fossem baseados nas características multimodais do

container, o que permitia, não importando a quantidade de mudanças de

modais em todo o itinerário, que o serviço oferecido ao cliente abrangesse

desde o momento que a carga fosse estivada no container, ainda dentro da

empresa exportadora na origem, até a retirada da carga do mesmo container

dentro do armazém do importador no destino final.

2.4 O mercado mundial de navios porta-container

Com base em Salles (2002), a procura e oferta de navios no mercado mundial

exercem importante influência nos valores dos fretes pagos pelo importador ou

exportador.

A indústria de navegação em geral conta com o mercado de navios

encomendados a estaleiros, comprados de outros armadores ou arrendados de

companhias especializadas em oferecer navios às companhias de navegação.

Em termos gerais, a capacidade de tal mercado é medido em toneladas de

deslocamento de carga dos navios considerados.
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No tocante a containership industry, o mercado de oferta e procura de espaço

em navios porta-container, internacionalmente conhecido como containership

charler market, usa a unidade Twenty-foot-equivalent unit (TEU) para medir a

capacidade de espaço oferecida aos operadores e ou companhias de

navegação. Como esclarecimento adicional, um TEU equivale ao volume de

um container de 20 pés que é igual a 32,1 m3
.

A análise da evolução da oferta e procura de navios porta-container é relevante

para o tema deste trabalho, pois tanto o custo de arrendamento de navios

quanto a aquisição de navios próprios são uns dos principais ingredientes da

equação de custo e viabilidade do negócio da containership industry.

Para Salles (2002), a containership industry tem sempre crescido mais

rapidamente que o crescimento do comércio internacional em termos

percentuais. Entretanto, o crescimento esperado desta indústria para o futuro é

menor que o observado no passado, pois a maior parte da indústria de

transporte de carga geral convencional já foi containerizada ao longo das

últimas décadas.

Ainda à luz de Salles (2002), o mercado mundial de oferta de navios porta-

container mudou significativamente depois de meados do ano 2000, quando

vários navios de 3000 TEUS foram disponibilizados no mercado.

Adicionalmente, as companhias de navegação diminuíram a capacidade

ofertada de espaço aos exportadores e importadores a fim de segurar a queda

generalizada do frete por container e assim causando maior ociosidade de

navios operativos.

Salles (2002) ressalta que os resultados concretos da oferta crescente de

navios porta-container por parte dos estaleiros e operadores, bem como da

diminuição da demanda por espaço por parte das companhias de navegação

foram sentidos a partir de meados de 2001, quando já se notava a redução de

40% a 50% nos níveis tradicionais das diárias de arrendamento de navios de

3000 TEUS de capacidade. Tais diárias estavam originalmente sendo
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negociadas nos contratos anteriores a 2000 por volta de US$ 25.000/dia e

passaram a ser negociadas na ordem de grandeza de US$ 10.000/dia a partir

daquele ano.

Outra evidência dos efeitos da recente alta oferta e da baixa demanda por

navios porta-container está no fato das diárias de aluguel de navios grandes e

pequenos terem encolhido e se aproximado consideravelmente. Segundo

Salles (2002), ao final de 2001 a diária de um navio de 500 TEU estava por

volta de US$ 4.500 enquanto que a diária de um navio de 3000/3500 TEU não

era esperada a custar mais de US$ 10.000.

Os parágrafos acima poderiam sinalizar que as companhias de navegação

estariam aproveitando a oportunidade de super oferta momentânea de navios

no mercado para diminuir os custos de aluguel dos navios e assim obter maior

lucratividade no período, como ilustrado na figura 2.5.2.

Entretanto, baseado em Talley (2000), a confainership industry também sofria

com a alta concentração de empresas e da conseqüente concorrência interna

neste setor. Tal fato contribuía para a maior dificuldade em ter os níveis de

fretes aumentados. Como ilustração de tal cenário, segundo o mesmo autor, as

perdas coletivas do setor nos principais tráfegos mundiais tais como o

transpacífico, o transatlântico e Europa/Extremo Orientem somaram US$ 411

Milhões em 1996.

2.5 O desempenho dos fretes marítimos internacionais

Com base em Talley (2000), a containerização trouxe várias vantagens ao

embarcador. Entre outras, houve a diminuição drástica no índice de roubos e

avarias durante o transporte devido à característica básica do container permitir

o enclausuramento da carga desde a origem até o destino final.

Adicionalmente, o ganho com a eficiência dos movimentos da carga

containerizada permitiu tempos cada vez menores de estocagem e assim

possibilitou a redução dos inventários e dos correspondentes custos de capital

devido à manutenção de estoques nos vários pontos da cadeia de transporte.
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Segundo Talley (2000), os fretes de carga containerizada passaram a se

basear em fatores diferentes ao valor intrínseco da carga. Como resultado, o

frete básico de um container para cargas de alto valor agregado passou a

custar menos quando comparado ao frete equivalente em navios convencionais

de carga geral.

Como mostrado no item 2.4, outro fator decisivo para a queda consistente dos

níveis médios de frete praticados pela containership industry está ligado ao

atual excesso de capacidade oferecida por navios porta-container no mercado.

Baseado em The Economist (2002), apesar de haver expectativas de

crescimento de demanda por espaço em navios porta-container no médio e

longo prazo, nota-se um excesso de capacidade de espaço em navios no curto

prazo. O resultado de tal realidade pode ser ilustrado no importante tráfego

trans-pacífico, no qual houve um decréscimo nos níveis de frete em algumas

rotas na ordem de 50% desde 2000.

Em resposta a tal quadro negativo, as companhias de navegação reagiram ao

excesso de capacidade oferecida no mercado tirando de serviço o excesso de

navios e também reestruturando rotas principais.

Entretanto, apesar das companhias de navegação terem posto em prática tais

ações para conter o excesso de capacidade em TEU no mercado, de acordo

com The Economist (2002), ainda se esperam perdas combinadas na ordem de

US$ 1,2 Bilhões em 2002, só no tráfego trans-pacífico.

A figura 2.5 ilustra a evolução dos fretes ao longo da década de 90 até abril de

2002. Para Salles (2002), o índice de frete aplicado no mercado teve um

declínio por períodos mais longos a partir de 1996 principalmente em função da

introdução adicional de capacidade de espaço em navios celulares no

mercado.
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Figura 2.5.1: Evolução do índice de frete na contaínershípindustry

Fonte: Hanjin Shipping

Também vale notar que ao final de 1999 até 2000 o índice se recuperou

principalmente _em função das medidas coletivas para reter parte do excesso

de capacidade no mercado, bem como em função do aumentodo nível' de

importações e exportações dos Estados Unidos, Comunidade EUropéia e

Japão no mesmo período, como mostrado na figura 2.5.2.

Entretanto, os efeitos da retração econômica mundial e pela oferta adicional de

capacidade de espaço em navios celulares no. mercado vem ocasionando forte

queda nos fretes a partir de meados de 2000.

2.6 As prlnclpals empresasdacontainership iiJdustry

Este item tem com objetivo básico informar e situar o leitor sobre as principais

empresas da containership industry que se destacam na atualidade.

Vale comentar que ao longo do desenvolvimento do tema principal deste

trabalho usarei informações disponibilizadas nos websites de tais empresas,

tais como resultados financeiros e anúncios de suas correspondentes
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estratégias de negócios como evidências da pesquisa exploratória que

suportam a idéia básica do objeto de estudo deste trabalho.

Justifico que a utilização de alguns resultados operacionais das maiores

empresas do setor para o desenvolvimento do tema central deste trabalho é

representativa, pois, de acordo com Talley (2000), tem havido uma

concentração de volume de serviços nas grandes empresas da containership

industry ao longo das últimas décadas.

Salles (2002) e Talley (2000), comentam que as vinte maiores empresas do

setor, ordenadas por capacidade de transporte em TEU, já controlavam 26%

da capacidade detransporte marítimo celular do mundo em 1980. Entre 1995 e

2001 tal porcentagem já evoluía de 50% para 78%.

o gráfico 2.6 ilustra o ranking das maiores empresas, medido em dezembro de

2001. Os dados foram baseados no critério de capacidade de transporte em

TEU.
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Figura 2.6: As principais empresas da contaínershíp industry. Fonte: (BRS:·

Alphaliner.com)

2.7 Desempenhoeconômico das principais empresas da containership

industry

Apesar do crescimento consistente da contaínership índustry ao longo de

décadas, a lucratividade da maioria das empresas nos últimos anos tem sido

pouco sustentável. Conforme mostrado no item 2_5, a perspectiva é de que as

empresas de navegação dessa indústria acumulem perdas expressivas no

biênio 2001-2002_

)
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Os motivos para a perspectiva de pouca sustentabilidade dos lucros, como

descrito no item 2.5, estão principalmente associados ao excesso de oferta

momentânea de espaço em navios porta-container no mercado combinado

com a dificuldade de recuperar níveis de fretes.

Para Talley (2000), algumas medidas coletivas por parte das principais

empresas dessa indústria visaram a redução da capacidade de espaço

excessiva e à conseqüente recuperação de parte dos níveis de frete.

Como mostrado no item 2.5, as empresas dessa indústria também focaram

esforços na redução intensiva de custos operacionais formando alianças entre

concorrentes na operação das mesmas rotas. Desta maneira, os participantes

de tais alianças dividiam custo e espaço dos navios que operavam certas rotas.

Como vantagem adicional, salienta Talley (2000), as alianças vêm obtendo

maior poder de negociação frente aos principais prestadores de serviço nos

portos, tais como terminais marítimos e entidades estivadoras, por oferecerem

volumes concentrados de serviço.

À luz do mesmo autor, o resultado imediato obtido pela formação das alianças

foi encorajador para algumas empresas de navegação, pois houve imediata

redução de custos operacionais sem sacrificar a freqüência do serviço nos

portos, além de ainda manter a independência e a identidade e a força da

marca da empresa frente ao mercado.

Considerando Talley (2000), além da formação de alianças, as empresas da

containership industry também reestruturaram o quadro de funcionários,

renegociaram contratos com seus principais fornecedores de serviços e

investiram fortemente em informática e racionalização dos processos.

Baseado no mesmo autor, ainda em busca de maiores reduções de custos

operacionais, os grandes processos de fusões e aquisições dentro desta

indústria se tornaram mais comuns a partir de 1996.
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Apoiando-me em Talley (2000), apesar das medidas para redução de custos

operacionais, o desempenho econômico das empresas não tem se mostrado

estável nos últimos anos e as projeções para 2002 são pouco encorajadoras

como se pode notar na breve demonstração dos resultados financeiros das

principais empresas da containership industry.

- Maersk + Sealand Land + Safmarine

Baseado no relatório anual divulgados no site da empresa, a divisão de

Tankers and Liners da Maersk aponta redução dos resultados operacionais de

9,12% quando comparado os balanços de 2000 e 2001.

Os comentários que constam no relatório de resultados financeiros da empresa

apontam como as principais causas dos números pouco animadores o excesso

de espaço em navios disponível no mercado, a competição interna na indústria

de navegação, além da retração do comércio internacional a partir de meados

de 2000 e agravado pelos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001.

" General recession in the world economy, which was

further aggravated by the tragic events in the USA on 11

September, resulted in a difficult year for international

container shipping and a lower result than expected for

Maersk-Sealand. Declining demand and the continued

significant addition of previously ordered tonnage led the

great imbalance in the market.

That resulted in increased competition and a generally

unsatisfactory development of the rates" (Damps

Kibsselskabet af 1912 Aktieselskab, Annual Report 2001,

p6-8, P 47)

- P&O Nedlloyd

De acordo com os resultados financeiros divulgados no website desta empresa

(P&O Nedlloyd Results: First Quarter 2002), os números indicam que a P&O
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Nedlloyd Container Line Limited teve prejuízo operacional US$ 68 Milhões no

primeiro trimestre de 2002.

As informações apresentadas pela companhia mostram que os resultados

negativos devem-se principalmente a uma queda de 17% nos níveis de frete,

quando comparado ao trimestre equivalente em 2001.

A empresa também informa que houve aumento de 9% nos volumes operados

e que o programa de redução de custos (US$ 350 Milhões) anunciados, no

último trimestre de 2001, já amenizaria a tendência de resultados para os

trimestres futuros.

- Evergreen

Os resultados financeiros divulgados no website da empresa indicam queda de

76% nos lucros operacionais quando comparado os balanços de 2000 e 2001.

O mesmo relatório aponta expectativa de queda dos lucros operacionais para

2002 na ordem de 68% em relação aos lucros operacionais obtidos em 2001.

(Evergreen Financiai Reports 2002)

- Hanjin Shipping

O relatório financeiro disponibilizado no websife da companhia indica queda de

37% no lucro operacional da companhia quando comparados os balanços de

2000 e 2001.

Apoiado nos comentários do sumário da performance da Hanjin Shipping de

2001, a empresa aponta a deterioração dos níveis de frete como a principal

causa da referida queda nos lucros da empresa.

"Due to the deteriorated container freight rates, operating 2001 was 254 billion

won, which is a Y-o-Y 37% drop..." (Hanjin Shipping 2002: Summary of

Business Performance 2001)



32

Apesar de ainda positivos, os recentes resultados, referentes ao primeiro

trimestre de 2002, indicam queda superior a 95% em relação ao primeiro

trimestre de 2001 quando os resultados chegaram a US$ 80 Milhões. (Hanjin

Shipping: Income Statement 15t Quarter 2002)

As expectativas da containership industry para 2002 relatadas nas palavras do

Chief Executive Officer (CEO) da Hanjin reforçam a incerteza e dificuldades

para o ano em questão.

"Although there are expectations for market recovery in the liner industry for

2002, it is of general pinion that the shipping market will undergo a very

uncertain and difficult year." (Hanjin Shipping: Message from CEO 2002)

- APL (Pertencente ao grupo NOL - Neptune Orient Lines Ltd)

Segundo o relatório financeiro disponibilizado no site da NOL, os números

indicam que houve um prejuízo de 57 milhões de dólares em 2001.

Similarmente ao discurso contemporâneo de outros CEOs da containership

industry, o comentário do presidente e CEO da NOL resume as principais

causas dos resultados negativos com a baixa no comércio internacional de

2001 aliado ao impacto do excesso de capacidade de espaço em navios porta-

container . O executivo também aponta o deterioramento nos níveis de fretes,

dos últimos anos, agravados pelo impacto negativo nos negócios devido aos

ataques terroristas de setembro de 2001.

" Due to the double digit increase in the container vessel

capacity that was added globally, freight rates were

already beginning to soften in late 2000, but they

deteriorated significantly during the year 2001, reaching

unprecedented and unsustainable levei in some trades.

The uncertainly following tragic events of September 11

added to an already bleak global trade environment".

(Jacobs F.R. citado em NOL News - 2002)
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As expectativas de performance para 2002, segundo o GEO da APL-NOL

também não são animadoras, segundo Jacobs, citado emNOL News - 2002. "

2002 is expected to be another tough year. We anticipate moderate growth in

volumes during 2002, but unless rates recover, APL will not be a strong

performer this year"

- CP Ships

Segundo nota da empresa à imprensa especializada, "CP Ships Limited today

announced an unaudited first quarter 2002 operating loss of US $ 6 million (...r
(CP Ships Press Release 2002).

Na mesma nota, além de informar perda de US$ 6 milhões no primeiro

trimestre de 2002, a empresa também aponta as dificuldades em sustentar

bons resultados operacionais devido à desaceleração do comércio

internacional e à significativa adição de capacidade de espaço em-navios

celulares no mercado.

I
" (... ) Market conditions deteriorated in most trade lanes due toeffect ofslower

global container trade growth and significant additions to industry capacity (...r
(CP Ships Press Release 2002).

-OOCL

2.8 Containership industry : Uma indústria madura.

A empresa anunciou declínio de 46,5% na lucratividade em 2001 em relação

ao ano de 2000.

Conforme visto no item 2.7, os resultados das principais empresas da

containership industry tem apresentado pouca sustentabilidade na

lucratividade, especialmente nos últimos dois anos.



34

Apesar da maioria dos discursos dos respectivos CEO's chamarem atenção

para situações circunstanciais que afetaram a indústria, tais como a retração

econômica mundial e os atentados terroristas de 11 de Setembro, também se

nota nos mesmos discursos e notas para a imprensa a preocupação dos

mesmos em relação ao excesso de capacidade de espaço oferecida no

mercado, bem como a dificuldade de recuperar os níveis de fretes que tendem
a baixar.

As empresas têm reagido à realidade dos fatos e buscam medidas que

sustentem a sobrevivência nos períodos de crise para poderem saborear

alguma lucratividade em algum ano no qual as circunstâncias, globais ou

regionais, sejam favoráveis para containership industry.

Para Talley (2000), as medidas até então observadas têm sido

predominantemente programas de redução de custos que vem impondo metas

ousadas para as organizações internas das empresas.

Segundo comunicado à imprensa da P&O Nedlloyd de 08 de maio de 2002, a

empresa confirma o programa de redução de custos de US$ 350 milhões que

levará a substanciais e concretas diminuições de custos operacionais ao longo

de 2002 e 2003. (P&O Nedlloyd Results: First Quarter 2002)

A CP Ships em seu comunicado à imprensa de 17 de abril de 2002, também

confirma o anúncio do programa de redução de custos, anteriormente

divulgado à imprensa e cujo objetivo nominal seria atingir reduções de custos

anuais de US$ 100 milhões em 2002. (CP Ships Press Release 2002)

Além dos programas de redução de custos tradicionais, tais como redução de

pessoal, renegociação de contrato com os prestadores de serviços e

racionalização das operações, as empresas também têm verticalizado alguns

investimentos com a finalidade de obterem maior redução de custos tais como

investimento na aquisição ou participação em terminais marítimos e

companhias de rebocadores portuários.
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Entretanto, mesmo tendo atingido bons índices de redução de custos

operacionais, os números dos balanços financeiros indicam instabilidade ou

queda na lucratividade, na maior parte dos casos relativos às principais

empresas da containership industry como visto no item 2.7.

2.9 Os processos de fusão e aquisição na containership industry

De acordo com Talley (2000), muitos dos programas de redução de custos das

empresas da containership industry basearam-se na formação de alianças

entre tais empresas.

Entretanto, a partir de 1996, as principais empresas desta indústria

anteciparam que as reduções de custos decorrentes da formação de alianças

não resultariam nas necessárias diminuições de custos no período de tempo
viável.

Talley (2000) ressalta que as reduções de custos obtidas através de fusões e

aquisições sortiriam melhores resultados e de forma mais rápida em

comparação com as diminuições de custos obtidas através da formação de

alianças

Diante tal cenário, em 1997, houve o anúncio da fusão da P&O com a Nedlloyd

que criava, então, a maior empresa de navegação containerizada na época e

projetavam reduções de custos na ordem de US$ 200 Milhões, sendo que 65%

de tais reduções seriam através de imediata eliminação de custos indiretos

(overheads) duplicados.

Segundo Talley (2000), em abril de 1997 a Neptune Orient Une (NOL), de

Singapura, fez um acordo de aquisição da American President Unes (APL).

Como resultado, houve identificação de reduções de custo na ordem de US$

130 milhões anuais oriundos do processo de consolidação de áreas tais como

tecnologia da informação (Information & Tecnology), navios, container, serviços

terrestres e reduções de gastos com terminais marítimos.
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Mais recentemente, de acordo com Hanjin Shippinç (2002), a Hanjin Shipping

Company of South Korea adquiriu a maioria das ações da alemã DSR Senator

Line.

Outros casos de processos de fusão e aquisição de empresas na indústria de

navegação se tornaram cada vez mais comuns.

A CP Ships é um caso clássico resultante do processo seqüencial de

aquisições. Desde a década de noventa, segundo CP SHIPS Press Release

(2002), essa empresa vem adquirindo outras empresas de navegação de

maneira a melhor explorar os mercados regionais e tirar proveito das

vantagens de custos proporcionadas por lidar com volume de serviços em

escala global.

Algumas das empresas adquiridas pela CPShips nos últimos anos podem ser

citadas tais como: ANZOL, LlKES Lines, Conship Container Lines, TMM,

Ivaran Lines , Damico - Italia Di Navigazione, Cast e Cammar.

Baseado em Damps Kibsselskabet Aktielslab (2002), a Maersk, por sua vez,

adquiriu a Safmarine e Sealand , enquanto que outra evidência da prática

comum de fusões e aquisições do momento foi a compra da Uniglory pela

Evergreen a ser completamente concretizada em 2002. (Evergreen Press

Releases, 2002).

Entretanto, considerando Talley (2000), observa-se que os processos de fusão

e aquisição resultaram principalmente em reduções de custos operacionais e

transferência de ativos, marcas comerciais e informações sobre os clientes das

empresas adquiridas.

Para o autor acima mencionado, a possível transferência de competências e

aproveitamento do conhecimento de processos específicos das empresas

adquiridas aparentemente não resultou em diferenciação expressiva dos

serviços resultantes ao final dos processos de fusão e aquisição na indústria

em questão.
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2.10 A busca da lucratividade sustentável na indústria de transporte

Como descrito nos itens anteriores, apesar do crescimento da containership

industry nas últimas décadas, os resultados operacionais nesta indústria não

tem sido estáveis e vêm apontando tendência negativa significativa desde

2001.

o fato é que o setor geral de transporte mundial, como um todo, não tem tido

níveis de performance satisfatórios nos últimos anos.

Segundo Pompeo & Sapountzis (2002), apesar do crescimento mundial em

faturamento do setor de transportes ter sido superior a 5% ao ano desde

meados dos anos 90, tal setor vem apresentando níveis de performance

financeira inferiores ao S&P 500 no período equivalente, como ilustrado na

figura 2.10

EXHIBIT 1
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Figura 2.10:

índice Down Jones para o desempenho do transporte marítimo internacional
Fonte:Thomson Financiai; Down Jones
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Os mesmos autores salientam que muitas das dificuldades da indústria mundial

de frete têm sido ocasionadas pelo significativo aumento do fator risco que vem

afetando os faturamentos das correspondentes empresas desta indústria.

Ao longo dos parágrafos a seguir apoio-me em Pompeo & Sapountzis (2002)

para detalhar as principais fontes do referido fator risco.

- Mudanças nas demandas causadas pelos ciclos econômicos mundiais

Teoricamente, a indústria de frete estaria mantendo a sua margem de lucro

combinando a oferta de transporte à demanda requerida pelo mercado, sendo

que tal demanda estaria normalmente atrelada aos ciclos econômicos globais.

Entretanto, as companhias pertencentes à indústria de fretes, tais como a

indústria de transporte marítimo e aéreo, tem podido aumentar a

correspondente capacidade de oferta ao mercado através de saltos de fatores

de produção somente em períodos mais longos.

Por exemplo, as companhias de navegação e ou companhias aéreas têm que

fazer encomendas de seus navios e ou aviões com grande antecedência e

baseadas em expectativas futuras do mercado e do desempenho da economia
global.

Além disso, as empresas tendem a concretizar tais pedidos simultaneamente

quando a economia mostra evidências de crescimento. Estas circunstâncias

típicas na indústria em questão são fatores relevantes para que se aumente o

risco de haver equívocos coletivos de tomada de decisão por investimentos

coincidentes e assim resultar em excesso de capacidade de espaço oferecido

ao mercado.
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- Anomalias nos contratos de serviço

As práticas contratuais na indústria de transporte tornam o faturamento das

empresas do setor perigosamente imprevisível.

Os clientes da indústria de transporte de uma maneira geral podem reservar

espaço com os as empresas de transporte de maneira tal que caso haja uma

oferta oportuna de espaço com outra empresa, tais clientes podem aproveitar

tal opção sem ônus ou pagamento de penalidades à primeira empresa

decorrente da reserva de espaço concretizada anteriormente.

Mesmo nos contratos em que haja alguma cláusula de comprometimento

mínimo de volume de serviço entre as partes, tais cláusulas são raramente

levadas a diante por parte das empresas de transporte no caso de uma

desistência por parte do cliente.

-Incertezas quanto aos níveis de frete

No curto prazo, o nível dos fretes pode variar de maneira imprevisível em

função de circunstâncias excepcionais tais como o aquecimento localizado da

economia de uma região ou dificuldades ocasionais de suprimento de

transporte em outra área do globo.

Entretanto, a média do valor dos fretes caiu de forma irracional em algumas

rotas. Por exemplo, em 1999 quando a ocupação dos navios do serviço Europa

- Extremo Oriente estava atingindo uma média de 76% no sentido

oriente/ocidente, o frete por TEU era em média US$ 1554 e estava perto do

frete de compensação (C/earing price) que era US$ 1560. Contudo, a viagem

de retorno para Ásia que na média tinha taxa de ocupação de51 % oferecia um

frete de mercado de US$ 736 por TEU e estava muito abaixo do clearing price

de US$ 1450.
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o exemplo anterior surnariza os efeitos práticos do excesso de capacidade no

mercado que criam uma irresistível tentação individual de alguns agentes de

venda em diminuir os níveis de frete ao custo marginal.

Como visto nos parágrafos anteriores, as principais fontes de risco para a

containership industry estão baseados em incertezas circunstanciais e

anomalias oriundas da prática de mercado dessa indústria.

Para Pompeo & Sapountzis (2002), o gerenciamento do risco possibilitaria as

empresas a quantificarem os riscos inerentes aos futuros faturamentos e

custos operacionais. Desta maneira, uma empresa que conhecesse bem os

riscos relativos ao faturamento e aos custos operacionais futuros poderia

oferecer descontos, baseado no cálculo de tais riscos, de maneira tal a

incentivar um maior comprometimento quanto ao espaço previamente

reservado.

2.11 O contexto futuro: Incerteza

Ao longo da descrição do contexto abordado, busca-se informar o

desenvolvimento da containership industry e o correspondente esforço das

empresas desta indústria para sustentar seus níveis de lucratividade.

Também se pôde notar que as atitudes das empresas desta indústria têm sido

predominantemente evolutivas e passivas às circunstâncias externas e aos

mercados ao longo das últimas duas décadas.

Baseado em Talley (2000), os esforços para ao menos recuperar a

lucratividade consistente do setor têm sido orientados para os repetitivos

programas de redução de custos através de reestruturações internas, fusões e

aquisição de empresas do setor.

Tais esforços para a redução dos custos operacionais no setor são

constatáveis pelos resultados financeiros das principais empresas desta
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indústria, já que os correspondentes custos operacionais vêm diminuindo por

TEU ao longo dos últimos anos.

Entretanto, conforme visto no item 2.7, constata-se que a lucratividade dessas

mesmas empresas não vem reagindo como teoricamente se poderia esperar.

Apesar do tom pouco otimista dos últimos parágrafos, aproveito-me de

algumas palavras chaves a fim de preparar terreno para a formulação da

hipótese que este trabalho se propões a fazer ao longo dos itens

subsequentes.

Quanto à questão da incerteza que a indústria em questão enfrenta, apoio-me

em Ghyczy, Oetinger & Bassford (2001, P 46) para considerar que tal incerteza

não mais deveria ser interpretada como um obstáculo aos negócios e sim como

uma fonte inspiradora de transformação e de novas oportunidades de

negócios.

Quanto à aplicação intensa das táticas de redução de custos na indústria em

questão, tais como reestruturações organizacionais, fusões e aquisições de

empresas no setor, baseio-me nas considerações de Mintzberg & Quinn (1998)

que ressaltam que apesar de importantes, as táticas têm característica de

pouca duração e são usadas para atingir objetivos limitados após seu contato
inicial.

Considero aqui o problema da containership industry como sendo a geração de

condições de lucratividade crescente e sustentável e não meramente a redução

dos seus custos operacionais para se obter lucros como conseqüência.

Portanto, o tema pede que haja considerações e linhas de pensamento mais

amplas e contínuas que são características básicas da estratégia.
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PARTE II

o CONCEITO DE ESTRAT,ÉGIA·
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3 O CONCEITO DE ESTRATÉGIA

o conceito de estratégia nos auxiliará na compreensão e no estudo do tema

principal deste trabalho que trata da falta de sustentabilidade da lucratividade

das empresas da containership industry. Algumas perspectivas diferentes

sobre os conceitos de estratégia abordadas neste texto serão interligadas ao

contexto da economia e das empresas dessa indústria.

Outros conceitos importantes no âmbito de economia de empresas, estrutura

organizacional das empresas, macroeconomia, internacionalização e de

marketing enriquecerão a fundamentação teórica deste trabalho.

3.1 O que é estratégia?

Apoio-me no ponto de vista de Ghyczy, Oetinger & Bassford (2001, P 51) que

criticam a maneira como a estratégia é comumente veiculada na atualidade

para comentar que no mundo dos negócios tem-se a tendência a considerar a

estratégia como algo puramente linear que pode ser planejado, lido, revisado e

implementado.

O questionamento às considerações comumente feitas à estratégia tal qual

descritas no parágrafo anterior surge devido à natureza instável do ambiente

de negócios. Ou seja, qual seria a validade de desenvolver estratégias dada a

característica de instabilidade e incerteza do mundo dos negócios? Deve-se

então se contentar com respostas táticas às oportunidades que se apresentam

imprevisivelmente no cenário de negócios?

Com a finalidade de melhor introduzir considerações sobre estratégia, utilizo a

citação de Ghyczy, Oetinger & Bassford (2001, P 51), que realizaram um

ensaio critico da obra On War do estrategista de guerra do século XIX, Carl

Von Clausewitz.
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"( ...) contudo ele (Clawsewitz) argumentaria

veementemente que, enquanto na tática devamos

explorar todas as oportunidades que a sorte oferece sem

considerar habilidades, preparação e desejos, na

estratégia podemos combinar fortaleza moral e aptidões

mentais em um poder de imaginação e persuasão que

cria oportunidades a nosso favor e seduz a sorte para

ficar do nosso lado" (Ghyczy, Oetinger & Bassford, 2001,

p 51. Inclusão de "Clausewitz" no texto original feita por mim)

Complementarmente à linha de pensamento de Clausewitz citada acima, vale

comentar que conceituar estratégia tem sido o desafio de vários autores e

segundo Mintzberg & Quinn (1998, p 19), « .. não existe uma única definição

universalmente aceita. "

Portanto, ao invés de formalmente escolher uma única definição que

provavelmente ainda não se aproximaria da definição ideal de estratégia,

prefiro basear-me em Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (1998) que afirma haver

na atualidade áreas de comum acordo sobre a natureza da estratégia.

" There may not be one simple definition of strategy, but

there are by now some general areas of agreement about

the nature of strategy." (Mintzberg, Ahlstrand & Lampel

,1998, p 15)

Os conceitos teóricos a seguir são resgatados de (Mintzberg, Ahlstrand &

Lampel ,1998, P 16) e discorrem sobre a natureza da estratégia fazem parte da

referida área de acordo.

..,.
Entendo que cada uma das citações abaixo está intimamente ligadá ao

contexto deste trabalho e nos prestará valioso suporte teórico para as

discussões e conclusões que se apresentarão nos próximos itens.
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• Estratégia diz respeito à organização e ao ambiente. "Uma premissa

básica sobre o pensamento de estratégia diz respeito à inseparabilidade

da organização e do ambiente (...) A organização usa a estratégia para

lidar com a mudança dos ambientes".

• A substância da estratégia é complexa. "Devido às novas combinações

de circunstâncias trazidas pela mudança, a essência da estratégia

permanece não-estruturada, não-progamada, sem rotina e não-repetitiva

(... )" .

• A estratégia afeta o bem estar da organização. "( ... ) Decisões

estratégicas são consideradas importantes o bastante para afetar todo o

bem-estar da organ ização (...)".

A estratégia envolve temas de ações tomadas e processo de decisão.

"(... ) O estudo da estratégia inclui ações tomadas e o processo pelo qual

as ações são tomadas e implementadas".

Estratégias não são puramente deliberadas. "Teóricos concordam que

estratégias intencionadas, emergentes e aprendidas podem diferir entre

•

•

si."

• Estratégias existem em diferentes níveis. "( ...) Empresas têm estratégias

corporativas (O que deve ser o negócio?) e estratégia de negócio (Como

devemos competir em cada negócio?)".

Estratégia envolve vários processos de pensamento "(...) Estratégia

envolve exercícios de concepção e análise. Alguns autores mais na

dimensão analítica do que outros, mas muitos afirmam que o coração do

processo estratégico está na concepção do trabalho dos líderes da

organização" .

•
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3.2 O modelo dePorter

Para Porter (1996, p 60) o posicionamento estratégico visa a vantagem

competitiva sustentável das empresas através da preservação das

características próprias dessas empresas. Tais características possibilitam

atividades diferentes daquelas desempenhadas pela concorrência, bem como

permitem o desempenho de atividades similares, mas de maneiras distintas.

Como salienta Porter (1996, p 60), são três os princípios-chave que dão base

ao posicionamento estratégico:

"Estratégia é a criação de uma distinta e valiosa posição da empresa que

envolve uma séria de diferentes atividades" (Porter, 1996, p 60). Apoiado

no mesmo autor, tal princípio traduza capacidade da empresa em

entregar aos clientes um conjunto de benefícios diferenciados.

"Estratégia requer a escolha do que fazer e do que não fazer", pois há

atividades que são incompatíveis entre si. Para Porter (1996, p 70), o

processo de escolha (trade-off) é essencial para as empresas alcançarem

a vantagem competitiva sustentável, pois sem o mesmo não haveria

necessidade para a estratégia e as ações das empresas se limitariam às

melhores práticas ou como comumente conhecidos, aos chamados "Best

Practices", que são facilmente imitadas pelos competidores.

"Estratégia envolve a criação de combinações ou "tit" entre as atividades

da empresa" Segundo o autor, "fir' possibilita a vantagem competitiva e a

correspondente sustentabilidade à medida que atividades

desempenhadas pela empresa mutuamente se reforçam. Este

processo,como salientado por Porter (1996), dificulta os competidores de.

imitarem o conjunto de atividades desempenhado pela empresa em

questão.
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Quanto à disciplina e continuidade estratégica apoiada por Porter (1996, p 78),

este salienta que tal direcionamento e continuidade não implicam numa postura

estática diante dos competidores e sim possibilitam que haja direcionamento na

contínua busca de melhoria e eficácia das atividades da empresa.

3.3 A convergência estratégica na containership industry: Questões ao

modelo de Porter.

De acordo com os discursos e comunicados das empresas da containership

industry, já citados nos itens 2.7, 2.8 e 2.9, nota-se clara tendência geral das

empresas dessa indústria a dar especial atenção às reestruturações

financeiras, bem como às ações orientadas à eficácia operacional.

De fato, além das fusões e aquisições de empresas dentro da containership

industry, os principais personagens desta indústria vem anunciando relevantes

ganhos de eficiência operacional devido à intensificação do uso da tecnologia

da informação e investimentos que resultam na aquisição e ou participação em

terminais marítimos, companhias de rebocadores portuários e outras atividades

acessórias.

Para Porter (1996, p 62) a eficácia operacional das empresas significa o

desempenho de atividades similares de maneira superior ao desempenho dos

concorrentes. Segundo o autor, a melhoria da eficácia operacional é

necessária, mas não é estratégia.

Porter (1996, P 78) também salienta que enquanto no enfoque de melhoria

operacional a empresa está em constante mudança e flexibilidade para se

chegar às melhores práticas (best practice), a estratégia busca um

posicionamento diferenciado, bem com~ se apoia na disciplina e continuidade

estratégica, a qual, segundo o autor, permite a melhoria contínua das

organizações de maneira mais eficaz.
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No caso da containership industry, a busca de melhoria contínua dos

desempenhos operacionais das empresas é observável através dos balanços

financeiros dessas empresas que demonstram queda dos custos operacionais,

como referenciados nos itens 2.7 e 2.8.

Porém, como mostrado no item 2.5, apesar da disciplina e dedicação de tais

empresas nos já mencionados programas de redução de custos e nos planos

de fusões e aquisições, houve também queda nos níveis de frete no mesmo

período, resultando em ganhos líquidos aquém da expectativa inicial.

A ênfase na abordagem estratégica predominantemente analítica,

característica do modelo de Porter, aparentemente não indica perspectiva de

ganhos futuros significativos para a indústria em questão. A evidência para tal

afirmação pode ser observada através da comparação dos índices de

performance do setor de transporte marítimo mundial em relação ao S&P 500

como mostra a figura 2-10.

3.4 Novos modelos e concepções de estratégia

Para Hamel & Prahalad (1995, p 47), a visão da estratégia como um problema

de posicionamento, apesar de legítima, não é suficiente quando a meta é a de

ocupar a liderança de setores no futuro.

Os mesmos autores salientam que

"se a estratégia for vista apenas como um jogo de posicionamento, a empresa

dificilmente evitará a armadilha de um jogo sem fim, uma corrida inútil para

alcançar concorrentes que tenham visão mais ampla do futuro" (Hamel &

Prahalad, 1995, p 47)

Para Hamel & Prahalad (1995, p 46), a estratégia praticada na maioria das

empresas aparenta estar mais facada em posicionar produtos e empresas

dentro de uma estrutura existente do setor e menos facada em criar os setores

de amanhã.
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Voltando ao contexto da confainership indusfry, a convergência estratégica, tal

qual mostrado nos itens 2.9 e 3.3, indica a necessidade da utilização de novas

concepções estratégicas e inovação dos modelos de negócios para essa
indústria.

Como enfatizado por Hamel (2000,p 57),

"quem quiser liderar a revolução deverá procurar indícios

de retornos decrescentes em seus programas de

eficiência, para precaver-se contra o crescimento

insustentável da receita ou contra situações de

convergência insidiosa". Har:nel(2000, p 57)

Novas concepções de estratégia fazem-se necessárias também em função da

baixa previsibilidade do cenário futuro que cada vez mais impõe-se mais

dinâmico e volátil. Para Hamel (2000, p 12), "no mundo não-linear apenas

idéias não-lineares criarão novas riquezas".

Também pertinente à discussão do tema que aborda a convergência

estratégica na confainership indusfry, vale citar: "Na era da revolução, toda

empresa deve transformar-se num míssil perseguidor de oportunidades - cujo

sistema de orientação seja atraído pelo possível, e não pelo já realizado"

(Hamel, 2000, p 57).

Aproveito o caso de sucesso das navegações portuguesas do século XV ,

como visto no item 2.1, tendo em vista a evidência de ruptura, por parte dos

portugueses, com o modelo tradicional de comércio de especiarias que estava

centralizado no eixo do Mediterrâneo. Uso esse caso para transpor a aplicação

de conceitos básicos de intento estratégico para a atual realidade do ambiente

de negócios.
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Na concepção de Migliacci (1994), a Escola de Sagres e a criação de uma

estrutura profissional para os descobrimentos foi o diferencial que possibilitou

Portugal aobter um notável sucesso no seu intento, que era o de monopolizar

o comércio de especiarias através da rota do Atlântico.

Utilizo notas de aula e ilustrações do Professor Moisés Sznifer (2001) para

também mostrar novas concepções e modelos estratégicos que enfatizam a

importância da definição do intento estratégico como ponto de referência para

criação do futuro, bem como do aproveitamento das competências e

capacitações para criar um novo ambiente de negócios.

Tal qual ilustrado para a interpretação do caso das navegações portuguesas, a

figura 3.4 mostra o conjunto de hexágonos em formação do tipo colméia, que

ajuda a ilustrar os desdobramentos e considerações sobre condições críticas e

ações a partir do intento estratégico principal.
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Algumas palavras e expressões chave, tais como convergência estratégica e

inovação do modelo de negócios foram utilizadas neste item para provocar a

reflexão do leitor sobre a proximidade entre a argumentação da estratégia

clássica de Clawsevitz no século XIX, como visto no item 3.1, e a necessidade

de se evitar a linearidade e a convergência de estratégias, tal qual se observa

na indústria analisada no contexto deste trabalho.

~.~
l",~W~",!
v"e,"'''t:~
G'i:'~~7-'!

$}~'\':;.~J.;

g;:;;;'-:::l!
m't~--:«:õt

~~1~



52

PARTE 111

MODELO DE NEGÓCIOS E

SISTEMAS DE CRIAÇÃO DE VALOR
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4 O NOVO MODELO DE NEGÓCIOS

Como descrito nos itens 2.10 e 2.11 há sinais consistentes que a containership

industry, assim como a indústria do transporte marítimo em geral, vem

assistindo a capacidade própria de gerar riqueza deslocada para outros setores

da economia mundial. A análise comparativa de índices entre S&P 500 e o

setor de transporte marítimo mundial indica tais sinais, conforme mostrado na

figura 2.10.

Como visto nos itens anteriores, a containership industry, vem exaurindo as

fontes de inovação de seu produto ou tecnologia. Por exemplo, algumas das

inovações desta indústria foram a implementação de serviços regulares, como

serviços semanais e quinzenais nos portos e a redução do tempo de

navegação entre portos (transit-time) dos serviços em geral. Entretanto, tais

inovações já vem sendo postas em prática há décadas.

Outra dita inovação vendida pelas empresas de navegação foi a emissão

eletrônica do conhecimento de embarque (BiII of Lading) que resultou em

ganho de valor para alguns clientes. Porém, o ganho proporcionado pela

crescente informatização dos setores de documentação das empresas de

navegação tem sido melhor aproveitado pelas próprias empresas de

navegação, através do ganho de eficiência e redução de pessoal, do que pelos

clientes desta indústria. Ainda assim, tal inovação já vem sido vendida ao

mercado desde meados da década de noventa e não mais pode ser realmente

encarada como uma novidade.

Adicionalmente, conforme descrito no desenvolvimento deste contexto, as

inovações na containership industry têm sido rapidamente copiadas pelas

empresas do setor o que resulta em acelerada deterioração da fonte de

sustentabilidade de lucratividade.

Diante de tal realidade, o que propor como pensamento inovativo capaz de

proporcionar vantagens competitivas sustentáveis para as empresas da

containership industry ?
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Vale então citar Hamel (2000, p 66) que afirma que "na nova economia, a

unidade de análise da inovação não é o produto ou tecnologia - é o conceito
de negócio".

Apoiando-me em Hamel (2000, p 67), a competição em domínios amplos, tais

como serviços financeiros, comunicações, entretenimento, publicações, ou

qualquer outro campo se desenvolve não entre produtos e empresas, mas

entre modelos de negócio.

Como mencionado nos parágrafos anteriores, a inovação ideal seria aquela

que proporcionasse vantagem sustentável e mais prolongada ao inovador.

Segundo Hamel (2000), no tocante à inovação do conceito de negócios, tal

necessidade parece ser atendida devido à introdução de mais variedades

estratégicas em determinado setor ou domínio competitivo. Nesses casos, e

quando os clientes valorizam a variedade, a distribuição do potencial de criação

de riqueza se desloca, em geral, drasticamente em favor do inovador.

Para Hamel (2000, p 67), "por ser não-linear, a inovação do conceito de

negócio vai além da inovação incrementaI. E por adotar todo o conceito de

negócio como ponto de partida, transcende a inovação, que se concentra

apenas em produtos e tecnologias".

"Assim a inovação do conceito de negócio é a chave para a criação de nova

riqueza. Não é o valor que migra dentro e através dos setores, mas o lócus da

inovação".Tais firmações de Hamel (2000, p 67), estão alinhadas com a

proposta de Smith (2000), que será mais detalhadamente analisada a frente no

item que aborda políticas de marketing. Segundo Smith (2000), as empresas

líderes de um determinado setor não deveriam focar atenção na conquista

simples de market share de segmentos de mercado mas sim conquistar share

dos segmentos caracterizados pelo alto valor econômico que a empresa possui

ou possuirá

Antes mesmo de ir em frente com o maior detalhamento da fundamentação

teórica do modelo de negócios, vale comentar que ao longo dos últimos
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parágrafos os temas e conceito de neqocio foram pormenorizadamente

discorridos. Para detalhar a expressão "modelo de negócio" que faz parte do

título deste item, vale esclarecer através das palavras de Hamel (2000, p 66)

que "o modelo de negócio é simplesmente o conceito de negócio posto em
prática".

Também se faz necessário esclarecer ao leitor que a linha teórica seguida

sobre o assunto "Modelo de Negócio" é· predominantemente baseada em

Hamel (2000), pois acredito que seu tom revolucionário, não-linear, mas

coerente com a clássica incerteza sobre o futuro seja o mais apropriado para

estruturar o raciocínio da proposta deste.

Aproveito então para citar o referido autor no parágrafo que encerra este item

introdutório, mas que inicia e nos guia na seqüência mais detalhada sobre

Modelo de Negócio.

"Assim, a capacidade de primeiro identificar e depois desconstruir e reconstruir

modelos de negócio situa-se no âmago de um sistema de inovação de alto

desempenho".(Hamel 2000, p 70)
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4.1 O Modelo de Negócio: Um maior detalhamento.

Baseado em Hamel (2000, p 61-114), o conceito de negócio abrange quatro

grandes componentes.

I. Estratégia Essencial

ii. Recursos Estratégicos

iii. Interface com o Cliente

IV. Rede de Valor

"Os quatro grandes componentes se conectam entre si por meio de três

intermediários que atuam como pontes:" (Hamel, 2000, p 71)

Ainda baseado na definição do mesmo autor,

A Configuração de Atividades conecta a estratégia essencial aos recursos

estratégicos.

Os Benefícios para o Cliente conectam a Estratégia Essencial 'a Interface

com o Cliente.

Fronteiras da Empresa conectam os Recursos Estratégicos à Rede de
Valor.

Como pilares do modelo de negócio, encontram-se quatro fatores que

determinam seu potencial de lucro:

• Eficiência

• Exclusividade

• Compatibilidade

• Impulsores do lucro
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BENEFÉ lO S PARA
O CLIENTE

CONFIDURAÇÃO FRO NTEmAS DA EM PRESA

REDE DE VALOR
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Figura 4.1: Modelo de Negócio. Fonte: (Hamel, 2000, p 96).

i. A Estrategia Essencial

''Trata-se da essência das opções da empresa quanto à forma de competição.

Os elementos da estratégia essencial incluem a missão de negócio, o escopo

produto/mercado e a base de diferenciação". (Hamel ,2000, P 72)

- A missão de negócio: Abrange ingredientes como "proposição de valor",

"intenção estratégica", "metas grandiosa", "propósito" e objetivos gerais de

O exercício de reflexão sobre a missão de negócio pertinente ao contexto da

containership industry fica a cargo da pergunta de Hamel ao seu público: "Será

que a nossa missão de negócio é suficientemente ampla para permitir a

inovação do conceito de negócio?" (Hamel 2000,p 73).

- O escopo produto/ mercado: Segundo Hamel (2000, p 73), a empresa pode

utilizar como fonte de inovação do conceito de negócio áreas geográficas,

segmentos de produtos e outras áreas onde a empresa compete.

-A base de diferenciação: "capta a essência de como a empresa compete e,

em especial, como se diferencia dos concorrentes". ( Hamel 2000, p 74)

A pergunta a se fazer às empresas da containership industry seria:
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"De que maneira os concorrentes tentaram diferenciar-se em nosso setor. Será

que existem outras dimensões de diferenciação a serem exploradas?" ( Hamel

2000,74)

ii. Recursos Estratégicos

Baseado em Hamel (2000, p 75-77) "a mudança drástica da base de recursos

utilizados na competição pode ser fonte de inovação do conceito de negócio.

Os recursos estratégicos incluem competências essenciais, ativos estratégicos
e processos essenciais."

Competências Essenciais:

Para Hamel (2000, p 75) empresas formadas pela aquisição de outras várias

empresas podem criar novos cohtextos de negócio a partir das competências

das empresas adquiridas.

No caso da containership industry, como ressaltado por Talley (2000), os

processos de fusão e aquisição lograram principalmente nas reduções de

custos operacionais. O fato é que houve poucas evidências de que se criaram

novos contextos de negócios a partir de tais processos aquisição na indústria

em questão, como mostrado no item 2.9.

Ativos Estratégicos:

À luz de Hamel (2000, p 76), os ativos estratégicos seriam as propriedades da

empresa, abrangendo marcas, patentes, infra-estrutura, padrões exclusivos,

dados sobre os clientes. Novas formas de utilização dos ativos estratégicos por

vezes induzem à inovação do conceito de negócio.

A pergunta desafiadora de Hamel (p 76) aplicável ao contexto deste trabalho

seria: Quais são os ativos estratégicos típicos da containership industry? Seria

tal empresa capaz de explorá-los de novas maneiras, a fim de fornecer novo
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valor aos consumidores? Será que nossos ativos estratégicos desta empresa

seriam valiosos em outros contextos setoriais? A empresa em questão teria

condições de construir novos modelos de negócio que explorassem os atuais
ativos estratégicos?

Transpondo para a containership industry, pode-se citar alguns dos ativos

estratégicos típicos desta indústria tais como, a infra-estrutura global de navios

e serviços marítimos, banco de dados sobre importadores e exportadores, rede

informação on-line, rede internacional de agentes e fornecedores. Tais ativos

certamente tem grande potencial para serem explorados de novas maneiras.

Processos Essenciais:

Considerando Hamel (2000, p 77), os processos essenciais são atividades em

que há aplicação de métodos e rotinas próprias na produção de produtos e
serviços.

~ ~ Configuração

Como pode ser notado, utilizei o marcador de texto em forma de flechas

convergentes para este item, pois a configuração cumpre o papel de "

intermediário entre estratégia essencial e os recursos estratégico da empresa"
Hamel (2000, p 79).

Apoiado em Hamel (2000, p 79), a configuração é a maneira pela qual ocorre o

inter-relacionamento entre ativos e processos para apoio à estratégia
específica.

Baseando-me em Bot,Girardin & Goulmy (2001), no tocante à indústria de

transporte, as empresas desta indústria teriam grande oportunidade de explorar

suas atividades típicas relacionadas com vendas, serviço ao cliente (customer

service) e acompanhamento de carga (cargo tracking)em outros modais.
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Bot,Girardin & Goulmy (2001), ressalta o potencial da indústria de transporte de

carga para explorar novas oportunidades de negócio, fazendo um paralelo

baseado na indústria do turismo, como segue abaixo:

As atividades inerentes à indústria do turismo

"interagem com os vários modais de transporte: os

viajantes não somente querem voar de um aeroporto

para outro, mas provavelmente também querem se

hospedar em um hotel, alugar um carro, ou continuar a

jornada por trem. Os agentes de viagem e operadores de

turismo a muito cuidam dessas necessidades."

(Bot,Girardin & Goulmy, 2001)

iii. Interface com o Cliente

Conforme definição de Hamel (2000, p 81), a interface com o cliente, tem

quatro elementos: Efetivação e Suporte, Informação e Insight, Dinâmica do

Relacionamento e Estrutura de Preços. Para o autor, a Internet provocou

mudanças consideráveis na maneira como os produtores comunicam-se com
os clientes.

Efetivação e Suporte:

Para Hamel (2000, p 82), este elemento refere-se ao modo como a

empresa"chega ao mercado", como de fato alcança os clientes- que canais

utiliza, que tipo de suporte oferece e que modalidade de serviços presta aos

clientes.

Considerando o mesmo autor, surge a reflexão de como seriam os processos

de efetivação e suporte ao cliente, mas na perspectiva do cliente em direção à

empresa?

Talvez podendo ensaiar uma resposta para a reflexão acima, em Bot,Girardin&

Goulmy (2001), há menção de que há novos marketplaces emergindo na



Internet tanto para os negócios de transporte de passageiros como para o
transporte de carga.

No que diz respeito à contanership industry, Bot,Girardin & Goulmy (2001)

informa que as cinco maiores empresas de navegação incluindo Maersk-

Sealand, e P&O Nedlloyd lançaram um portal na Internet chamado Inttra que

permite aos clientes obterem fretes, reservarem espaço com as companhias

através da chamada reserva eletrônica ou e-booking e acompanhar o status de
um determinado container.

Informação e Insight:

Hamel (2000, P 83) realça que informação e insight representam todos os

conhecimentos decorrentes do relacionamento com os clientes aplicados para

melhor servi-los. O mesmo autor também indica que a partir da informação e

insight é possível extrair idéias para criar inovações.

Dinâmica do Relacionamento:

À luz de Hamel (2000, p 85), a dinâmica do relacionamento se refere à

característica da interação entre a empresa e o cliente e pode ser também

fonte de inovação para o conceito de negócio. Por exemplo, interação pode ser

direta ou indireta, contínua ou esporádica. O mesmo autor também indica que a

dinâmica de relacionamento reflete o grau de facilidade que o cliente interage

com o produtor, bem como indica o grau de fidelidade em tais relações entre
cliente e produtor.

Estrutura de Preços:

Segundo Hamel (2000, p 86), a estrutura de preços pode gerar oportunidades

de inovação do conceito de negócio. O autor salienta quê há várias maneiras

de cobrar dos clientes por produtos e serviços. Por exemplo, pode-se fazê-lo

de forma direta ou indireta, com ou sem intermediários. Também se pode

cobrar baseado no preço fixo ou preço variável, baseado nos critérios de tempo

61
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e distância ou baseado no custo ou no mercado. Para o autor, todas essas

variações podem gerar oportunidades de inovação.

~ ~ Benefícios para o cliente.

Baseado em Hamel (2000, p87), os benefícios oferecidos para o cliente fazem

o ligamento entre a estratégia essencial e a interface com o cliente.

Hamel (2000, P 88) invoca reflexão geral sobre o tema através das perguntas

que se seguem e que eu aproveito para transpô-Ias ao contexto da

containership industry.

"Que benefícios estamos de fato oferecendo aos

clientes?

Será que existem benefícios acessórios que o cliente

talvez valorizasse? Seremos capazes de mudar o pacote

de benefícios, de modo a surpreender os clientes e

frustrar os concorrentes?" (Hamel 2000, p 88)

iv. Rede de Valor

Para Hamel (2000, p 89), a rede de valor envolve a empresa, complementa e

amplia os próprios recursos da empresa. Muitos dos recursos críticos para o

sucesso da empresa estão fora de seu controle direto e abrangem

fornecedores, parceiros e coalizões.

Vale lembrar que o conceito de rede de valor será também abordado com

maior profundidade nos itens 4.3 e 4.4 deste trabalho.
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- Fornecedores:

Em Hamel (2000, p 89) "o acesso privilegiado aos fornecedores e ou o

profundo relacionamento com eles pode ser um elemento central no novo

modelo de negócio".

- Parceiros:

Segundo o mesmo autor "em geral os parceiros fornecem complementos

críticos a um produto ou solução".

"Pergunte-se a si mesmo: Temos as condições de olhar

para o mundo como um reservatório global de

competências? Que oportunidades estariam disponíveis

para nós se pudéssemos tomar de empréstimo os ativos

e competências de outras empresas e integrá-los às

nossas próprias competências? De que forma

utilizaríamos os parceiros para alavancar nossas

capacidades? " ( Hamel 2000, p 90)

Voltando ao contexto da containership industry, há sinalizações fortes de que a

utilização de parcerias no âmbito de logística parece ser o principal instrumento

para se criar oportunidades de novos conceitos de negócio. Como afirmado

por Coates (2002), "As empresas de navegação que forneçam valor agregado

orientado para os serviços de logística têm a oportunidade de obterem

diferenciação...".

- Coalizões:

Para Hamel (2000, p 91), a inovação do conceito de negócios pode exigir a

constituição de coalizões entre concorrentes. Os casos mais comuns

acontecem em casos que haja alto investimento, tecnologia ou risco.
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Como visto no item 2.8, Talley (2000) ressalta que as coalizões vem ocorrendo

na containership industry, porém orientadas com maior ênfase para as

reduções de custos entre os parceiros.

c: ~ Fronteiras da Empresa

As fronteiras da empresa são o elo que faz a intermediação entre os recursos

estratégicos e a rede de valor. Tal elo, segundo Hamel (2000, p 93) "se refere

às decisões sobre o que a empresa faz e o que transfere para a rede de valor".

No contexto da containership industry, como visto no item 2.5, alguns

processos de terceirização ocorreram com o intuito principal de redução de

custos, mas não necessariamente orientado para a geração de um novo

conceito de negócios.

Potencial de Riqueza

Como pode ser visto na figura 4.1, o potencial de riqueza é a base de cada

uma das componentes do modelo de negócio proposta por Hamel (2000, p 95).

Segundo esse autor, "quatro fatores são considerados na determinação do

potencial de riqueza de qualquer negócio":

Eficiência: Apoiando-me em Hamel (2000, p 95), o modelo de negócio deve ser

eficiente para que o valor atribuído pelos clientes aos benefícios fornecidos

seja superior aos custos de produção correspondentes.

Exclusividade:

Como visto no item 3.3, a containership industry, pode servir como um exemplo

da linearidade de pensamento e convergência entre os modelos de negócio.

Os resultados decorrentes ficam refletidos na baixa e instável lucratividade

destas empresas que podem ser vistos e comentados nos itens 2.8, 2.9 e 2.10.

A meta, segundo Hamel (2000, p 97) "é criar um modelo de negócio que seja
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único na concepção e execução. Evidentemente, não se busca a exclusividade

em si. Para gerar lucros, o modelo de negócio deve ser exclusivo em aspectos

valorizados pelos clientes". (Hamel, 2000, p 97)

Compatibilidade:

Em Hamel (2000 p 97) "Quase que por definição, a empresa com desempenho

medíocre é aquela em que em que os elementos de seu modelo de negócio

trabalham inconsistentemente para propósitos conflitantes".

o autor ilustra o conceito de compatibilidade através do exemplo de uma

companhia aérea que inicia o serviço de bordo na primeira classe com caviar,

mas termina serviço com café da manhã do dia seguinte em potes plásticos.

Impulsionador de Lucros

Para Hamel (2000, p 98) "os impulsionadores de lucro são o que distingue

lucros apenas toleráveis de lucros que extasiem os investidores".

o autor agrupa os impulsionadores de lucro em quatro categorias: Retornos

crescentes, Bloqueio dos concorrentes, Economias estratégicas e Flexibilidade

estratégica.

Segundo o próprio autor as duas primeiras categorias citadas são sinônimas de

monopólio, já que nesse sentido, a inovação do conceito de negócio é a

procura de estratégias tanto quanto possível resistentes posteriores investidas

da concorrência no âmbito de inovações.

As outras duas categorias citadas permitem fazer considerações específicas a

containership industry, devido à notada procura de eficiência operacional

demonstrada por essa indústria como pôde ser visto nos itens 2.7,2.8 e 2.9.

Para Hamel (2000, p 108)
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"ao contrário das eficiências operacionais, as economias

estratégicas não decorrem da excelência operacional,

mas do próprio conceito de negócio. As economias

estratégicas se apresentam em três variedades:

escala,foco e escopo" (Hamel, 2000, p 108)

Dentro da categoria de economias estratégicas, na variedade escala, é fácil

notar, por exemplo, que a containership industry oferece fartas evidências,

pelos números apresentados ao longo do item 2, que o negócio em questão

oferece a chance do desenvolvimento de economias de escala

Quanto ao foco' e ao escopo, segundo Hamel (2000, p 110), tais variedades

têm conceitos quase opostos. Segundo o autor, enquanto que no foco algumas

empresas têm conseguido colher economias não conquistadas pelos

concorrentes com missão de negócio mais difusa, a variedade escopo

possibilita algumas empresas a desenvolver recursos e talentos gerenciais

para oportunidades diversas.

Dentro da categoria flexibilidade estratégica, o autor nos lembra que "foco é

ótimo, mas envolve o risco de falta de opções, quando o mundo muda de

rumo". (Hamel 2000, p 111). O autor também reconhece que "a intensidade de

capital, grande endividamento, custos fixos altos - todos esses fatores rendem

reduzir a flexibilidade financeira de um modelo de negócio" (Hamel 2000, p

112).

•
Talvez aqui resida um dos principais desafios de reflexão para a containership

industry. Ou seja, a determinação do ponto de equilíbrio que reuna

considerações sobre escala, foco, escopo e flexibilidade. Tais palavras-chave

serão retomadas mais a frente na discussão de resultados e conclusão deste

trabalho.
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4.2 Políticade marketing

Com base em Lambin (2000, p 33), o papel geral do marketing estratégico está

estreitamente relacionado com o encaminhamento da empresa às

oportunidades de mercado adaptadas aos seus recursos e às suas

competências. Tais oportunidades de mercado devem oferecer à empresa

lucro e crescimento.

Já o marketing operacional, está, para o mesmo autor, relacionado ao braço

comercial da empresa que procura atingir metas de market share através de

táticas relacionadas ao produto ou serviço, e decisões de comunicação e

precificação (pricing).

No tocante a containership industry, nota-se que o marketing estratégico

adotado pelas empresas as tem levado a oportunidades de mercado muito

semelhantes entre si e o decorrente resultado está evidenciado pelo

questionamento da lucratividade sustentável para o setor tal qual mostrado no

item 3.3, que trata do tema da convergência estratégica.

Ainda como conseqüência da utilização de abordagens semelhantes de

marketing estratégico, as conseqüentes táticas do marketing operacional para

atingir os planejados níveis de market share também não se diferenciam muito

e basicamente apontam para a principal variável percebida pelo cliente que tem

sido o nível de frete e que está intimamente relacionado com o pricing.

Entretanto, o nível de frete tem se mostrado instável. Conforme mostrado no

item 2.5, os níveis de frete do setor tem sido fortemente afetado pelas

mudanças dos ciclos de demandas que por sua vez são influenciadas pelos

ciclos econômicos mundiais.

Tal qual mostrado no item 3.3, a convergência estratégica observada na

containership industry, vêm amargando índices de performance financeira

inferiores à média das empresas em geral, como já mostrado com maior

detalhe nos item 2.10 em 3.3.
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Quanto ao marketing operacional, as empresas da containership industry vêm

exaurindo o estoque de táticas para disputar o cliente que no momento enxerga

pouca diferenciação dos serviços oferecidos pelas empresas desta indústria.

Os parágrafos acima e os correspondentes itens mencionados evide,nciam o

questionamento da eficácia das políticas de marketing adotadas pelas

empresas da indústria em questão e nos leva a refletir sobre a proposta de

Smith (2002) para a segmentação de mercados B28 (Business to Business ou

Empresa para Empresa) baseados no Economic Value Added ou Valor
Econômico Adicionado (EVA).

Segundo Smith (2002), na realidade muitos times de venda de empresas de

diversas indústrias levam a "receita" do EVA como forma de persuadir o cliente

sobre o valor do correspondente produto ou serviço.

Porém, o mesmo autor ressalta que a aplicação de toda esta ênfase no EVA

acontece somente após o cliente ter sido "escolhido" dentro do segmento

previamente determinado pelo setor de marketing da empresa através dos

métodos de segmentação usuais. Ou seja, com a utilização de variáveis

demográficas da indústria (tamanho do cliente, localidade), variáveis

operacionais, tipo de compras (centro de compras) ou fatores circunstanciais

(urgências, especificações diferenciadas).

Smith (2002) pondera que se deveria primeiramente determinar quais clientes a

serem servidos com base no referido EVA para só então comunicar o valor
econômico do referido produto ou serviço.

Ainda segundo o mesmo autor, tem-se focado mais na comunicação em como

a firma entrega valor aos clientes ao invés de se procurar compreender como

potenciais clientes criariam e entregariam valor aos seus correspondentes

compradores de serviço ou produto.

Aprofundando-se na questão do valor ao cliente, para Smith (2002), a maioria

das empresas alegam ser orientadas para entregar valor ao cliente. Mas, na
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realidade, uma das maneiras mais comuns e utilizadas por muitas empresas

para formarem pacotes de valor é a de reduzir o preço do produto ou serviço.

À luz de Smith (2002), as empresas líderes de mercados (ou segmentos

específicos de mercado) gozam de economias de escala, de escopo e demais

eficiências geradas pela lealdade do cliente. Estes líderes de mercado

conseguem o recebimento de premium price e ou freqüentes repetições de

negócios porque os clientes acreditam estar recebendo valor superior de
maneira consistente.

o objetivo, segundo o mesmo autor, torna-se não conquistar a totalidade do

market share, mas sim conquistar share dos segmentos caracterizados pelo

alto valor econômico que a empresa possui ou possuirá.

4.3 O Sistemade Criaçãode Valor (Value Creating System)

o sistema de criação de valor, que corresponde à tradução de Value - Creating

system (VCS), de acordo com Parolini (1999), pode ser definido como uma

série de atividades que criam valor para seus clientes. Tais atividades podem

utilizar uma série de recursos humanos e recursos tangíveis e intangíveis e são

ligadas por fluxos financeiros, de materiais e de informações. Adicionalmente, o

VCS inclui atividades de consumo de tal maneira que o valor criado também

depende da maneira que clientes usufruem o valor potencial recebido por eles.

Segundo a mesma autora,

"os criadores de valor econômico, tais como companhias,

famílias, instituições públicas, instituições não lucrativas,

podem participar dos sistemas de criação de valor

tomando a responsabilidade para si de uma ou mais

atividades que criam vaiar'. ( Parolini'(1999,p xxiv)

Mais especificamente sobre o enfoque de atividades que criam valor, Parolini

(1999, P 41 ) comenta que as mudanças recentes no ambiente econômico
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estão revelando um novo modelo de empresa. A conectividade universal está

reduzindo drasticamente os custos externos. O ambiente econômico tem-se

caracterizado como turbulento e a necessidade por flexibilidade tem minado a

capacidade de grandes empresas, integradas e diversificadas a suportar a
crescente pressão competitiva.

Como salienta Parolini (1999, p 41), a partir de tal cenário, um grande número

de autores e observadores econômicos estão começando a considerar a troca

do foco da análise das empresas para os sistemas de criação de valor.

Complementando o acima exposto, a autora realça que o foco da análise

estratégica não tem sido a empresa ou mesmo a indústria, mas sim o sistema

de criação de valor com diferentes personagens tais como fornecedores,

parceiros de negócios, aliados e clientes que trabalham em conjunto para a

criação de valor.

Como ilustração para a seqüência do pensamento apresentado nos parágrafos

anteriores, Parolini (1999, p 59) comenta que cada vez que se compra um

serviço ou um produto, aproveita-se o valor que fora criado por um grande

número de agentes. Uma blusa, por exemplo, é uma soma de atividades de

um grande número de companhias, mesmo que se saiba. apenas o nome da
I;

loja da qual a blusa fora comprada ou pelo menos a marca ~:msua etiqueta.
'1·

No caso do transporte marítimo, agora considerado como parte de um sistema

logístico mais amplo, nota-se também muitas atividades que envolvem vários

personagens econômicos, tais como, despachantes, corretores de navios,

fornecedores de navios, estaleiros, agenciadores de cargas (freight

forwarders), armadores, despachantes (brokers), operadores, armazéns de

carga, transportadores rodoviários, transportadores ferroviários, operadores

portuários. De maneira similar, o cliente final reconhece o personagem que

melhor sumariza o conjunto de atividades em valor entregue e consumido.
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4.4 Uma ampla perspectiva da Rede de Valor

Baseado em Parolini (1999, p.68), o propósito do conceito da rede de valor é o

de descrever o sistema de criação de valor.

A análise das relações entre os personagens econômicos, segundo a autora,

não somente deve se basear nas atividades que estão sob o controle de uma

dada companhia em um determinado momento, mas também nas atividades

envolvidas no sistema de criação de valor do qual a companhia faz parte.

Para a mesma autora, em termos de inovação, é importante analisar o sistema

do ponto de vista do cliente final, pois fica mais fácil identificar as reais fontes

de valor para o comprador, bem como, identificar gargalos e pontos a serem

melhorados na rede de valor.

o modelo de rede de valor, segundo Parolini (1999, p 69) supera as limitações

de outros modelos que tentam descrever cadeias de atividades usando os

conceitos tradicionais de firmas e indústrias.

Segundo a autora, Porter (1985), em seu modelo tradicional de sistema de

valor, afirma que a cadeia de valor de uma empresa é baseada em uma

seqüência de atividades dos fornecedores que criam e entregam produtos ou

serviços adquiridos para o uso na cadeia de valor do comprador final.

Cadeia de
Valor do
Fornecedor

Cadeia
de Valor
da Firma

Cadeia de
Valor do
Canal de
Distribuição

Cadeia de
Valor do
comprador

Figura 4.4.1: O sistema de valor segundo Porter. Fonte: (Porter, 1985).



72

À luz de Parolini (1999), o modelo acima é centrado no ponto de vista da firma

que faz a análise e não do ponto de vista do cliente ou usuário final.

Já o sistema de criação de valor proposto pela autora é visto como uma série

de atividades, ao invés de empresas. Essas atividades são definidas sob a
perspectiva do cliente final.

A partir de Parolini (1999, p 72), o uso da perspectiva do comprador final

amplia o horizonte do analista para o sistema de valor que pode ter pouco

haver com a empresa em questão.

Os esquemas a seguir, extraídos de Parolini (1999, p 70 -71) evidenciam as

diferenças das perspectivas baseadas em atividades ao invés de empresas,

como apontadas nos parágrafos anteriores. As figuras 4.4.2 e 4.4.3 são

baseadas no contexto da indústria de computadores pessoais.

Produtores de
Componentes

Montadores de
Microcomputadores

Lojas de
computadores

Consumidor
Final

Figura 4.4.2: Cadeia de Valor: Perspectiva baseada em empresas

Fonte: (Parolini , 1999, P 70)
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Produção de
componentes
de hardware

Gerenciament
o de banco de
dados

Serviços de
telecomunicações

Montagem
de hardware

Distribuição Consumidor
Final

Produção de
software

Assistência
técnica

Figura 4.4.3: Rede de Valor: Perspectiva baseada em atividades

Fonte: (Parolini,1999, p 71)

A fim de ilustrar mais detalhadamente a perspectiva do cliente final perante ao

sistema de criação de valor, pode-se citar o caso de sucesso da IlIycafê,

utilizado em Parolini (1999, p. 73).

Farei uso de tal caso para fazer a transposição do conceito para o contexto da

containership industry.



\
\

74

,

4.5 O caso lllycaffê

Apesar de poucas pessoas saberem, há aproximadamente 30 % de chance de

que a xícara de café servida em restaurantes de alta classe nos Estados

Unidos seja feita com café produzido por uma pequena companhia de
torrefação italiana.

Outro fatos relevante em relação à IlIycaffê, é que suas vendas dobraram entre

1993 e 1997, apesar do preço do seu produto ser o dobro da média do preço

de seus competidores. Adicionalmente, o market share da IlIycaffê continuou a

crescer particularmente em hotéis, restaurantes e cafés de categoria superior.

A pergunta natural relativa ao parágrafo anterior seria: Qual a razão para tal

sucesso? Uma dos ingredientes de tal sucesso reside na perspectiva

estratégica contida na declaração da missão da empresa: "Nossa missão é

encantar os consumidores de café expresso do mundo com uma xícara de
excelente café".

Para fazer uma xícara de excelente café, primeiramente, faz-se necessário a

utilização de matéria prima de excelente qualidade. O mercado mundial de café

é dominado por grandes importadores que atuam como intermediários entre os

produtores de café e as companhias de torrefação.

Como objetivo de ter maior controle geral sobre a qualidade do café, a IlIycaffê

decidiu evitar os intermediários, negociando diretamente com os produtores,

além de estabelecer um programa de incentivo para o desenvolvimento de

métodos de cultivo de café, a IlIycaffê premia, em um evento anual, um

produtor selecionado entre 500 outros produtores de café no Brasil. O referido

prêmio constitui-se em uma quantia em dinheiro e um contrato de fornecimento
com a IlIycaffê

Tendo desenvolvido meios para obter a matéria prima com qualidade, o

próximo passo seria selecionar os grãos para conseguir o melhor resultado no

processo de torrefação. Para tal, a IIlycaffê desenvolveu, em conjunto com uma

empresa inglesa especializada em máquinas de sortir grãos (Sortex), uma
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máquina para automaticamente segregar até mesmo pequenas quantidades de

grãos indesejáveis, o que garantiria qualidade superior do processo de
torrefação.

Mesmo com todo o cuidado com o cultivo do café e seleção refinada dos grãos

para a torrefação, uma excelente xícara de café também necessita de uma boa

e bem regulada máquina de café expresso. Também atuando nesta etapa, a

IlIycaffê, com a colaboração de universidades, estudou os detalhes do

processo de percolação com o objetivo de definir os melhores métodos de

moagem e embalagem do café, além das medidas ideais de água e pressão
para o preparo final.

Considerando a etapa final, a IlIycaffê procurou assegurar-se que os

balconistas (barmen) operassem a máquina de café expresso de maneira

correta. Para tal, a IlIycaffê selecionou cuidadosamente os pontos de venda

nos segmentos de hotéis, restaurantes e cafés, além de organizar cursos

específicos para o manuseio e preparo do café expresso.

Adicionalmente, a IlIycaffê também se preocupou com a possível rotatividade

de funcionários nos hotéis, restaurantes e cafés, especialmente no mercado

norte americano. A solução encontrada foi o desenvolvimento e do processo

Easy Serving Espresso. Tal processo fora patenteado e permitia que um sachê

com café fosse devidamente dosado e combinado com a característica da
máquina de café expresso já desenvolvida.

4.6 Atividades como elementos-chave da análise estratégica

Parolini (1999, P 78) ressalta que o caso da torrefadora lIIycaffêilustra bem a

discussão do Sistema Criador de Valor, mas relembra que não se trata de um

mero caso de verticalização de funções e sim um caso de extensão do escopo

estratégico focado naquelas atividades que não estavam tendo boa

performance, mas que eram críticas para criação de valor ao cliente. "Uma
excelente xícara de café".
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A autora também comenta que uma vez identificado o sistema criador de valor,

seleciona-se as atividades que a empresa pretende controlar diretamente; as

atividades que a empresa decide controlar indiretamente; e aquelas outras

atividades que devem ser desenvolvidas por terceiros.

Como salientado por Parolini (1999, p 78), o caso também ilustra como a

empresa não caiu na armadilha de perguntar-se o que uma torrefadora de café

deveria fazer para criar valor ao cliente, mas como decidiu alavancar-se nas

suas competências considerando atividades do sistema criador de valor que

usualmente eram controladas por outras empresas.

P&Dde
equipamentos e
técnicas de
torrefação

Suporte e treinamento
à rede de restaurantes,
hotéis e cafés

Produção das
máquinas de café
exnresso

Preparação do café
expresso em hotéis,
restaurantes e cafés

Cultivo e produção
de café em grãos

Torrefação
de café [ Distribuição

Consumo de
café expresso

P & D de cultivo
de grãos de café
especiais

Produção dos
sachês de café Preparação do

café expresso
em casa

Assistência técnica
às máquinas de café
exnresso.

Figura 4.6: VCS da lllycaffê. Fonte: Baseado em (Parolini, 1999, p 79)
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4.7 De volta ao contexto da containership industry

Como já adiantado em parágrafos anteriores, utilizo o caso da IIlycaffé para

fazer a transposição do conceito de VCS para o contexto da containership

industry.

De acordo com os parágrafos anteriores, a IlIycaffé originalmente se

caracterizava como uma empresa torrefadora cuja atividade principal se situava

no meio de uma rede de atividades que resultavam no consumo de uma xícara

de café.

De maneira similar, as empresas de transporte marítimo da containership

industry também exercem atividades que se situam no meio de uma rede de

atividades ligadas aos processos logísticos globais.

Com o intuito de citar atividades afins com os processos logísticos globais,

extraio do caso Centrum co. em Dornier,Ernst,Fender & Kouvelis (2000, p 57)

exemplos reais de atividades ligadas ao processo logístico relacionadas à

importação de móveis de escritório , cujo comprador se situa nos Estados

Unidos ( Centrum.co), enquanto que o exportador está sediado na República

Checa ( Interlubcke).

o referido caso, descreve as típicas atividades logísticas relacionadas à

transação entre uma empresa exportadora e uma empresa importadora. São

elas:

a) O transporte terrestre Praga (República Checa) até o porto de LeHavre

(França)

b) O transporte marítimo de LeHavre à Baltimore (EUA)

c) Seguro marítimo

d) Pagamento de taxas de importação nos EUA

e) Translado do porto para estação aduaneira

f) Serviço de despachantes

g) Serviço de operador logístico
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h) Pagamento de taxas administrativas

i) Pagamento de impostos de nacionalização de mercadoria. (Alfândega)

j) Descarga/Embarque do container do navio (Terminal Handling)

k) Armazenagem pré-embarque de Baltimore para Reston

I) Transporte rodoviário de Baltimore para Reston

Exportaf1 ~ort.dor
Transporte •
terrestre

I~ i M.arítimo Marítimo II:DD...• iDespachante & Despachante &
Documentação ~ -n ~ ~ Documentação

Ar~azenagem & ~ §A:.: ~ § ~ :~f~~~:~~gem &
Alfandega -.~

Terminal Terminal

~ Transporte
~ terrestre

.Transporte Marítimo

Figura 4.7.1: Principais etapas na movimentação de carga que envolve o transporte marítimo.

Fonte: (Damianovic, 2002)

Além da descrição e ilustração simplificada das principais atividades logísticas

mencionadas no referido caso, pode-se desdobrar o item referente ao

transporte marítimo em atividades complementares tais como arrendamento de

navios, administração de frota de containeres, administração da rede de

fornecedores tais como terminais marítimos, provedores de combustível e

clube de seguros.

As atividades logísticas mencionadas nos parágrafos anteriores são

apresentadas na figura 4.7.2 de maneira similar ao VCS da IlIycaffê e têm

como objetivo principal ilustrar o VCS aplicável à containership industry



Serviço de despachante
portuário

Transporte terrestre
da casa do exportador
ao porto de embarque Operação de embarque e

descarga do navio

Pagamento de impostos
e taxas de
nacionalização del\dministraçãode

frota de containers
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Entrega do
container na
casa do clienteArmazenagem

do container

Transporte rodoviário porto
de desembarque para casa
do importador

Administração da
frota de navios

Seguro
marítimo

Transporte marítimo

Arrendamento de
navios Translado do

container da zona
portuária à estaçãoAgenciamento

marítimo

Figura 4.7.2: VCS genérico para a containership industry

Fonte: Fonte: Baseado em (Parolini, 1999, p 79)

4.8 O significadode valor

Como mencionado na introdução desse item, após termos explorado o conceito

de sistema de criação de valor (VCS) e rede de valor, discorreremos mais

detalhadamente sobre o significado de valor.

À luz de Parolini (1999, p 107), o valor líquido gerado pelo VCS corresponde à

diferença entre o valor atribuído pelo cliente ao produto ou ao serviço e o custo

gerado pelo sistema do correspondente produto ou serviço.

A autora salienta a conveniência de se distinguir o valor líquido criado pelo

sistema, o valor recebido pelo consumidor final e o valor líquido recebido pelos

personagens do VCS.
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o valor criado pelo sistema, segundo Parolini (1999, p 108), é definido como a

diferença entre o valor total que o cliente atribui ao produto ou serviço,

independente do preço de compra, e o correspondente custo total de produção

suportado pelo VCS. O valor atribuído ao produto ou serviço é diretamente

proporcional aos correspondentes benefícios esperado pelo consumidor.

Segundo a mesma autora, o valor líquido criado pelo sistema é dividido entre o

consumidor final e os respectivos agentes econômicos, baseado no poder de

barganha desses personagens.

O valor recebido pelo cliente, na concepção de Parolini (1999, p 108), é
definido como a diferença entre o valor total que o consumidor atribui ao

produto ou ao serviço e o preço pago por tal produto ou serviço. O preço total

pago pelo serviço ou produto representa a receita total recebida pelos

personagens envolvidos nas atividades que criaram o valor final do produto ou
serviço.

Outra parcela importante a ser considerada é o valor adquirido .pelos

personagens que participam do VCS. De acordo com a autora acima

mencionada, tal valor pode ser definido como a diferença do preço pago pelos

compradores aos agentes econômicos que participaram das atividades

criadoras de valor e os correspondentes custos para realizá-Ias.

A figura abaixo, extraída de Parolini (1999, p 108) ilustra o valor líquido criado

pelo sistema e os seus componentes.

Prece

~
Valor líquido para os
clientes

.~ >-
Valor líquido para os
agentes do VCS

~

Valor Líquido
criado pelo VCS

Valor total

Custo

Figura 4.8: Valor Líquido criado pelo VCS
Fonte: (Parolini, 1999)
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A autora contrasta sua proposta de rede de valor para o cliente com a definição

de valor mais tradicionalmente conhecida dada por Porter (1985) como se

segue:

"(...) valor é a quantia que os compradores estão dispostos a pagar pelo que a

empresa fornece a eles. Valor é medido pela receita total que é um reflexo do

preço comandado pela empresa e a quantidade do produto que a mesma

consegue vender aos compradores. Uma empresa é lucrativa se o valor que

ela controla" Porter (1985).

Parolini (1999, P 114) busca evidenciar a diferença de conceitos propostos por

ela e por Porter, utilizando o exemplo hipotético em que em que um grande

artista se encontra em crise financeira e é forçado a vender suas obras por

preços cada vez mais reduzidos a um intermediário (marchand) , que

consequentemente consegue revendê-los a um alto preço para sua clientela.

De acordo com o conceito de valor proposto por Porter, o artista produziu uma

quantidade limitada de valor, pois conseguiu um baixo preço pelas suas obras,

enquanto o marchand produziu maior valor por ter conseguido vender as

mesmas obras por um preço mais alto.

Considerando Parolini (1999, p 114), há uma distorção no pensamento nessa

proposta de Porter, e de acordo com a mesma autora, seria mais correto

afirmar que o artista criou um alto valor global, mas que fora capaz de reter

uma pequena parte de tal valor por ter pouco poder de barganha, enquanto que

o marchand, apesar do limitado real valor criado, consegue reter a maior parte

do valor global devido à sua posição competitiva favorável.

Transponho o conceito de valor da autora para a containership industry e

aproveito o exemplo apresentado no parágrafo corno uma metáfora aplicável à

situação atual dessa indústria, que, como ressaltado por Bot,Girardin & Goulmy

(2001), passou a maior parte dos benefícios obtido das economias de escala

aos clientes, fornecedores e outros personagens do sistema, porém, pouco

desses benefícios foram retidos para as empresas da containership industry.



Os conceitos de Parolini (1999) apresentados nos parágrafos anteriores são

coerentes com a proposta de Bot,Girardin & Goulmy (2001) para as empresas

da containership industry superarem o desafio de melhorar os seus resultados

perante outras indústrias.

A referida proposta de Bot, Girardin & Goulmy (2001) indica que as empresas

devem buscar uma consolidação horizontal e que grandes empresas

verticalizadas devem identificar uma parte específica do negócio ou um grupo

de atividades no qual elas tenham melhor performance, por exemplo,

gerenciamento de ativos ou planejamento de logística, e então, estenderem

influência sobre outros setores da área de transporte.

De acordo com Bot,Girardin & Goulmy (2001), companhias de transporte

verticalizadas sofrem um desconto no valor de suas ações enquanto que

companhias que adotaram uma estratégia mais focada, tiveram recompensas

dos mercados de capitais. Por exemplo, no segmento de logística, segundo os

autores acima, companhias tais como Thiel Logistik e D. Logistics tiveram

melhor rendimento, traduzido, pela relação de preço de ação por rendimento

(price/earnings ratio) entre 30 a 80 enquanto que empresas semelhantes

tiveram relações múltiplas de 10 a 15. Como salientado pelos mesmos autores,

Thiel Logistik e D. Logistics obtiveram resultados melhores por terem focado na

otimização da cadeia de suprimentos ao invés de atuar como um provedor de

logística completo.

82
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO

- A escolha do método

A escolha do tipo de metodologia aplicada a este estudo teve por base o

objetivo inicial deste trabalho que é o de analisar o problema da reduzida

sustentabilidade de lucratividade, bem como propor alterações na maneira que

as empresas da containeship industry desenvolvem suas respectivas

estratégias de negócio.

As evidências que possibilitaram a formulação do referido problema foram

obtidas através de estudo exploratório partir da análise de decisões

estratégicas e de resultados operacionais de algumas empresas

representativas desse setor, como visto no item 2.7.

Com o intuito de reforçar as referidas evidências e buscar maior inteligibilidade

sobre o objeto em estudo, optou-se pela utilização do estudo de caso de uma

importante e tradicional empresa da containeship industry a ser discorrido no

item 6 deste trabalho.

- O estudo de caso

Cervo & Serviam (1983, P 54) situam a pesquisa descritiva entre os principais

tipos de pesquisas existentes.

Segundo esses autores, a pesquisa descritiva "busca observar, analisar e

correlacionar fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los" (Cervo &

Serviam, 1983, p 55) e pode assumir diversas formas, tais como, estudo

exploratório, estudo de caso, pesquisa de opinião, pesquisa de motivação e

pesquisa documental.
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Como comentado no item 5.1, optou-se pela utilização do estudo exploratório e

do estudo de caso para levantar uma hipótese sobre o problema da falta de

sustentabilidade de lucratividade da containership industry.

Para Cervo & Serviam (1983, p 55), o estudo exploratório é recomendado

quando há pouco conhecimento sobre o problema a ser estudado. Segundo o

mesmo autor, em estudos exploratórios se definem objetivos e se buscam

maiores informações sobre o tema, sem elaborar hipóteses testadas no
trabalho.

Quanto ao estudo de caso, Yin (2001, P 19), o considera como uma das várias

formas de realizar pesquisa no campo das ciências sociais e em geral é

utilizado quando há foco nos fenômenos contemporâneos inseridos em algum
contexto da vida real.

Segundo o mesmo autor,

"o estudo de caso permite uma investigação para se

preservar as características holísticas e significativas dos

eventos da vida real, tais como, ciclos de vida individuais,

processos organizacionais e administrativos, mudanças

ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a

maturação de alguns setores." (Yin, 2001, P21).

Seguem abaixo citações de outros autores que reforçam a validade da escolha

metodológica deste trabalho:

"os estudo de caso possibilitam a preservação do caráter unitário do objeto

social estudado, fornecendo elementos para a compreensão das suas

especificidades" (Goode & Hatt, 1973)
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Além disso,

"o estudo intensivo de um caso permite a descoberta de

relações que não seriam encontradas de outra forma,

sendo que as análises e inferências em estudos de caso

feitas por analogia de situações, respondendo

principalmente às questões por quê? E como?"

(Campomar, 1991)

Complementando, o estudo de caso

" é uma investigação empírica que pesquisa fenômenos

dentro de seu contexto, e que utiliza esforços

exploratórios e descritivos, buscando identificar a

multiplicidade de dimensões presentes em determinada

situação" (Martins & Lintz, 2000)

Segundo Yin (2001, P 29), uma preocupação comum relativa aos estudos de

caso indica que eles oferecem base débil para que se faça uma generalização

científica. Em resposta a tal preocupação, o mesmo autor argumenta que

"nesse sentido, o estudo de caso, como o experimento,

não representa uma "amostragem", e o objetivo do

pesquisador é expandir e generalizar teorias

(generalização analítica) e não enumerar freqüências

(generalização estatística)." (Yin 2001, P 29)
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- A coleta de dados

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho utilizei informações relacionadas

aos resultados operacionais de empresas da containership industry, bem como

aos anúncios de suas correspondentes estratégias de negócios, como

evidências para a pesquisa exploratória que suporta a idéia básica do objeto de

estudo deste trabalho.

Devido à dinâmica de eventos relevantes ligados à economia mundial e à

containership industry, a coleta de dados foi predominantemente baseada nos

websites das correspondentes empresas estudadas, artigos de revistas

especializadas do setor, bem como em boletins de instituições e associações

ligadas ao transporte marítimo internacional.

Também não poderia deixar de valorizar as comunicações pessoais que tive

com membros da alta gerência de empresas da containership industry,

gerentes de logística da indústria automobilística e consultores do setor de

logística. Apesar dessas comunicações não terem sido formalmente

protocoladas, estas me auxiliaram na concepção mais detalhada do problema

abordado na minha pesquisa.

Justifica-se a ênfase na exploração de dados de algumas das maiores

empresas do setor para o desenvolvimento do tema central deste trabalho,

pois, de acordo com Talley (2000), a maior parte do volume de serviços da

containership industry está concentrada nas grandes empresas dessa indústria

ao longo das últimas décadas.

De fato, Salles (2002) e Talley (2000) comentam que as vinte maiores

empresas do setor, ordenadas por capacidade de transporte em TEU, já

controlavam 26% da capacidade de transporte marítimo celular do mundo em

1980. Entre 1995 e 2001 tal porcentagem já evoluía de 50% para 78%.
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6 O caso da empresa X

Os principais critérios para a seleção da empresa a ser estudada no caso a

seguir podem ser listados como:

i- Ser uma empresa de grande porte e tradição na containership industry

11- Haver a constatação do problema da falta de sustentabilidade da

lucratividade por parte da alta gerência.

111- Ter passado por processos de fusão ou aquisição

IV- Ter implementado intensos programas de redução de custos

v- Ter projetos de novos modelos de negócios em fase de implementação

• Um breve histórico da empresa X

A empresa X é uma tradicional empresa da containership industry com

faturamento anual na ordem de US$ 3,5 bilhões.

Nascida em meados do século XIX nos Estados Unidos, ainda sob outro nome,

a empresa X promovia o transporte marítimo de carga e correspondência entre

as costas do Atlântico e do Pacífico da América do Norte via istmo do Panamá

mesmo antes do início da construção do canal, que data de 1904.

Ao longo de décadas a empresa X desenvolveu rotas e negócios entre a

América do Norte e o oriente.

Até a década de 30, teve seu nome alterado e seu controle transferido entre

alguns controladores americanos e a partir da década de 30a empresa X

passou a ter seu nome e marca tradicional de mercado como é reconhecido até
os dias de hoje.

Já pouco antes do início da década de 60 a empresa X inicia a integração do

container nas suas operações. Em 1969, pouco mais de 20% da carga total



movimentada pela empresa já era feita em container. Em 1971 tal porcentagem

já subia para 58%.

A empresa X foi uma das empresas de navegação pioneiras que deu enfoque

ao intermodalismo por integrar, no final da década de 70, serviços ferroviários e

serviços marítimo entre as principais cidades portuárias e cidades do interior
dos Estados Unidos.

o caráter inovador da empresa continuou nos anos 80, pois foi uma das

primeiras empresas da indústria a implementar a integração eletrônica de

rastreamento de container, bem como introduziu novidades de âmbito

intermodal como o container de 45 pés. Também na década de 80, a empresa

X já utilizava o conceito de stack train, o qual permitia que composições

ferroviárias dobrassem a capacidade de transporte de containeres através do

empilhamento de duas unidades no mesmo vagão ferroviário.

Em 1990 a empresa reforçou sua tradição e presença no mercado asiático

expandindo sua rede de escritórios próprios naquele continente. A partir da

metade da década de 90 a empresa X entra para uma aliança global de

serviços fazendo uma coalizão com outras grandes empresas da containership

industry, o que permitiu reduções de custos combinados de operação, bem

como possibilitou sua expansão mais consistente para mercados na Europa e
na América Latina.

Em 1998 a empresa passa por um processo de fusão com um grupo asiático e

anuncia o intento de torna-se uma das principais empresas dessa indústria

voltada para transportes globais e serviços relacionados.

A partir de 2001, a empresa X se colocou consistentemente no mercado de

provedores de serviços de gerenciamento de cadeia de suprimentos nos

setores atacadista, automobilístico e químico, lançando a empresa X-Logística,

que é uma empresa independente da empresa X, mas pertencente ao grupo de

empresas formado após o processo de fusão com o grupo asiático.
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A empresa X-Logística adquiriu importantes empresas especializadas na

operação logística de cadeias de suprimentos que atuavam na América do
Norte e na Europa.

• Resultados operacionais recentes do grupo X

Group Data (US$'m)

2001 2000 1999
Turnover
Liner 3,584 $3,796 3,311
Logistics 723 420 324
Chartering 359 350 259
Others 71 48 325
Core EBIT
Liner 19 284 173
Logistics (16) 37 33
Chartering 85 49 (2)
Others (9) (21) (5)

Quadro 6.1: Resultados operacionais do Grupo X. Fonte: website da empresa X

Como visto no quadro 6.1, os resultados operacionais da empresa X referente

às atividades puramente ligadas ao transporte marítimo internacional (Uner)

refletem o instável desempenho que a empresa tem enfrentado mesmo com

reduções de custos operacionais oriundas de coalizões, alianças e programas
de redução de custos.

Segundo o relatório financeiro da empresa X, a principal razão para o declínio

da lucratividade entre o ano de 2000 e o ano de 2001 foi a queda de

faturamento naquele período. A queda do volume transportado em TEUS, bem

como a queda dos níveis de frete por TEU influenciaram fortemente o declínio

observado no faturamento da empresa X naquele período.

Quanto às atividades ligadas à logística, o faturamento correspondente vem

subindo desde 1999, influenciado pelas aquisições de empresas de logística na
América do Norte.
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No tocante aos resultados operacionais da X-Logistica, os números obtidos dos

relatórios operacionais, indicam queda nos ganhos antes dos descontos

referentes ao imposto de renda e à depreciação (EBITD).

A apesar dos resultados operacionais negativos de 2001, a empresa X-

Logística anunciou estar confiante que a área de negócios de soluções

logísticas é promissora. O CEO da X-Logística justificou os resultados

negativos de 2001 com o fato de ter havido um recuo generalizado da atividade

econômica global aliado ao dispêndio de caixa dedicado ao programa de

aquisições de empresas de logística em 2001.

• O intento estratégico do Grupo X

Os discursos da alta gerência do Grupo X realizado logo após o processo de

fusão da empresa X em 1998 já sinalizavam a alteração do conceito de

negócio do grupo. A declaração da nova visão do grupo realizada naquele

evento era a fonte inicial de tais evidências de mudanças.

O conteúdo do texto de visão do grupo indicava basicamente que a empresa X

passava naquele momento a ter comprometimento de se tornar líder nos

serviços globais de logística. Para ter sucesso em tal intento estratégico,

segundo o CEO, a empresa teria que atuar nos seguintes fatores críticos:

a- Promover o desenvolvimento dos recursos humanos da empresa

orientado para o novo objetivo

b- Continuar recompensando os times e indivíduos comprometidos com o
espírito inovador

c- Investir em sistemas de informação de ponta

d- Combinar atividades essenciais tradicionalmente baseadas em ativos

tangíveis da empresa-X com atividades complementares que integrem
um produto logístico aos clientes

e- Adotar a política de erro zero em todos os aspectos ligados à entrega
de serviço ao cliente



91

o CEO da empresa X finalizou seu discurso na ocasião reforçando o fato que a

empresa teria que parar de pensar corno empresa de navegação com

características intermodais e ter o dever de se transformar em uma empresa

transporte que se colocasse no papel do cliente.

• Avaliação preliminar dos resultados do caso da empresa X

Alguns anos adiante, no primeiro trimestre de 2002, o Grupo X anunciava ao

mercado perdas combinadas do grupo na ordem de US$ 50 milhões para o ano

de 2001.

A contribuição da divisão de transporte marítimo continuava a ser responsável

por mais de 70% do faturamento do grupo e devido à queda expressiva nos

resultados dessa divisão, os resultados do grupo-X foram afetados, mesmo

com o forte foco na redução de custos e ênfase nos programas de incremento

de eficiências operacionais.

Segundo o CEO da empresa X, o incremento de capacidade de espaço em

navios ao longo de 2000 aliado ao declínio do nível no nível médio de frete

entre 8% e 13% foram fatores decisivos que afetaram os resultados da divisão

de transporte marítimo.

Quanto à X Logística, apesar do resultado negativo em 2001 que fora muito

influenciado pelos dispêndios em aquisições de empresas do ramo de logística,

esta divisão havia crescido em faturamento na ordem de 70% e continuava a

contar com o apoio e o entusiasmo da alta gerência.

o caso da empresa X revela de maneira mais focada a trajetória típica de uma

empresa representativa da containeship industry ao longo das últimas décadas

e possibilita evidenciar sobre as principais causas para a instabilidade da

lucratividade nas empresas dessa indústria.

o caso também mostra os efeitos da convergência de estratégica em tal

indústria retratados nas fusões e aquisições de empresas, no aumento
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simultâneo de capacidade de espaço em navios no mercado e na redução dos

níveis de frete.

o grupo X, em 1998, demonstrou ter ciência dos problemas.de convergência

estratégica e alterou o intento estratégico da empresa que vai além do

transporte marítimo. Entretanto, há sinais que a implementação do modelo de

negócio da empresa X necessite aperfeiçoamentos.

Os elementos ressaltados no caso da empresa X são relevantes ao contexto

geral e contribuirão para a conclusão final deste trabalho a ser apresentada no

próximo item.



93

7 CONCLUSÃO

Neste trabalho me determinei a analisar e propor alterações na forma que as

empresas da containership industry desenvolvem suas respectivas estratégias

de negócios de maneira a manter um horizonte de lucratividade sustentável.

Para alcançar o meu intento, procurei situar o leitor no contexto da indústria em

questão bem como busquei embasamento teórico dos conceitos de estratégia,

modelo de negócio e sistema de criação de valor. Adicionalmente, através de

estudo exploratório e de estudo de caso, empenhei-me em obter evidências

que contribuíssem para o suporte à conclusão final deste trabalho.

Na Parte I, foi dada ênfase ao desenvolvimento do contexto da containeship

industry ressaltando o seu rápido crescimento após a inserção revolucionária

do container no transporte de carga geral.

Ao longo do desenvolvimento do contexto dessa indústria foram apresentadas

as principais empresas que concentram grande parte do volume de serviços de

transporte marítimo em containers, bem como as suas correspondentes

dificuldades em manter sustentável o horizonte de lucratividade de seus

negócios.

Através do estudo exploratório obtive evidências relevantes que me

possibilitaram responder à primeira pergunta de pesquisa apresentada no início

deste trabalho, a qual se refere às causas para a instabilidade da lucratividade

da containership industry.

Como resposta, foi possível concluir que as causas para a instabilidade da

lucratividade das empresas dessa indústria são caracterizadas pela

convergência de estratégias de negócios que resultam normalmente em

coincidência de ações e iniciativas de tais empresas. As evidências mostradas

ao longo deste trabalho indicam que a pouca diferenciação de serviços aliado a

uma farta oferta de espaço em navios no mercado refletiram-se no declínio

dos níveis médios de frete nos últimos sete anos.
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Apesar das empresas da containership industry terem ganho maior eficiência

operacional em decorrência dos programas de redução de custos e dos

programas de fusões e aquisições, tal ganho de eficiência não foi capaz de

compensar a queda no faturamento devido ao declínio do nível médio dos
fretes.

Na Parte 11,houve ênfase na conceituação de estratégia, bem como explorei o

tema de novos modelos e novas concepções de estratégia em contraste com a

realidade da convergência estratégica e características de negócios típicas da

indústria em estudo.

Utilizei o caso paradigmático das navegações portuguesas do século XV como

exemplo clássico de ruptura do modelo tradicional de negócios da época. O

referido exemplo também mostra o aproveitamento de competências e

capacidades desenvolvidas na Escola de Sagres para se atingir o intento

estratégico de deslocar as rotas comerciais do Mediterrâneo para o Atlântico.

Ao transpor tais conceitos para a realidade do ambiente de negócios da

containership industry, aponto que as novas concepções e modelos

estratégicos para a essa indústria devem enfatizar a clara definição do intento

estratégico como ponto de referência para o desenvolvimento de competências

e capacitações com o intuito de criar um novo ambiente de negócios.

Na Parte 111,explorei os temas de modelo de negócios e sistema de criação de

valor para dar embasamento complementar à proposta de alteração do

conceito de negócios para as empresas da indústria em questão.

Como apontado ao longo deste trabalho, as empresas da containership

industry vem exaurindo as fontes de inovação de seu produto e tecnologia ao

longo dos anos. As poucas ditas inovações existentes no contexto atual de

negócios desta indústria têm sido rapidamente imitadas pelas empresas

concorrentes, o que resulta em rápida deterioração da fonte de

sustentabilidade de lucratividade das empresas desta indústria.
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Apoio-me em Hamel (2000) para concluir que o foco de análise da inovação

para a containership industry deve passar do produto ou tecnologia para o
conceito de negócio.

Dentro das considerações sobre o tema de inovação de conceito de negócio,

também explorei o conceito de sistema de criação de valor, baseando-me

principalmente em Parolini (1999, p 41), que ressalta que o foco da análise

estratégica passa a ser o sistema de criação de valor com diferentes

personagens tais como fornecedores, parceiros de negócios, aliados e clientes

que trabalham em conjunto para a criação de valor.

A autora também comenta que uma vez identificado o sistema criador de valor,

seleciona-se as atividades que a empresa pretende controlar diretamente; as

atividades que a empresa decide controlar indiretamente; e aquelas outras

atividades que devem ser desenvolvidas por terceiros.

Mais diretamente orientado para o contexto containership industry e baseado

em Bot, Girardin & Goulmy (2001), concluo que as empresas desta indústria

devem buscar uma consolidação horizontal e que grandes empresas

verticalizadas devem identificar uma parte específica do negócio ou um grupo

de atividades no qual elas tenham melhor performance, por exemplo,

gerenciamento de ativos ou planejamento de logística, e então estenderem

suas influências sobre outros setores que compõem a rede maior de valor.

Sob tal perspectiva, vale comentar que algumas empresas de navegação já

estão oferecendo serviços rotulados de soluções de logística integrada, no

entanto poucas dessas empresas estão realmente empenhadas na

transformação consistente do modelo tradicional de negócios confiando que

possa haver chances de se conseguir vantagem competitiva sustentável com a

utilização de iniciativas evolucionárias. Vale também ressaltar que os fracos

resultados operacionais de tais empresas mostram evidências de insucesso
para tais iniciativas de caráter evolutivo.
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o caso da empresa X analisado neste trabalho é um dos poucos casos

conhecidos em que a empresa tradicional da indústria comunica claramente o

novo intento estratégico de passar a ser um provedor de soluções logísticas

integradas aos clientes estendendo-se no controle de outras atividades da rede

de valor na busca de retenção maior do valor do serviço a ser oferecido ao

cliente.

Na conclusão do caso da empresa X nota-se que os resultados obtidos

apontam para o crescimento consistente dos negócios em função de

aquisições de importantes empresas de logística nos Estados Unidos e na

Europa, porém o impacto positivo na lucratividade do grupo X ainda não se

mostra consistente.

o tema abordado no caso da empresa X requer maior aprofundamento dentro

da perspectiva do modelo proposto neste trabalho, pois é possível que os

eventos resultantes das ações estratégicas tomadas estejam ainda em curso

dentro de uma linha de tempo plausível. Tema o qual será ponto de partida

para minha pesquisa de doutorado que pretendo dar início em breve.
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