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RESUMO 

o objetivo do estudo aqui proposto é municiar os dirigentes e acionistas do 

segmento industrial de refrigerantes e águas minerais do Estado do Rio de Janeiro, 

com conhecimentos que possam lhes oferecer novas oportunidades de negócios e 

auxiliá-los na decisão pela integração horizontal ou vertical na cadeia de 

suprimentos de embalagens PET e de outros materiais plásticos na área produtiva 

de suas fábricas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com coleta de dados por 

meio de bibliografia e questionário aplicado a 28 empresas. O estudo contribui para 

o aumento da competitividade do segmento, apresentando resultados baseados em 

aspectos tecnológicos, econômicos, estratégicos, sociais e de meio ambiente. As 

conclusões mostram que há oportunidades para melhorias na cadeia industrial de 

embalagens PET e de outros materiais plásticos no segmento de refrigerantes e 

águas minerais no Estado do Rio de Janeiro, dentro do conceito de desenvolvimento 

sustentável. 



ABSTRACT 

The proposed study aims to provide general management and shareholders 

from mineral water and softdrink companies from the state of Rio de Janeiro, with 

knowledge about new business opportunities and also support them in the decision 

making of vertical or horizontal integration in the production supply chain of PET and 

plastic bottle operations in their plants. The data for the research was collected 

through bibliography and a questionnaire applied to 28 companies. The study 

contributes for competitiveness increase from the mineral water and softdrink 

industry, presenting results based on technological, economic, strategic, social and 

environmental aspects. The conclusions show that there are many improvement 

opportunities on the PET and plastic bottle supply chain at mineral water and 

softdrink industries from Rio de Janeiro state, within a sustainable development 

concept. 
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1. INTRODUÇÃO 

A globalização da economia aliada ao advento da mecanização e automação 

nos três setores do mercado (comércio, indústria e serviços), vem modificando 

profundamente o conceito de trabalho, eliminando áreas de atuação, e por 

conseguinte empregos, mas também criando novos setores com novos requisitos 

profissionais. As empresas estão se adequando à nova situação mediante 

fechamento de fábricas improdutivas e otimização das operações industriais e de 

distribuição, visando ganhos de escala para reduzir o preço dos seus produtos ao 

consumidor final. 

No segmento de indústrias de refrigerantes e águas minerais, o aparecimento 

das pequenas marcas, as tubaínas, vem roubando fatias de mercado das grandes e 

modificando a configuração do mercado. Para fazer frente à concorrência, as 

empresas passaram a adotar a segmentação de mercado e o aumento de SKUs por 

meio de novos lançamentos com menor cycle time. 

A grande explosão das tubaínas, que hoje contam com 700 fabricantes 

detentores de mais de 3000 marcas ocorreu com o lançamento da garrafa plástica 

PET one wayem 1994, que combinada com o Plano Real, foi a principal responsável 

pela duplicação do mercado de refrigerantes, hoje de 11 bilhões de litros por ano. 

A questão que surge é se no panorama competitivo que se apresenta no Brasil 

atual e futuro, as empresas do segmento devem adotar a integração horizontal ou 

vertical na sua cadeia de suprimentos, tomando como base de decisão aspectos 

tecnológicos, econômicos, estratégicos, sociais e de meio ambiente. 

Os objetivos deste estudo são: 
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Objetivos finais 

• Utilizando técnicas de benefício/ custo, sugerir um método para verificar em que 

situação é mais atrativo promover a integração horizontal ou vertical da área 

produtiva na cadeia de suprimentos de embalagens PET one way e de outros 

materiais plásticos das fábricas do segmento de refrigerantes e águas minerais 

do Estado do Rio de Janeiro; 

• Apresentar novas oportunidades de negócios e de melhorias operacionais às 

indústrias do segmento, por meio de benchmarking com cadeias de suprimentos 

de outros segmentos industriais. 

Objetivos intermediários 

• Verificar o impacto decorrente da integração horizontal ou vertical no segmento, 

sob um prisma social e de meio ambiente; 

• Mostrar que a tecnologia, é uma vantagem competitiva e estratégica, quando 

analisada para ganhos de escala. 

Este estudo visa testar duas hipóteses: 

1. Segundo Porter (1991 :278), na maior parte das situações, as empresas acham 

vantajoso adotar a integração vertical. Acreditam que seja mais barato, menos 

arriscado ou mais fácil fazer a coordenação quando estas funções são 

desempenhadas internamente. 

2. As linhas de produção de PET one way aumentaram o desemprego no Estado 

do Rio de Janeiro porque a mão de obra nas operações de PET, de 4 a 11 

pessoas, é muito inferior à de operações de embalagens retornáveis, de 17 a 

25 pessoas (n.o de funcionários baseado em informações das fábricas de 

Coca-Cola). 
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A cadeia de suprimentos numa indústria de refrigerantes e águas minerais é 

muito vasta abrangendo desde a aquisição de matérias primas, passando pela 

produção e armazenamento dos produtos, até a distribuição dos mesmos aos 

clientes e consumidores. O tema a ser desenvolvido neste estudo, estará limitado à 

análise da integração horizontal e vertical e apresentação de oportunidades de 

melhorias na área de produção de garrafas PET one way e de outros materiais 

plásticos nas fábricas. 

Para dar maior consistência aos resultados e conclusões deste estudo foi 

realizada uma pesquisa através de um questionário aplicado a 28 indústrias do 

segmento de refrigerantes e águas minerais do Estado do Rio de Janeiro. 

Os dirigentes e acionistas da indústria de refrigerantes e águas minerais do Rio 

de Janeiro, se vêm freqüentemente impelidos a tomar uma rápida decisão quanto a 

grandes investimentos para fazer frente à estrutura industrial da concorrência. 

Este estudo atende os requisitos de Eco (1999:21-23) para ser considerado de 

relevância científica, pois permite a esses dirigentes e acionistas terem acesso a 

conhecimentos que possam se transformar em novas oportunidades de negócios, e 

auxiliar na tomada de uma decisão baseada em fatos e elementos científicos que 

corroborem sua opção pela integração horizontal ou vertical na fabricação de 

garrafas PET one way e de outros materiais plásticos na cadeia de suprimentos da 

área produtiva de suas fábricas. 

As conclusões podem ser aplicadas a outras cadeias de suprimentos das 

fábricas de refrigerantes e águas minerais, e são de validade para indústrias de 

outros estados do Brasil. 

A estrutura da apresentação deste estudo seguiu as orientações 

recomendadas por Martins (1994:49-62). 



2. O MERCADO DE REFRIGERANTES E ÁGUAS MINERAIS 

2.1. O MERCADO NO BRASIL E NO MUNDO 

o principal mercado consumidor de embalagens PET no Brasil são as 

indústrias de bebidas, conforme pode ser acompanhado na tabela abaixo, 

apresentada por Borges (2000: 12) no artigo "Pré-formas agitam embalagens PEr: 

Tabela 2.1 - Consumo de unidades de embalagens de PET (unidades 106
) 

1990 1996 1998 2005 
Bebidas 89 3.541 5.270 11.070 

Alimentos 202 221 291 
Não-Alimentos 75 102 146 

Total 89 3.818 5.593 11.507 

o mesmo Borges (2000:13) apresenta no artigo "Fiquem tranqüilos: há PET 

para todos", a evolução do volume (ton.) de embalagens PET consumidas no Brasil. 

Tabela 2.2 - Volume de embalagens de PET (toneladas 103
) 

1990 1996 1998 2005 
Bebidas 4 257 260 334 

Alimentos 10 10 12 
Não-Alimentos 6 6 8 

Total 4 273 276 354 

Na indústria de bebidas, por sua vez, o segmento que maior uso faz das 

embalagens PET é a indústria de refrigerantes, conforme pode ser acompanhado 

pelas duas tabelas a seguir da revista Embanews (2000:30,34) apresentadas na 

reportagem "Verão dá sede ao mercado": 

Tabela 2.3 - Consumo de embalagens de PET (% do total de embalagens), em vol. envasado (1999) 

Chá pronto Agua Refrigerante Suco Isotônico 
concentrado 

PET 41,7% 10,4% 79,2% 29,2% 43% 

Tabela 2.4 - Evolução no consumo de bebidas no Brasil (em bilhões de litros) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Agua mineral 1,5 1,8 2,1 2,4 3,2 3,5 
Refrigerante 9,1 9,8 10,5 11,0 11,0 11,6 
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Este estudo visa analisar a cadeia de suprimentos produtiva de embalagens 

PET devido à importância que a mesma representa principalmente para as indústrias 

de refrigerantes, cuja evolução de consumo no Brasil e no mundo pode ser 

acompanhada por meio das duas figuras a seguir do suplemento especial "Brasil em 

Exame" da revista Exame (2001 :67,86-87): 

Figura 2.1 - Evolução do consumo anual de refrigerantes no Brasil - bilhões de litros 

Evolução do consumo anual no Brasil - em bilhões de litros 

12.---------------------------------------------~~~ 

1 O +----------~;;----

8+------

94 95 96 97 98 99 00 

Figura 2.2 - Evolução do consumo anual de refrigerantes no Brasil - litros/habitante 

-------------------------------- ------------------~ 

Evolução do consumo anual no Brasil - em litros por habitante 

60.----------------------------------------------=~~ 
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As duas figuras acima mostram claramente a influência da introdução das 

embalagens PET no mercado durante o Plano Real em 1994, levando à duplicação 

do consumo anual de refrigerantes no Brasil. 

Ainda assim, há um grande potencial de crescimento do mercado de 

refrigerantes, se comparado com outros países, conforme a figura abaixo: 

Figura 2.3 - Evolução do consumo anual de refrigerantes no Mundo -litros/habitante 

Consumo anual em alguns países em 2000 - em litros por habitante 

90~~~----------------------------------------~ 

75 

60 

45 
Noruega Brasil Chile Dinamarca Japão Canadá 

2.2. O MERCADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Segundo Barbosa (2001:17), o Estado do Rio de Janeiro apresentou um 

formidável ritmo de expansão ao longo da década de 90, equivalente a quase o 

dobro da taxa nacional no mesmo período, revelam dados sobre a composição e a 

evolução do Produto Interno Bruto (PIB) fluminense elaborados pelo Centro de 

Informações e Dados do Estado do Rio (Cide). 

Enquanto a economia fluminense cresceu 21,2% entre 1990 e 1999, o PIB do 

Brasil aumentou apenas 11,6%. A forte retomada do nível de atividade em 2000, 

depois de três anos de sucessivas crises, também não deixou dúvidas quanto à 

nova dinâmica do estado. De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 4,46%, 

atingindo R$ 1,089 trilhão, no ano passado. 
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As estimativas preliminares do Cide, com cerca de 50% dos dados já em mãos, 

são de crescimento de 4,7%, com geração de R$ 162,6 bilhões. 

A nova composição do PIB estadual mostra uma força muito grande de setores 

mais dinâmicos e de maior produtividade ao longo dos anos 90, o que permitiu que a 

economia do Rio se recuperasse dos anos de decadência, se tornasse mais 

competitiva e tivesse melhor desempenho do que a nacional. 

A modernização e a busca de competitividade para enfrentar concorrentes 

importados fizeram da indústria de bebidas e alimentos a maior geradora de riqueza 

industrial do estado, representando 18,4% do PIB setorial. 

Apesar do impacto do racionamento de energia imposto pelo governo federal 

nos últimos meses, a economia fluminense tem condições de expandir-se a passos 

largos também nos próximos anos. 

Como principais fatores favoráveis para o estado, são indicados: 

1) A maturação dos R$ 53 bilhões que foram investidos nos diversos setores 

no biênio 1999/2000; 

2) A segunda posição no ranking de intenção de investimentos para 2001, 

registrada por pesquisa da consultoria Simonsen & Associados. 

De acordo com a publicação a Rio Cresce do Jornal do Brasil (2001 :3), o Rio 

de Janeiro é a segunda economia do Brasil, com 13,5 milhões de consumidores e 

um estado cuja renda per capita é 60% superior à média nacional - mais de US$ 8 

mil por ano. 

a anuário de negócios Melhores e Maiores da revista Exame (2001 :142-144), 

apresenta os seguintes indicadores industriais para o setor de bebidas: 
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Tabela 2.5 - Indicadores industriais do setor de bebidas 

Indicadores 1997 1998 1999 2000 
Crescimento nas vendas -5,2 -2,5 -7,9 -1,5 

-em% 
Rentabilidade do 8,4 2,9 3,1 2,6 

Patrimônio - em % 
Margem das Vendas - 7,2 1,5 0,8 1,0 

em% 
Liquidez Corrente - em nO 1,1 0,89 0,97 1,18 

índice 
Investimentos no 10,4 13,2 6,3 8,4 

Imobilizado - em % 
Riqueza criada por 136.315 133.473 128.112 

empregado - em US$ 

Na publicação Balanço Anual da Gazeta Mercantil, Goldberg (2000:12), prevê 

entre 1998 e 2005, investimentos no Rio de Janeiro da ordem de US$ 330,90 

milhões no setor de bebidas e fumo. 

o estudo Potencialidades Econômicas e Competitividade das Regiões do Rio 

de Janeiro, encomendado pela FIRJAN e SEBRAE-RJ ao Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas, mapeia, para cada uma das regiões do 

interior do Estado do Rio de Janeiro, segundo a divisão considerada pela FIRJAN, 

um conjunto de atividades com potencial para serem desenvolvidas e os fatores 

condicionantes de competitividade das mesmas. A vocação mais extensiva do 

interior do Estado relaciona-se ao complexo agro-alimentar (1998:25), envolvendo a 

agricultura e as indústrias de alimentos e bebidas. 

2.3. A EXPLOSÃO DAS TUBAíNAS 

No artigo "E não nos chamem de tubaínas", Zanuzzi (1999:46-53) analisa o 

crescimento das tubaínas no mercado brasileiro de refrigerantes. Cita o exemplo da 

marca Fruki, que nos últimos cinco anos assumiu uma participação de 10% no rio 

Grande do Sul - tinha menos de 2% até 1994. E, enquanto o consumo de 
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refrigerantes duplicou entre 1994 e 1998, a produção da empresa cresceu cinco 

vezes. O segredo para o crescimento foi a tecnologia e marketing. 

De acordo com a Fruki, anos atrás, só as empresa muito grandes tinham 

acesso à tecnologia. Hoje, tudo é mais barato, e as pequenas conseguem se 

atualizar rapidamente. Em agosto, a empresa completou a verticalização da 

produção, colocando em funcionamento uma máquina para produção de pré-fôrmas 

de garrafas NRPET (plásticas). 

A Fruki está no mercado desde 1971, mas só deslanchou a partir de 1994, 

quando começou a utilizar a embalagem de plástico. O PET colocou todos no 

mesmo patamar, nas prateleiras dos supermercados. As marcas regionais perderam 

a desvantagem de serem envasadas em garrafas de cerveja, o que fazia a família 

toda reclamar. A novidade, combinada com o início do Plano Real, foi a principal 

responsável pela duplicação do mercado de refrigerantes, hoje de 11 bilhões de 

litros por ano. 

Segundo a ABIR (Associação Brasileira de Refrigerantes), existem perto de 

500 empresas que utilizam desde máquinas de bar para engarrafar refrigerantes, 

reaproveitando embalagens plásticas sem a mínima preocupação com a higiene, até 

aquelas que possuem uma produção razoável, mas sonegam impostos. 

No curto prazo, mesmo as empresas éticas que praticam apenas estratégia de 

preço percebem que não basta ter uma marca se não há valor por trás dela. 

Blecher (2002:32-39) explica no artigo liA invasão das marcas talibãs", que com 

práticas de marketing agressivas e publicidade sedutora, as marcas multinacionais 

atravessaram décadas firmes na liderança de seus mercados e na mente dos 

consumidores. No entanto, de uns tempos para cá, a folgada liderança começou a 

ser abalada. 
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A maioria dos novos desafiantes é de pequenas e médias empresas nacionais. 

Ágeis, flexíveis e guerrilheiras - uma espécie de talibãs do mundo corporativo -, com 

operações enxutíssimas, suas marcas chegam a custar nas prateleiras bem menos 

da metade do preço das tradicionais. 

Um estudo recente dos institutos AC Nielsen e CBPA contabiliza que entre 

1998 e 2000 as marcas líderes perderam participação em volume em 63% de 157 

categorias de produtos pesquisadas. As perdas foram mais intensas nas prateleiras 

de bebidas não alcoólicas, alimentos doces e limpeza caseira. Apenas 12% das 

líderes ganharam participação no período analisado. Em contrapartida, as marcas de 

baixo preço avançaram em seis de cada dez categorias. 

Em setores como alimentos e bebidas, higiene pessoal e limpeza, as empresas 

brasileiras vêm crescendo mais que as multinacionais, conclui um estudo feito pela 

equipe brasileira do Boston Consulting Group (BCG), consultoria americana 

especializada em estratégia empresarial. 

O Plano Real mudou os paradigmas do marketing no Brasil. Com mais dinheiro 

para gastar, a população de baixa renda passou a consumir alimentos e outros itens 

domésticos em maiores quantidades. É claro que a demanda por esses bens 

andava mais reprimida entre os consumidores mais pobres que entre os das classes 

alta e média. Isso fez engordar os volumes de vendas das B-brands (marcas B). 

Novas marcas emergem quando há crescimento de mercado, produtos 

tradicionais vulneráveis ou consumidores insatisfeitos. Pode-se dizer que uma 

combinação disso aconteceu nos anos que se seguiram à estabilização da 

economia. Grandes e reputadas marcas vêm comendo poeira das talibãs, em vez de 

aumentar sua participação. 
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A resposta, segundo o estudo da BCG, está na crença, que por décadas 

orientou as multi nacionais, de um suposto piso de consumo restrito às classes A e B. 

Na época da inflação, as vendas podiam até despencar, como despencavam 

com freqüência nos ciclos recessivos que não poupavam os orçamentos das classes 

médias. Os fabricantes tinham a faca e a remarcadora na mão: bastava reajustar os 

preços para contrabalançar a queda no volumes de vendas. Com o lucro financeiro, 

ninguém se preocupava em criar mercado. A situação inverteu-se completamente: o 

poder de barganhar preços e impor condições numa negociação passou para o lado 

dos varejistas. O que determinou a mudança foi o formidável processo. de 

concentração das redes. Basta citar que, em 1992, as cinco maiores redes de varejo 

nacionais respondiam por 27,7% das vendas. Menos de dez anos depois, a 

proporção subiu para 40,7%. 

As detentoras de grandes marcas estavam preparadas para atender à ponta da 

pirâmide, mas não haviam investido o suficiente para produzir em escala de grandes 

massas. Como o mercado não suporta o vácuo, com a explosão de consumo que se 

seguiu ao Real pequenos e médios fabricantes regionais ocuparam as brechas 

deixadas pelas grandes marcas e passaram a abastecer os lares da base da 

pirâmide, carentes de produtos, serviços e preços compatíveis com suas 

necessidades. De 1997 em diante, tornou-se muito mais caro para as grandes 

indústrias atender ao varejo que mais crescia em volume. 

A grande indústria, que já havia feito cortes em seus custos desde o início da 

década, começou a perder rentabilidade em virtude das crescentes exigências das 

grandes redes varejistas: promoções de preços, propaganda cooperada, compra de 

espaços nas lojas, promotores, mercadoria grátis na inauguração de lojas. 
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Como não bastasse ter de enfrentar as marcas B, os executivos das indústrias 

que produzem as marcas líderes ainda têm pela frente o crescimento das marcas 

próprias dos varejistas. São hoje 12.854 itens embalados com marcas próprias, mais 

que o dobro do que havia em 1999. 

Uma das descobertas mais reveladoras de um estudo conduzido pelo Boston 

Consulting Group (BCG) diz respeito à maneira como os consumidores da classe C 

fazem compras e escolhem suas marcas. Para efeito da pesquisa, foram 

classificados na classe C moradores dos 12,6 milhões de domicílios brasileiros 

(dados de 2000) com renda familiar entre quatro e dez salários mínimos, 

representando um crescimento de 37% em relação a 1992. Juntos, são 

responsáveis por 28% do consumo nacional, ou R$ 226 bilhões em compras anuais, 

de acordo com estimativas. A renda média da classe C é de R$ 697,00, sendo que 

dois terços são gastos em alimentação e moradia. 

Tabela 2.6 - As classes no Brasil 

Classe NO de domicílios Renda mensal Consumo (bilhões 
(%) (salários de R$I%) 

mínimos/mês) 
AlB 19 mais de 10 428 (52%) 
C 30 de 4 a 10 226 (28%) 

D/E 51 de 1 a 3 163 (20%) 
Fonte: BCG 

o estudo mostra que os consumidores da classe C não se deixam guiar 

exclusivamente pelo preço. O fator preponderante é a qualidade, seja qual for a 

prateleira. A marca propriamente é o que menos influencia (varia de 13%, em 

alimentos, a 22%, em produtos de higiene pessoal). O resultado da combinação de 

fatores como restrição de orçamento e busca de qualidade faz que esses 

consumidores sejam fiéis não a uma única marca, mas a um leque delas, informa o 

relatório da BCG. 
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Na maioria das categorias submetidas ao crivo da classe C, não houve 

percepção de diferença significativa de qualidade entre marcas líderes e B. Mais: em 

relação a alguns segmentos, a qualidade percebida das marcas B é muito mais 

elevada do que se poderia supor. 

Na gôndola de refrigerantes, por exemplo, apenas três marcas de primeira 

linha -- Coca-Cola, Guaraná Antarctica e Fanta, nessa ordem -- estão mais bem 

posicionadas do que os refrigerantes Convenção, a tubaína mais vendida na Grande 

São Paulo, segundo um levantamento da Nielsen. Essas bebidas chegam ao 

consumidor 20% mais baratas, em média, do que as líderes de mercado. O 

marketing é concentrado no ponto-de-venda e em revistas especializadas. A 

Convenção foi fundada há meio século por um alfaiate em Itu, no interior paulista. 

Seu neto, Geraldo Cardoso Guitli, diretor da empresa, diz que consegue vender 

mais barato por causa da administração enxuta. "Não pagamos royalties e 

controlamos a produção do começo ao fim." 

Em poucos anos, o número de fabricantes de tubaínas, como são chamadas, 

multiplicou-se de 55 para 750. Deve-se à Coca-Cola o crédito por ter introduzido, em 

meados dos anos 90, a garrafa PET de dois litros, sem retorno. Foi esse tipo de 

embalagem, um autêntico tiro no pé, que viabilizou o negócio dos tubaineiros, que já 

detêm 33% do mercado brasileiro de refrigerantes. 

Os refrigerantes da Convenção vendem mais do que a Pepsi na Grande São 

Paulo. A Frevo Laranja bate a Fanta em Recife, e sua versão guaraná está 

praticamente empatada com o da Antarctica no Nordeste. 
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Tabela 2.7 - A evolução das tubaínas no mercado de refrigerantes 

Mercado de Refrigerantes no Brasil (%) 

60 
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Fonte: Exame Ed. 755, 2001 

É irônico constatar que empresas consagradas, mestras que aplicaram as 

primeiras lições de marketing ao Brasil corporativo, possam ter escorregado em 

armadilhas: não reconhecer o poder de consumo das classes C e D nem concentrar 

as vendas em grandes redes varejistas, abrindo mão de atender o pequeno e médio 

varejo do interior, o que mais cresce atualmente. 

2.4. A GLOBALIZAÇÃO DAS EMBALAGENS DESCARTÁVEIS 

A exigência do consumidor pela praticidade vem motivando a indústria de 

bebidas a investir cada vez mais em versões descartáveis, segundo o artigo "A 

globalização das embalagens descartáveis" da revista Engarrafador Moderno 

(1998:16-22). 

Com a globalização da economia, a competição entre os diversos países 

cresceu acentuadamente, priorizando as embalagens como um importante 

diferencial para as empresas. Tanto do ponto de vista da conservação dos produtos 

como na sua apresentação ao consumidor. 

Inteirado aos mais modernos lançamentos mundiais neste setor, o Brasil vem 

apresentando expressivas taxas de crescimento no segmento de embalagens. 
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Apesar das diferenças sócio-econômicas entre o Brasil e os países mais 

desenvolvidos, o consumo de embalagens para bebidas é bastante parecido. Não 

em volume, mas nos materiais escolhidos para a fabricação das embalagens, nos 

formatos e designes. 

No Brasil, o segmento de refrigerantes aponta um grande crescimento do PET 

descartável. Enquanto em 1990 esse tipo de embalagem detinha 2,9%, do mercado 

em 1995, sua participação passou para 48,4%, chegando no início de 1999 com 

64,3%. O vidro, no mesmo mercado, caiu de 87,4% em 1990 para 19,6% em 1997. 

Enquanto a predominância era das embalagens retornáveis, o setor estava nas 

mão de poucos. O custo do vasilhame, do engradado e do transporte era e ainda 

são altíssimos. Só empresas do porte como Brahma, Antarctica e Coca-Cola tinham 

condições de bancar estas despesas e lucrar. No momento em que outros materiais 

como o PET, lata entre outros, entraram, derrubando todo esse fluxo logístico 

bastante elevado, empresas como Schincariol e até pequenas tubaínas, começaram 

a deslanchar. Tudo ficou mais fácil, é só entregar e pronto. 

O PET ganhou espaços antes dominados pelo vidro e PVC. Mas, o início de 

seu boom foi decorrente de um momento de adversidade. O material teve um 

problema mundial no suprimento de resina, momento em que outros setores se 

aproveitaram para ganhar mercado. Corrigido este contratempo, houve um aumento 

substancial na capacidade de produção da resina do PET que baixou seu custo a 

níveis altamente competitivos. A partir daí, as indústria de bebidas e de embalagens 

investiram em equipamentos e infra-estrutura. Hoje o parque industrial fornecedor de 

embalagens é moderno, justamente na área que investiu por último, o PET. 

Alheios às previsões de que novos tipos de embalagens podem se sobrepor ao 

PET, a cadeia produtiva de Polietileno Tereftelato, vem crescendo de tal forma que 
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em 1995 ganhou uma entidade representativa, a Abepet - Associação Brasileira dos 

Fabricantes de PET. Atualmente mais de 20 associados compõem seu quadro. 

Desde fabricantes da resina e equipamentos até empresas responsáveis pela 

reciclagem deste material. 

A primeira amostra deste material foi desenvolvida por uma companhia 

britânica em 1941. Mas, a maioria das pesquisas voltadas para as aplicações do 

poliester começaram somente após a segunda guerra mundial. Nos anos 50 eram 

desenvolvidas em laboratórios dos Estados Unidos e Europa apenas as aplicações 

têxteis. Em 62, a Goodyear colocou no mercado o primeiro poliester pneumático e só 

no início dos anos 70, o PET começou a ser utilizado pela indústria de embalagens. 

A chegada do material ao Brasil se deu em 1988, seguindo a mesma trajetória do 

resto do mundo. Primeiro foi utilizado na indústria têxtil e a partir de 93, passou a ter 

importância no mercado de embalagens, principalmente no envase de refrigerantes. 

Devido a sua alta resistência mecânica (impactos) e química e excelente 

barreira à absorção de C02 aliadas à leveza, transparência e brilho que lhe são 

característicos, permitem ao PET envasar praticamente qualquer tipo de bebida. Há 

restrições técnicas apenas aos produtos envasados à quente. Mas, essa dificuldade 

já está sendo superada. Tanto é que a cerveja, uma das últimas barreiras para o 

material, já está em fase final de testes para o envasamento. 

O mercado de embalagens do tipo PET continuará acelerado, principalmente 

em função dos pequenos volumes lançados pelos fabricantes de bebidas (de 250 a 

600 ml) e dos novos segmentos que estão aderindo ao material: detergentes, 

desinfetantes, catchups etc. 
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Tabela 2.8 - Evolução de embalagens para refrigerantes no Brasil (em %) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2001 
Vidro one 0,3 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 
way 
Vidro 87,1 82,7 77,8 65,5 51,8 36,6 26,6 19,5 12,7 
retomável 
Latas 0,8 1,3 2,0 2,1 2,5 4,7 6,2 7,3 12,0 
PET 0,1 1,4 3,5 5,3 4,8 5,6 4,6 5,2 5,7 
retornável 
PET one 2,7 5,7 10,0 21,5 35,9 48,4 58,9 64,3 65,7 
w8'f 
Post mix 8,7 8,2 6,2 5,1 4,7 4,4 3,6 3,6 3,8 

No artigo "AI coa busca novos consumidores para o PET", Danilo (2001 :C4) 

relata que a Alcoa parte para abrir novos mercados para as embalagens PET. O 

maior grupo de alumínio do mundo acaba de preparar suas fábricas brasileiras para 

abastecer indústrias de produtos de limpeza, cosméticos, bebidas destiladas e 

químicos. São segmentos promissores com potencial de crescimento de 20% ao 

ano, ao contrário do mercado de refrigerantes que está praticamente estagnado em 

sete bilhões de unidades por ano, com crescimento vegetativo de no máximo 2%. 

Na área de produtos de limpeza, os PET da Alcoa vão embalar detergentes, 

desinfetantes e amaciantes. 

A empresa venderá, ainda, seus PET para fabricantes de xampu, aguardentes 

e agrotóxicos e vai estudar aplicações para cervejas, achocolatados e maionese. 

A Alcoa contará com capacidade para processar 10 milhões de garrafas e 

preformas ao mês. No próximo ano, esse volume saltará para 20 milhões. 

De imediato, a Alcoa espera um faturamento mensal de R$ 1,5 milhão com as 

novas embalagens que serão feitas com material reciclado. 



3. INTEGRAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

3.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1.1. A análise estratégica da integração vertical e horizontal 

Porter (1991 :278-298) explica que muitas decisões de integração vertical são 

alicerçadas em termos de decisão de ''fazer ou comprar", enfocando os cálculos 

financeiros que tal decisão envolve. A decisão de integração vertical é, contudo, bem 

mais ampla do que apenas isso. A essência desta decisão não são os cálculos 

financeiros propriamente ditos, mas sim os números que lhes servem de matéria 

prima. Esta decisão deve extrapolar uma simples análise de custos e investimentos 

necessários, considerando os problemas estratégicos mais amplos da integração em 

comparação com o uso de transações de mercado, bem como alguns 

desconcertantes problemas administrativos que surgem na administração de uma 

entidade integrada verticalmente e que podem afetar o sucesso desta empresa. A 

magnitude e a relevância estratégica dos benefícios e dos custos de integração 

vertical, tanto em termos econômicos diretos quanto indiretamente através de sua 

influência sobre a organização, constituem a essência da decisão. 

Vamos primeiramente examinar as conseqüências econômicas e 

administrativas da integração vertical, para auxiliar um executivo a determinar o grau 

apropriado de integração vertical em um contexto estratégico e orientar as decisões 

de integrar ou desintegrar verticalmente (horizontalizar). Para descobrir a extensão 

estrategicamente apropriada da integração vertical para a empresa, é necessária 

uma confrontação dos benefícios econômicos e administrativos desta integração 

com os custos econômicos e administrativos. 
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Os benefícios e os custos também são afetados pela adoção por parte da 

empresa de uma política de integração parcial (isto é, produzir internamente 

algumas de suas necessidades e controlar o resto) ou de integração total. 

A integração vertical tem custos e benefícios genéricos importantes que 

precisam ser considerados em qualquer decisão. Para os propósitos deste estudo, o 

elo "corrente acima" é o vendedor e o elo "corrente abaixo" é o comprador na cadeia 

de suprimentos da empresa. 

Os benefícios da integração vertical dependem, em primeiro lugar, do volume 

de produtos que a empresa compra ou vende ao estágio adjacente em relação ao 

tamanho da instalação de produção eficiente naquele estágio. Vamos tomar como 

exemplo uma empresa que está integrando-se para trás. O seu volume de compras 

deve ser suficientemente grande para comportar uma unidade de fornecimento 

interno de dimensões amplas o bastante para obter todas as economias de escala 

na produção do insumo, para evitar que a empresa se defronte com um dilema. 

Deve aceitar uma desvantagem de custo na produção interna do insumo ou vender 

uma parte da produção da unidade "corrente acima" no mercado aberto. A venda da 

produção extra no mercado pode ser difícil uma vez que a empresa pode ter que 

vender aos seus próprios concorrentes. Se as necessidades da empresa não 

excederem a escala de uma unidade eficiente, ela se defronta com um dos dois 

custos da integração, os quais devem, então, ser contrapostos aos benefícios 

esperados. Tanto pode construir instalações ineficientemente pequenas que 

atendam apenas as suas próprias necessidades, como podem construir instalações 

eficientes e enfrentar o possível risco de vendas ou compras no mercado aberto. 
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Se o volume de produção for suficiente para obter as economias de escala 

disponíveis, o benefício mais comumente citado da integração vertical é a realização 

de economias ou contenção de custos, como a seguir descrito: 

Economias de Operações Combinadas. Ao reunir operações tecnologicamente 

distintas, a empresa, pode, muitas vezes, ganhar eficiência. Na fabricação, por 

exemplo, este movimento pode reduzir o número de etapas do processo de 

produção, diminuir os custos de manipulação, reduzir os custos de transporte e 

utilizar a capacidade de folga proveniente das indivisibilidades em um estágio (tempo 

de máquina, espaço físico e instalações de manutenção). 

Economias Derivadas do Controle e da Coordenação Internos. Os custos de 

programação, coordenação de operações e de respostas às emergências podem ser 

menores se a empresa for integrada. A localização adjacente das unidades 

integradas facilita a coordenação e o controle. Também parece haver uma maior 

confiança em um fornecedor interno no atendimento das necessidades de sua 

unidade-irmã e, portanto, menos necessidade de se dar margens de folga para 

enfrentar eventos imprevistos. Um fornecimento de matérias-primas mais equilibrado 

ou a habilidade em estabilizar as entregas pode resultar em um melhor controle das 

programações de produção, de entregas e das operações de manutenção. A 

coordenação interna de mudanças no estilo, de reformulações no produto ou da 

introdução de novos produtos também pode ser mais fácil ou mais rápida. Tais 

economias de controle podem reduzir tempo ocioso, a necessidade de estoque e a 

necessidade de pessoal na função de controle. 

Economias de Informação. As operações integradas podem reduzir a 

necessidade de coleta de alguns tipos de informações sobre o mercado, ou, o que é 

mais provável, o custo total da obtenção da informação. Os custos fixos de controle 

li6i.ii.lH:(;/ Lo .. ,__, 
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do mercado e de previsão da oferta, da procura e dos preços podem ser divididos 

por todas as partes da empresa integrada, enquanto que em uma empresa não 

integrada teriam que ser arcados por uma das entidades individuais. No caso de 

uma fábrica de Coca-Cola por exemplo, as projeções de vendas para o produto final 

podem ser utilizados para todos os segmentos da cadeia de suprimentos. 

Similarmente, a informação sobre o mercado pode, também, fluir bem mais 

livremente através de uma organização do que através de uma série de partes 

independentes. Desta forma, a integração pode permitir que a empresa obtenha com 

mais rapidez estas informações. 

Economias Obtidas ao se Evitar o Mercado. Através da integração a empresa 

pode fazer economias potenciais em alguns custos das transações efetuadas no 

mercado, como, por exemplo, custos de vendas, de compras, de negociações e de 

transações. Embora sempre exista alguma negociação em transações internas, o 

seu custo não deve ser, nem aproximadamente, tão elevado quanto o custo das 

operações de compra ou venda realizadas com partes externas à organização. 

Economias Devidas a Relacionamentos Estáveis. Tanto os estágios "corrente 

acima" como os "corrente abaixo", sabendo-se que os seus relacionamentos de 

compra e venda são estáveis, podem estar aptos a desenvolver procedimentos 

especializados mais eficientes para negociar uns com os outros, o que não seria 

possível com clientes ou fornecedores independentes - onde tanto o comprador 

como o vendedor na transação se defrontam com o risco competitivo de serem 

deixados para trás ou de serem pressionados pela outra parte. 

Características das Economias da Integração Vertical. As economias da 

integração são a parte mais importante da análise da integração vertical, não 
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somente devido à sua importância intrínseca, mas também devido à sua contribuição 

para a relevância de alguns problemas que ocorrem na integração. 

Um segundo benefício potencial da integração vertical é o aprofundamento na 

tecnologia. Em algumas circunstâncias, pode ser obtida uma grande familiaridade 

com a tecnologia dos negócios "corrente acima" e "corrente abaixo", o que é crucial 

para o sucesso da atividade básica; uma forma de economia de informação tão 

importante que chega a merecer um tratamento em separado. Muito 

freqüentemente, se não quase sempre, a integração com a finalidade de obter 

aprofundamento na tecnologia é uma integração parcial, porque a integração. total 

acarreta alguns riscos tecnológicos. 

A integração vertical assegura à empresa o recebimento dos suprimentos 

disponíveis em períodos difíceis de escassez ou que terá um meio de escoamento 

para os seus produtos em períodos de baixa demanda geral. A integração só pode 

assegurar a demanda se a unidade "corrente abaixo" puder absorver a produção 

final da unidade "corrente acima". A capacidade da primeira para fazer isto depende 

claramente dos efeitos das condições competitivas sobre a sua demanda. Embora a 

integração vertical possa reduzir a incerteza da oferta e da procura e proteger a 

empresa contra as flutuações nos preços, isso não quer dizer que os preços de 

transferência internos não devam refletir as perturbações do mercado. Os produtos 

devem passar de unidade para unidade dentro da companhia integrada a preços de 

transferência que reflitam os preços do mercado para assegurar que cada unidade 

gerenciará apropriadamente o seu negócio. Se os preços de transferência 

divergirem dos preços de mercado, uma unidade estará subsidiando a outra em 

relação ao que poderia obter no mercado aberto (uma das unidades está sendo 

beneficiada, enquanto a outra é prejudicada). A garantia de oferta e de e demanda 
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não deve ser contemplada como uma proteção completa contra os altos e baixos do 

mercado, mas antes como uma redução da incerteza em relação a seus efeitos 

sobre a empresa. Ambas as unidades, tanto "corrente abaixo" como "corrente 

acima", deveriam ser capazes de planejar melhor com menores riscos de 

interrupções, eliminando trocas de fornecedores ou clientes e envolvendo um risco 

menor de serem colhidas numa situação na qual preços que excedam os preços 

médios do mercado tenham que ser pagos para atender uma emergência. Esta 

redução de incerteza é especialmente importante quando um ou ambos os estágios 

exigirem um grande montante de capital. 

Se uma empresa estiver operando com clientes ou fornecedores que 

disponham de poder de negociação significativo e que colham retornos sobre o 

investimento acima do custo de oportunidade do capital, vale a pena para a empresa 

integrar-se, ainda que não exista nenhuma outra economia na integração. A 

compensação do poder de negociação através da integração pode não somente 

reduzir os custos dos suprimentos (através da integração para trás) ou elevar a 

realização de preços (através da integração para frente) mas também permitir que a 

empresa opere com maior eficiência através da eliminação de práticas, que não 

teriam valor de outra forma, usadas para enfrentar os poderosos fornecedores ou 

compradores. 

Se a integração vertical conseguir alcançar algum destes benefícios, pode 

elevar as barreiras de mobilidade. Os benefícios propiciam à empresa integrada uma 

certa vantagem competitiva em relação à empresa horizontalizada, sob a forma de 

preços mais altos, custos mais baixos ou risco menor. 

Uma empresa pode, algumas vezes, aumentar os seus retornos globais sobre 

os investimentos através da integração vertical. Se o estágio de produção no qual a 
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empresa está pensando em se integrar tiver uma estrutura que ofereça um retorno 

sobre o investimento maior que o custo de oportunidade do capital para a empresa, 

a integração é, então, proveitosa, ainda que não existam economias na integração 

propriamente dita. 

Os custos estratégicos da integração vertical envolvem basicamente custo de 

entrada, flexibilidade, equilíbrio, habilidade na administração da empresa integrada e 

o uso de incentivos organizacionais internos em oposição aos incentivos de 

mercado. 

A integração vertical requer, obviamente, que a empresa supere as barreiras 

de mobilidade para poder competir no negócio "corrente acima" ou "corrente abaixo". 

A integração é, acima de tudo, um caso especial (embora muito comum) da opção 

estratégica geral de entrada em um novo negócio. Devido à relação interna de 

compra e venda que a integração vertical implica, a empresa que está se integrando 

pode, com freqüência, suplantar prontamente algumas das barreiras de mobilidade 

do negócio adjacente. 

A integração vertical eleva a proporção de custos fixos de uma empresa. Se a 

empresa estivesse adquirindo um insumo no mercado de venda para entrega 

imediata, por exemplo, todos os custos deste insumo seriam variáveis. Se o insumo 

for produzido internamente, a empresa terá que arcar com quaisquer custos fixos 

envolvidos na sua produção, mesmo que um decréscimo sazonal ou qualquer outra 

causa reduza a sua demanda. Visto que as vendas do negócio "corrente acima" 

derivam-se das vendas do negócio "corrente abaixo", quaisquer fatores que causem 

flutuações em um dos negócios irão causar flutuações em toda a cadeia. As 

flutuações podem ser provocadas pelo ciclo econômico, desenvolvimentos 

competitivos ou no mercado, e assim por diante. Assim, a integração aumenta a 
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alavancagem operacional da empresa, expondo-a a maiores oscilações cíclicas em 

seus ganhos. 

A integração vertical implica que o bom êxito de uma unidade empresarial está 

ligado, pelo menos em parte, à habilidade do seu fornecedor ou cliente interno (que 

pode ser seu canal de distribuição) em competir com êxito. As mudança 

tecnológicas, mudanças no projeto do produto que envolvam componentes, falhas 

estratégicas ou problemas gerenciais podem criar uma situação na qual o fornecedor 

interno está fornecendo produtos inadequados, inferiores ou com alto custo ou em 

que o cliente ou o canal de distribuição interno estão perdendo posição em. seu 

mercado e, portanto, a sua adequabilidade como comprador. A integração vertical 

eleva os custos envolvidos na troca por um outro fornecedor ou cliente em relação 

aos custos de contratação de unidades independentes. 

A integração vertical consome recursos de capital, os quais têm um custo de 

oportunidade dentro da empresa, ao passo que a negociação com entidades 

independentes utiliza cap~tal de investimento de terceiros. A integração vertical deve 

proporcionar retornos superiores ou iguais ao custo de oportunidade do capital da 

empresa, ajustando-se às considerações estratégicas acima discutidas, de modo 

que a integração possa ser considerada uma boa escolha. Se as exigências de 

capital forem grandes em relação à habilidade da empresa em levantar fundos, a 

necessidade de reinvestir fundos na unidade integrada pode expor a empresa a 

riscos estratégicos em alguma outra parte. Isto é, a integração pode drenar o capital 

necessário em alguma parte da companhia. A integração pode reduzir a flexibilidade 

com a qual a empresa aloca seus fundos de investimento. 

As capacidades produtivas das unidades "corrente acima" e "corrente abaixo" 

na empresa devem ser mantidas em equilíbrio ou surgem problemas potenciais. O 
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estágio da cadeia vertical que dispuser de excesso de capacidade (ou de excesso 

de demanda) tem que vender parte de sua produção final (ou comprar parte de seus 

insumos) no mercado aberto ou sacrificar a posição de mercado. 

A estrutura organizacional, os controles, os incentivos, as diretrizes para 

orçamentos de capital e uma variedade de outras técnicas gerenciais do negócio 

base podem ser aplicadas indiscriminadamente tanto no negócio "corrente acima" 

como ao negócio "corrente abaixo". Os julgamentos e as regras adquiridas com a 

experiência no negócio base podem, similarmente, ser aplicados no negócio no qual 

a integração ocorre. Esta tendência em aplicar o mesmo estilo gerencial a ambos os 

elementos da cadeia é outro risco da integração. Ao avaliarmos os benefícios e os 

custos estratégicos da integração vertical, é necessário que os examinemos não 

somente em termos do ambiente atual mas também em função de prováveis 

alterações na estrutura industrial no futuro. As economias proporcionadas pela 

integração, que podem parecer pequenas hoje, podem ser grandes em uma 

indústria mais madura; ou o crescimento da indústria e o crescimento resultante da 

companhia podem significar que a empresa logo estará apta a manter uma unidade 

interna de escala eficiente. Ou a desaceleração da mudança tecnológica pode 

reduzir o risco de ficar preso ao fornecedor interno. 

A integração parcial é uma integração reduzida para a frente ou para trás, em 

que a empresa continua adquirindo o restante de suas necessidades no mercado 

aberto. Requer que a empresa esteja capacitada a mais do que sustentar uma 

operação interna de dimensões eficientes, tendo ainda outras necessidades que são 

atendidas pelo mercado. Se a empresa não tiver um porte suficiente para que as 

suas operações internas sejam eficientes, as desvantagens da pequena escala 
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devem ser subtraídas dos benefícios líquidos proporcionados pela integração 

parcial. 

A integração parcial resulta em menor elevação dos custos fixos do que a 

integração total. Além do mais, o grau de parcialização (ou a proporção de produtos 

ou serviços adquirida fora) pode ser ajustado de forma a refletir o nível de risco 

enfrentado no mercado. Fornecedores independentes podem ser utilizados para 

arcar com o risco de flutuações, enquanto os fornecedores internos mantêm índices 

estáveis de produção. 

A integração parcial permite que a empresa prove que a ameaça de uma 

integração total merece credibilidade e isso impõe uma forte disciplina sobre 

fornecedores ou clientes, podendo evitar a necessidade de uma integração total com 

a finalidade de contrabalançar o poder de negociação. Além do mais, a integração 

parcial proporciona à empresa um conhecimento detalhado sobre os custos de 

operação na indústria adjacente e uma fonte de suprimentos de emergência. 

Fraga (1999:174) comenta no artigo "Diferenças culturais na gestão: um caso 

francês e outro japonês", que a organização industrial japonesa apresenta uma 

estrutura piramidal. No topo da pirâmide estão os donos e os especialistas em 

desenvolvimento, fabricação e comercialização. De um modo geral é onde se 

encontram os profissionais que agregam valor ao produto. Os serviços de menor 

valor agregado são designados para as pequenas empresas, por terceirização ou 

subcontratação. Esses recebem, do topo da organização, peças e orientação. O 

produto acabado (partes) retorna à grande empresa, que paga pelo serviço prestado 

ou pelo trabalho realizado. 

Alcantara e Castor (1999:27) lembram no artigo "Processo decisório de 

terceirização em secretarias municipais de saúde", que a terceirização, por si só, não 
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é garantia de eficácia e eficiência. É importante, sempre que possível, que esteja 

presente a competição entre os prestadores de serviço, aumentando o poder de 

escolha do comprador. Em alguns casos, empresas privadas são tão ineficientes 

quanto as públicas (citando Prager, 1994). A competição entre os prestadores 

estimularia a eficácia e a eficiência (citando Sorber & Straight, 1995). 

A terceirização compreende uma postura estratégica, que apresenta pontos 

fortes, entre os quais a conversão de custos fixos em variáveis, maior flexibilidade, a 

economia com gastos de pessoal, o enxugamento na estrutura organizacional e a 

maximização de investimentos (citando Glickman, 1996). 

Entre as desvantagens podem-se observar a perda de habilidades e 

competências em atividades estratégicas, a diminuição do poder da empresa-origem 

e a formação de grandes empresas-destino com forte poder de barganha (citando 

Brasil, 1993). 

Outros pontos negativos relatados (citando Assis, 1997) são a intensificação do 

absenteísmo diário, profissionais desqualificados, alta rotatividade, diferenças de 

treinamento e até ocorrência de roubos. 

Uma análise das vantagens e desvantagens revela que a decisão de terceirizar 

não se vincula apenas à análise econômico-financeira, mas principalmente à 

avaliação das implicações estratégicas (citando Pinto, 1995). 

Segundo Pessôa (2001 :23-25) no artigo "Hospitais federais no Rio de Janeiro e 

a terceirização das atividades-meio: em busca de qualidade, flexibilidade e ganhos 

econômicos", o processo de terceirização já há algum tempo vem sendo empregado 

no Brasil, no âmbito da indústria automobilística (citando Martins e Ramalho, 1994), 

embora só recentemente tenha constituído um ponto da pauta de reflexão das 

empresas privadas e das organizações sindicais. 
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Em meio à crise econômica vivida pelos EUA a partir de meados da década de 

1960, ficou evidenciada a "incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter 

as contradições inerentes ao capitalismo (citando Harvey, 1993: 135), na medida em 

que a dinâmica da sociedade industrial, impulsionada pela competição internacional 

tanto da Europa Ocidental quanto do Japão e de outros países recém

industrializados que abalaram a hegemonia americana no setor industrial, exigia 

flexibilidade, mas os investimentos de capital, os mercados (financeiro e de 

consumo), o Estado e, principalmente, os contratos de trabalho, sob a égide das 

doutrinas keynesiana e fordista, respondiam com inflexibilidade. 

A profunda recessão de 1973 impulsionou essa década e a seguinte a um 

conturbado período de reestruturação econômica, social e política. A rigidez do 

fordismo precisou ceder espaço às novas experiências de organização industrial, 

social e política pautadas numa nova dinâmica de acumulação de capital, regulada 

política e socialmente de modo bastante distinto. Segundo Pessôa, Harvey 

denominou "acumulação flexível" essa nova dinâmica de acumulação. 

Esse novo modelo de acumulação, pautado na flexibilidade dos processos, 

introduziu mudanças significativas nos processos de trabalho, nos mercados de 

trabalho, nos produtos e padrões de consumo. Entre elas, interessa em particular a 

consolidação do processo de terceirização das atividades não-especializadas, que 

introduzem mudanças relevantes no mercado de trabalho. 

A alternativa para contar com pessoal em número suficiente e com as 

qualificações profissionais requeridas encontra-se na terceirização das funções

meio, ou seja, aquelas que não estão diretamente relacionadas com a missão ou 

objetivos institucionais. 
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A principal motivação para uma empresa terceirizar suas atividades é a busca 

do ganho econômico, mas constitui também uma motivação de grande relevância a 

possibilidade de flexibilização da força de trabalho, ou seja, a maior facilidade de 

ajustar o perfil da mão-de-obra terceirizada às suas necessidades específicas no 

momento, sejam estas de mudança do perfil quantitativo ou qualitativo. 

No artigo "Corra para onde o dinheiro vai estar", Christensen, Raynor e 

Verlinden (2002:70-76) afirmam que os modelos de competitividade industrial 

existentes oferecem pouca ajuda para prever em que ponto, na cadeia de valor de 

uma empresa, os lucros futuros serão mais atraentes. 

Uma nova teoria desenvolvida pelos autores fornece uma medida útil não 

apenas para descobrir em que pontos a competição vai surgir, mas também onde o 

dinheiro vai aparecer no futuro na mutável cadeia de valor de uma indústria. As 

implicações da teoria serão surpreendentes, porque, se estiver certa, o dinheiro não 

vai ser ganho nos pontos para os quais a maioria das empresas está indo. Elas vêm 

terceirizando exatamente o que deveriam manter, e mantêm precisamente aquilo de 

que deveriam desfazer-se. 

O princípio básico do modelo é: aqueles que controlam os elos 

interdependentes numa cadeia de valor obtêm os maiores lucros. 

Em períodos nos quais a funcionalidade de um produto ainda não é boa o 

bastante, empresas integradas que projetam e fabricam produtos finais ganham 

mais dinheiro por dois motivos. Primeiro, a arquitetura interdependente, exclusiva, de 

seus produtos torna a diferenciação simples e direta. Em segundo lugar, a alta 

proporção de custos fixos em relação aos custos variáveis cria grandes economias 

de escala. Os concorrentes maiores podem amortizar custos fixos altos sobre 

volumes maiores, o que lhes dá grandes vantagens sobre concorrentes de menor 
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porte. Fabricar produtos altamente diferenciados com grandes vantagens de custo é 

uma licença para fabricar dinheiro, muito dinheiro. 

Assim, a IBM, na qualidade de concorrente mais integrada da indústria de 

computadores de grande porte, obteve 95% dos lucros da área detendo apenas 70% 

do mercado. Dos anos 50 aos anos 70, a General Motors colheu 80% dos lucros 

controlando apenas cerca de 55% do mercado automobilístico. Em comparação, a 

maior parte dos fornecedores dessas empresas sobrevivia com lucros de 

subsistência ano após ano. Mas, quando as grandes empresas integradas superam 

o que seu cliente médio pode absorver, a mesa começa a virar. Concorrentes des

integradores começam a subir no mercado, e a capacidade de ganhar dinheiro se 

afasta das empresas que projetam e montam o produto final e migra para o início da 

cadeia de valor, para as companhias que fornecem subsistemas. 

Quando uma empresa verticalmente integrada projeta e monta um produto 

modular, seus concorrentes podem replicar com muita rapidez qualquer coisa que 

ela faça. E, como a maioria dos custos num modelo fortemente terceirizado é muito 

mais variável do que fixa, há economias de escala mínimas, de forma que tanto 

grandes quanto pequenos concorrentes têm custos semelhantes. Fabricar um 

produto indiferenciado a custos indiferenciados é uma receita para obter lucros 

indiferenciados. 

O erro das empresas é que assim que uma indústria começa a se fragmentar, 

algo muito previsível acontece às empresas que projetam e montam produtos 

modulares. Elas enfrentam pressão dos investidores para melhorar sua taxa de 

retorno sobre o capital, mas descobrem que, como não podem diferenciar seus 

produtos ou produzi-los a um custo mais baixo do que o dos concorrentes, não 

atingem esse objetivo. Assim, diminuem o denominador. 
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Desfazem-se de atividades capital-intensivas, ligadas a projeto e fabricação de 

componentes, repassando-as a empresas que vêem nessas mesmas atividades a 

oportunidade de criar subsistemas cujas arquiteturas são mais interdependentes. 

Com perfeita previsibilidade, essa pressão de Wall Street para elevar a taxa de 

retorno força as empresas a correr para longe dos pontos onde o dinheiro vai ser 

ganho no futuro. 

Um exemplo de sucesso é a IBM em seu negócio de computadores, ao decidir 

fragmentar sua cadeia de valor integrada e vender agressivamente sua tecnologia, 

seus componentes e subsistemas no mercado em geral. Ao mesmo tempo, criou um 

negócio de consultoria em integração de sistemas de alto nível e desacelerou o 

projeto e a montagem de computadores. À medida que a IBM corria para os pontos 

da cadeia de valor onde a integração complexa e não padronizada precisava 

ocorrer, deu-se a notável -- e extraordinariamente lucrativa -- transformação de uma 

grande companhia. Quanto mais uma empresa integrada como a IBM consegue 

unificar e separar suas operações com flexibilidade, em vez de aliená-Ias 

irrevogavelmente, mais potencial ela tem para prosperar de um ciclo para o outro. 

3.1.2. Identificando ligações significativas na rede e planejamento e controle 

da rede de suprimentos 

Segundo Slack (1999:147-157), em seu nível mais estratégico a atividade de 

projeto em administração de produção deve incluir toda a rede da qual uma 

operação faz parte. Há três razões importantes para isso: 
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• Ajuda a empresa a compreender como pode competir efetivamente; 

• Ajuda a identificar ligações entre nós especialmente significativas na rede; 

• Ajuda a empresa a focalizar uma perspectiva de longo prazo na rede. 

A chave para entender redes de suprimentos consiste na identificação das 

partes da rede que contribuem para os objetivos de desempenho valorizados pelos 

consumidores finais. Todas as análises de redes devem começar, portanto, com 

uma compreensão dos elementos de competitividade a "jusante" da rede. Depois 

disso, as partes da rede que mais contribuem para o serviço ao consumidor final 

precisam ser identificadas. Esta análise provavelmente mostrará que todos os elos 

da rede contribuem com alguma coisa, mas as contribuições não serão igualmente 

significativas. Cada parte da rede pode compreender o que é importante, mas nem 

todas as partes estão em posição de poder ajudar. 

É útil considerar todas as organizações como fazendo parte de uma rede de 

clientes e fornecedores, porque isso sugere três decisões de projeto especialmente 

importantes, que são: 

• Integração vertical da organização; 

• Localização das operações produtivas; 

• Gestão de capacidade produtiva a longo prazo. 

Integração vertical é o grau de posse de uma organização da rede da qual faz 

parte. Em sentido estratégico, envolve a análise pela organização, da conveniência 

de adquirir fornecedores e/ou clientes. No nível de produtos e serviços individuais, 

significa que a operação está decidindo se produz um componente individual 

específico ou se ela mesma realiza um serviço específico ou, alternativamente, 

compra-o de um fornecedor. 
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Os professores Hayes e Wheelwright da Harvard Business School definem 

estratégia de integração vertical de uma organização em termos: 

• da direção de qualquer expansão; 

• da amplitude necessária do processo; 

• do equilíbrio entre as etapas verticalmente integradas resultantes. 

Ainda segundo Slack (1999:310-312), quando uma organização decide 

comprar produtos ou serviços de um fornecedor, está implicitamente tomando a 

decisão de não fabricar ou produzir ela mesma estes produtos ou serviços. Isto pode 

nem sempre ser uma decisão fácil. Em alguns casos, a organização pode ser capaz 

de produzir componentes ou serviços a um custo menor ou a uma qualidade melhor 

do que seus fornecedores. Já em outros casos, fornecedores externos podem ser 

capazes de se especializar na produção de determinados componentes ou serviços 

e produzi-los com menores custo ou melhor qualidade que a própria empresa o faria. 

É parte da responsabilidade da função de compras investigar se a empresa estará 

mais bem servida comprando produtos ou serviços de fornecedores externos ou 

produzindo-os em casa. Esta é a chamada decisão de "fazer ou comprar". 

Normalmente, o principal critério utilizado para a decisão de fazer ou comprar é 

financeiro. Entretanto, a análise financeira envolvida nem sempre é simples de ser 

feita. 

A decisão geralmente precisa ser baseada no custo marginal de produzir 

alguma coisa internamente. O custo marginal é um custo extra no qual a empresa 

incorre ao produzir o produto ou serviço. 

Peci (1999:8-13) escreve no artigo "Emergência e proliferação de redes 

organizacionais: marcando mudanças no mundo de negócios", que a empresa 

hierárquica integrada verticalmente mostrou-se válida em condições de produção em 



35 

massa e na existência de mercados oligopolistas, tendo caracterizado por vários 

anos o modo de produção e gestão fordista. No entanto, frente às drásticas 

mudanças econômicas, tecnológicas e institucionais, ela se mostra ineficiente. A 

extrema rigidez que a caracteriza não é adequada em condições de incerteza e altas 

variações, típicas do ambiente contemporâneo de negócios. 

A fim de competir num ambiente tão mutável, as empresas devem inovar 

continuamente produtos, serviços e processos. Peci cita Tushman e Nadler (1986), 

que apresentam como um dos desafios principais da organização que quer estimular 

a inovação, o estabelecimento de uma série de relações organizacionais fora da 

organização central. 

As organizações devem concentrar-se nas suas competências básicas e 

estabelecer parcerias com outras organizações para alcançar a flexibilidade 

almejada, formando, assim, redes organizacionais. 

Por outro lado, o modelo organizacional das burocracias racionais integradas 

verticalmente - característico das grandes empresas que produzem em série e estão 

concentradas em mercados oligopólicos -, amplamente utilizado até a década de 

1970, começa a apresentar limitações. Um modelo organizacional com altos níveis 

de desempenho em ambientes com pouca pressão competitiva e incerteza, quando 

confrontado com flutuações drásticas de demanda ou variações não-antecipadas de 

tecnologia, produtos e mercados, perde a habilidade de adaptação. Paralelamente, 

também as empresas pequenas, apesar de apresentarem maior flexibilidade, 

quando trabalham isoladamente não conseguem sobreviver. As redes de empresas 

são uma alternativa viável à organização verticalmente integrada ou à pequena 

empresa independente. 
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É importante salientar também o papel que as novas tecnologias de informação 

e comunicação tiveram nesse processo de mudança organizacional. 

Peci cita Child (1987), que ressalta que as tecnologias de informação podem 

facilitar o processo de externalização em muitas empresas. Sistemas baseados na 

tecnologia de informação têm a capacidade de manejar a informação codificada e 

difundi-Ia, atravessando os limites de espaço e tempo. Quando existe um alto grau 

de informação codificada e possibilidade de difundi-Ia, cresce a possibilidade de 

estabelecer redes organizacionais. 

Figura 3.1 - Requisitos de processamento da informação dos modos organizacionais 

i 
Codificação 

da informação 

1 
Fonte: Peci citando Child (1987:45) 

I Redes imediatas 

I-------"~~~ 
I 

Hierarquia integrada 

~ Difusão da informação 

Uma empresa funcional pode estabelecer relações com outra s empresas a fim 

de produzir ou distribuir, enquanto concentra a atenção nas suas competências 

básicas, criando, assim, uma rede estável: uma empresa central, relacionada com 

um número limitado de parceiros, selecionados cuidadosamente. A rede estável 

substitui a única empresa verticalmente integrada, com uma série de empresas 

componentes, cada uma ligada fortemente com a empresa central através de 

arranjos contratuais, mas também mantendo a sua adaptabilidade competitiva, 

servindo a outras empresas fora de rede. 

A fim de assimilar os benefícios da flexibilidade da rede, a empresa teve de se 

converter em uma rede e dinamizar cada elemento de sua estrutura interna. A 
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principal mudança pode ser definida como a passagem da burocracia vertical à 

empresa horizontal, diz Peci citando Castells (1996). 

Os primeiros que alertam para a emergência dessa nova forma organizacional, 

encontrada com denominações diferentes (horizontalizada, orgânica, estratocracia, 

rede interna etc.) são Burns e Stalker, representantes da teoria da contingência. 

Os autores pesquisaram 30 indústrias inglesas para verificar a relação 

existente entre as práticas administrativas e o ambiente externo destas empresas, 

referente às bases tecnológicas de produção e à situação do mercado. 

Eles apresentam duas formas extremas que tais sistemas podem estabelecer 

quando confrontadas com um ritmo específico de mudanças técnicas e comerciais: o 

sistema mecanicista e orgânico. O sistema mecanicista é mais adequado às 

condições estáveis do ambiente. Já o sistema orgânico é mais apropriado num 

ambiente altamente mutável. 

Tabela 3.1 - Sistemas mecanicistas versus sistemas orgânicos 

Sistemas mecanicistas Sistemas orgânicos 
Tarefas bem definidas e atribuídas Ajustamento contínuo e redefinição de tarefas 

com base no conhecimento. 
Decisões centralizadas na cúpula da empresa. Decisões descentralizadas. 
Comunicações e interações verticais. Interações e comunicações em qualquer nível, 

de acordo com as necessidades do processo. 
Lealdade à empresa e obediência aos Envolvimento e compromisso com os fins da 
superiores organização como um todo 
Hierarquia clara de controle e coordenação Sistema estratificado de acordo com o nivel de 

lburocracia) conhecimento especializado (tecnocracia) 
Fonte: Pecl (1999:17) 

Valle (2000:66) discorre no artigo "Criação de estruturas públicas de 

acompanhamento dos efeitos da atividade industrial", sobre a nova forma de 

regulação privada na indústria: a gestão da cadeia de suprimentos. 

Mesmo nos setores onde as unidades de negócio trabalham com altas escalas 

de produção (setores tradicionalmente verticalizados e concentrados, como o de 

siderurgia, eletrodomésticos e automóveis) receita-se, agora, que nem todos os 
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encadeamentos entre as diferentes etapas do processo produtivo sejam feitos 

dentro da própria empresa. Quando há verticalização, as decisões são tomadas 

entre departamentos e funcionários de uma mesma empresa; quando alguns 

produtos e serviços são "externalizados" (terceirizados), parte da regulação passa a 

se dar (em teoria) pelo mercado. No primeiro caso, o objetivo é reduzir os "custos de 

transação"; no segundo, ganhar em flexibilidade. Há 30 anos, mercados em 

expansão justificavam a primeira opção; hoje, o acirramento da competição torna 

mais atraente a segunda. No jargão das empresas, a velha alternativa make or buy 

pende hoje mais pelo segundo termo, mas dentro de uma visão de processos. 

Assim, mesmo que haja hoje mais concorrência (devido à "abertura 

comercial"), há também uma tendência a mais coordenação entre agentes 

econômicos situados em diferentes níveis da cadeia produtiva (fornecedores, 

consultores, certificadores, empresas subcontratadas, parceiros de desenvolvimento 

de produtos etc.) - coordenação ditada, quase sempre, pelo poder do elo mais forte 

da cadeia, que define quem produzirá o quê, quem saberá o quê e, sobretudo, quem 

lucrará quanto. Mesmo assim, a regulação "pelo mercado" das ações destes agentes 

vem freqüentemente se revelando um problema bem mais complexo do que nos 

casos onde a regulação era mais "administrativa". Com a chamada "globalização", 

por exemplo, parte dos novos encadeamentos une as empresas a parceiros situados 

em outros continentes. Nos termos de Williamson, os custos de transação são 

elevados, apesar da possibilidade de utilização de meios informáticos (EDI -

electronic data interchange - ou mesmo workgroups). 

Os aspectos descritos vêm provocando profunda modificações nas estratégias 

das empresas. A reestruturação dos sistemas produtivos assume uma lógica de 

produção globalmente integrada, que estabelece novas formas de relacionamento 
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entre empresas, quer sejam estrangeiras, quer sejam locais, formas estas 

conhecidas no meio empresarial como "cadeias de suprimentos". Na verdade, estas 

cadeias produtivas são comandadas por empresas que estabelecem as regras de 

formação e os requisitos detalhados dos fluxos de bens e serviços, de informações e 

de apropriações de valores. Portanto, a análise desta forma de organização 

industrial envolve necessariamente um exame das relações de poder entre as 

próprias empresas. 

A questão do poder dentro da cadeia de suprimentos é bem visível dentro do 

famoso "modelo japonês", no qual a organização industrial canônica é o Keiretsu, 

uma regulação externa à custa de uma hierarquia rigorosa entre as grandes 

indústrias e a cadeia de seus fornecedores de produtos se serviços. Já os conceitos 

de cliente e fornecedor internos, típicos deste modelo, são justamente uma forma de 

as empresas verticalizadas simularem uma "regulação de mercado" nas transações 

(na realidade, administrativas) entre as etapas internas do processo produtivo. 

No artigo "Aprenda c.om Bin Laden", Gurovitz (2001 :42) explica que uma rede é 

basicamente uma série de nós conectados. É na forma de conexão desses nós que 

podem residir a força e a fragilidade de tal organização. 

Um exemplo é a rede formada pelos 19 terroristas da AI-Qaeda envolvidos nos 

ataques de 11 de setembro. O consultor e especialista americano Valdis Krebs fez 

um mapa, com base em registros telefônicos e de cartão de crédito, de todos os elos 

da rede. Ele chegou à conclusão de que, para destruí-Ia, seria necessário eliminar 

pelo menos 21% dos nós. Em uma rede organizada de acordo com o modelo 

hierárquico convencional, bastaria um ataque a 5% dos nós, ou ao comando central, 

para causar danos irreversíveis. Não é preciso ser especialista militar para perceber 

a força por trás de uma organização em forma de rede. 
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É por isso que este tipo de organização começa a conquistar também as salas 

de reunião das empresas. "Pensamos em montar para a Promon uma organização 

que no fundo é muito parecida com a AI-Qaeda", afirma Carlos Siffert, presidente do 

Conselho de Administração da Promon. Ele, assim como centenas de executivos, já 

percebeu que as redes, para o bem ou para o mal, são a organização empresarial 

do novo milênio. 

As forças da rede podem ser resumidas nas seguintes características: 

1. Não depende de um único líder; 

2. É pouco burocrática e pouco formal; 

3. As partes autônomas não dependem uma das outras para sobreviver; 

4. A comunicação se dá em todas as direções; 

5. As pessoas têm múltiplas capacidades, ou seja, a inteligência é distribuída. 

Uma coisa é certa: o mundo em rede não muda apenas a economia ou as 

empresas. Promete mudar para sempre a guerra e afetar a própria organização de 

estados e países. 

3.2. CASOS DE INTEGRAÇÃO VERTICAL 

As mineradoras nacionais e de capital estrangeiro decidiram abandonar a 

terceirização nas áreas de exploração e operação de minas de grande porte no 

País, como relata Pinto (2001 :C3) no artigo "Mineradoras abandonam projetos de 

terceirização". Pressionadas pela necessidade de cortar custos e se manter 

competitivas num mercado em franco processo de concentração internacional, as 

mineradoras descobriram que no Brasil, ao contrário do que ocorre em outros 

países, a terceirização é fator de custo e não de economia. O processo de re

primarização, termo aplicado para incorporação das atividades produtivas antes 
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terceirizadas, começa a ser deslanchado por empresas como Companhia Vale do 

Rio Doce (CVRD), Votorantim Metais (VM), Rio Tinto do Brasil, Samarco Mineração 

e Alumínio do Brasil S. A. (Albrás). Os contratos de terceirização adotados desde o 

final dos anos 80, afirmam as mineradoras, não corresponderam às vantagens 

econômicas esperadas. Os impostos incidentes nos serviços terceirizados e a 

necessidade de maior produtividade das minas deverão aumentar bastante a 

primarização nas atividades principais, ficando relegados à terceirização apenas as 

atividades paralelas. No caso da VM, os custos com a operação própria passaram a 

ser equivalentes ao da terceirizada, com a vantagem de trazer para sua 

subordinação todo o controle de qualidade da produção. Em nível mundial, há um 

processo claro de crescimento da terceirização na mineração que não encontra 

respaldo no Brasil. A tendência é que as áreas onde está o foco do negócio, as 

informações sigilosas, fiquem cada vez mais controladas pela empresa. 

No artigo "Rio Sul volta atrás na terceirização de vendas", Oiticica (2001:C6) 

escreve que a estrutura de vendas e atendimento da Varig nos aeroportos, 

totalmente terceirizada, será, aos poucos, modificada. A Rio Sul vai cancelar os 

contratos de terceirização desses serviços e assumir, ela própria, a operação. 

Delegar serviços a terceiros só faz sentido até um determinado patamar. A Rio 

Sul cresceu muito e os contratos não são mais vantajosos. 

A terceirização das operações em aeroportos foi muito útil à Rio Sul, quando 

ela começou a operar. Como uma empresa pequena, a terceirização amortizava 

custos com a implantação dos serviços. Com o crescimento da companhia, os 

custos dos contratos subiram bastante, passando de 12% a 14% sobre as receitas 

para 24%, segundo números de fontes do setor. 
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A montadora francesa Renault está reduzindo a terceirização em áreas 

consideradas estratégicas, como controle de estoques e sistemas de informação, 

conforme descrito no artigo "Renault e Nissan estendem a parceria à logística", de 

Rios (2001 :C1). No Brasil, a Renault é muito mais terceirizada do que na matriz. A 

intenção é deixar a cargo de terceiros apenas atividades físicas, que em caso de 

problemas não afetem diretamente a execução da montadora. 

No artigo "Por um triz", Arnt (2001 :63) aborda o caso da Motorola, que 

terceirizou a produção em vários países. No caso do Brasil, não terceirizar a fábrica 

foi a melhor solução. Terceirizar não deve ser visto como uma tendência, não é 

moda. É um negócio, que pode ser bom ou não. 

A Motorola tem linhas de produção diversificadas e liderança em outros 

segmentos de mercado, além da telefonia celular. Assim sendo, fez mais sentido 

ficar com a fábrica do que terceirizá-Ia. 

Correa (2000:124) aborda o caso da Mead Johnson no artigo "Cliente é 

comigo", uma divisão da gigante Bristol-Myers Squibb, que com o complemento 

nutricional Sustagen, um produto tradicionalmente líder no seu ramo, estava 

perdendo participação no Brasil. O motivo era uma terceirização ineficiente numa 

área vital para a empresa, a força de vendas. 

No início de 1998, a Mead Johnsosn contratou a Parmalat para vender e 

distribuir o Sustagen nos supermercados. Sem equipe de vendas própria, a Mead 

Johnson acreditava que delegar essa atividade a uma empresa experiente no varejo 

e com uma boa rede de distribuição seria a solução. Desde 1988, quando a entrega 

do produto foi ampliada das farmácias para mercearias e supermercados, essa 

saída vinha funcionando com outro parceiro, a Santista. 

Para reverter o quadro, a empresa criou sua própria força de vendas. 
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3.3. CASOS DE INTEGRAÇÃO HORIZONTAL 

No artigo "Philips terceiriza a produção de celulares", França (2001 :C2) relata 

que a Royal Phillips Electronics anunciou que vai parar de fabricar telefones 

celulares e passar o controle de seu setor de telefonia móvel para uma parceira 

chinesa, diminuindo a atuação em um segmento não lucrativo. A maior fabricante 

européia de produtos de eletrônica de consumo vai passar suas fábricas de 

aparelhos de telefones para uma joint venture, com controle majoritário da China 

Electronics. 

Com a ação da Philips, repete-se o movimento cada vez mais comum no setor 

de telecomunicações e informática: a terceirização da produção e/ou associações 

estratégicas entre tradicionais rivais para ganhos de sinergia e competitividade, 

como foi o caso da Ericsson, maior fornecedora de redes de telefonia sem fio, que 

em abril fechou acordo para fundir sua unidade de telefones celulares com a Sony, 

segunda maior fabricante mundial de eletroeletrônicos. 

A Alcatel, fabricante francesa de equipamentos telefônicos, planeja vender a 

maior parte de suas fábricas para cortar custos, segundo escreve Costa (2001 :C5) 

no artigo "AI catei vende fábricas e terceiriza produção". 

Segundo a empresa, a prioridade não está na produção. A empresa, que há 

cinco anos contava com 120 fábricas no mundo, pretende reduzir este número para 

uma dúzia ou menos. 

Depois do fracasso da tentativa de união com a Lucent Technologies, a AI catei 

está terceirizando a produção de celulares e vendendo algumas atividades de 

produtos eletrônicos de consumo. 

Estão se transformando em montadores porque terceirizam a maior parte do 

processo e mantém dentro de casa somente o que é considerado estratégico. 
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A Ericsson e Nokia já terceirizaram suas fábricas. 

Cosentino (2001 :2) declara no artigo "Terceirizar para reduzir custos", que a 

economia globalizada está cada vez mais fundamentando a terceirização como parte 

do business. Tendência surgida há alguns anos, a terceirização deixou de ser uma 

onda para se tornar um fato consumado. Deixou de ser primária, para se tornar 

altamente especializada e profissional. Deixou de ser uma opção para ser parte 

fundamental na estratégia financeira no mercado corporativo. Hoje, as empresas 

concentram o foco no seu negócio e terceirizam tudo que está a seu redor. Essa é 

uma estratégia que está dando resultados na hora de cortar custos e atingir a 

eficiência. 

As empresas terceirizam desde serviços, como office-boys, secretárias, 

departamentos inteiros de comunicação, até aparelhos eletrônicos e plantas 

decorativas. 

O valor do aluguel de serviços para pessoa jurídica pode ser deduzido do 

imposto de renda da empresa como despesa operacional. 

Quando o assunto é terceirização, muitos empresários logo pensam em 

serviços de portaria, jardinagem e segurança, como escreve Zecchini (2001 :2,A2) 

nos artigos "Ganhos na terceirização da produção I Produção terceirizada é viável". 

No entanto, é possível terceirizar também a produção, aumentando, assim, o tempo 

de dedicação dos executivos ao foco do negócio, como produção, marketing, 

vendas, tecnologia e área financeira. Também conhecida como outsourcing, a 

terceirização da produção vem obtendo resultados vantajosos que implicam 

diretamente em redução do custo de fabricação e, consequentemente, no preço final 

dos produtos. 
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Hoje, o termo terceirizar é bem mais amplo. Para se ter uma marca ou um 

produto de sucesso no mercado basta ter seu escritório comercial. A fabricação da 

produção e da distribuição dos produtos da empresa ficam por conta de indústrias 

de contrato de manufatura. Também conhecidas como contract manufacturing, 

essas empresas possuem equipe técnica especializada em soluções tecnológicas e 

inovadoras aos clientes, responsabilizando-se por todas as etapas do processo 

produtivo. A justificativa é simples: quando se pensa em lançar um produto no 

mercado, a avaliação inicial é a relação custo/benefício. Então, os gastos com 

tecnologia, infra-estrutura e mão-de-obra, agregados à instabilidade econômica, 

resultam em um custo inviável. 

Com o outsourcing, o empresário concentra-se em seu negócio principal (core 

business) e transfere a produção para empresas especializadas nesses segmentos, 

diminuindo impostos, investimento em equipe técnica própria e especializada, além 

de gastos de manutenção na unidade fabril. Todos esses encargos serão de 

responsabilidade da indústria contratada. 

O melhor é que este privilégio não é somente para as grandes indústrias e 

marcas internacionais. Pequenas e médias empresas também podem se beneficiar 

desses serviços. Exemplos não faltam, desde gigantes como a Motorola, como 

empresas de médio porte, como Enxuta. Há quem terceirize a produção inteira e 

outras, apenas uma parte, como uma linha de baterias. Terceirizar pode significar 

que lucros e idéias que estão na gaveta poderão tomar forma e se solidificarem 

como um grande produto. 

A indústria está trazendo os fornecedores para dentro de suas linhas de 

produção, segundo o artigo "Cresce o número de fábricas dentro de fábricas" de 

Rios (2001 :C3). A fórmula de "fábrica dentro da fábrica", comum no setor 
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automotivo, agora se populariza em outros segmentos de consumo não duráveis 

como alimentos, bebidas e material de higiene. O objetivo é o mesmo: reduzir tempo 

de reposição de estoques e desperdício de materiais, ter maior controle e dar mais 

agilidade ao processo industrial. 

Apesar desses setores ainda estarem longe do grau de integração alcançado 

pela indústria automotiva, o gerenciamento de suprimentos pode propiciar, segundo 

as empresas, reduções de custos de 10% a 30% na ponta da produção. Somente o 

ramo de embalagens responde por uma fatia importante do preço final do produto. 

Segundo a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE), dos R$ 14,5 bilhões 

movimentados pelo setor no ano passado, entre 70% e 80% vieram das indústrias 

de alimentação, bebidas e outros bens de consumo não duráveis. É um processo 

que vem com o tempo. O primeiro passo é trazer os fornecedores para dentro da 

indústria. O próximo é terceirizar a produção e focar na marca. 

Teremos grandes indústrias detentoras do processo de produção que vão 

vender esses serviços para as grandes marcas. 

Mesmo com a necessidade de investimentos, a procura pelo atendimento e a 

fabricação "in house", vem rendendo frutos do lado dos fornecedores. 

A Engepack, que produz embalagens PET, instalou e opera equipamentos 

sopradores - que fazem a finalização da produção das garrafas - em quatro fábricas 

da marca Coca-Cola no interior de São Paulo e Paraná. A sinergia é completa. A 

garrafa sai da sopradora e vai direto para a máquina do cliente para receber o 

refrigerante. Até o final de setembro, a Engepack inaugura mais uma fabricação "in 

house", no interior de São Paulo em uma indústria de água mineral. 

"Além da finalidade de clientes, a demanda garantida por grandes volumes nos 

dá fôlego para trazer inovações tecnológicas para o Brasil", diz a indústria de 
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adesivos Henkel. A multinacional alemã assumiu os custos de manipulação de 

materiais e controla a colocação dos seus adesivos em fábricas da AmBev no País. 

No artigo "Para sair do aperto", Correa (2000:49) relata que a fábrica de Coca

Cola de Jundiaí terceirizou toda a sua frota de veículos que fazem a entrega dos 

produtos. A gestão do processo, porém, continua na mão da empresa. Os custos de 

distribuição foram reduzidos em 22%. 

Vassallo (2001 :41) explica no artigo "O futuro da fábrica", que a fábrica do 

futuro - seja qual for sua especialidade, tamanho e setor - está alicerçada em bases 

comuns: capacidade de combinar tecnologia e talentos, gestão e disseminação do 

conhecimento, resposta rápida às demandas de um mercado de gosto cada vez 

mais individualizado, flexibilidade, velocidade, desenvolvimento sustentável. Nela, há 

pouco espaço para a distinção taylorista entre quem faz e quem decide, quem pensa 

e quem executa. A ênfase está na qualidade e na busca permanente da integração 

com o mundo exterior. 

A grande transformação das fábricas no período pós-industrial só acontece 

graças ao extraordinário avanço da tecnologia. É ele que vem servindo como meio 

para transformar as relações na cadeia produtiva, o perfil das equipes e de seus 

líderes, o foco da produção, a conquista do mercado global. 

No conceito do passado, de verticalização da produção, a GM precisaria de 

cerca de 400 fornecedores para montar um carro como o Celta. Na estrutura 

modular, na qual uma montadora assume sua essência - montar - esse número cai 

para 17. 

Estas fábricas quase nada produzem de verdade. Elas montam e administram 

áreas que estão se tornando cada vez mais importantes daqui para a frente: 
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desenho dos produtos, marketing, distribuição, assistência técnica, gestão de 

marcas. 

A "manufatura sustentável", é um conceito que combina técnicas de produção 

que minimizam os prejuízos ambientais, flexibilidade, computadores no chão de 

fábrica e funcionários superespecializados. 

No artigo "Há leis de Newton no mundo corporativo 1", Nobrega (2001:105) cita 

opiniões de especialistas em defesa da integração horizontal nas empresas como 

resposta a um artigo de Michael Porter dizendo que as parcerias tipo "terceirização" 

visando um "ganha-ganha" na rede (internet) são um mito, aconselhando as 

empresas a manterem o controle de suas operações (integração vertical). 

Para os especialistas, minimizar a importância das "redes de negócios" é um 

erro. A IBM, por exemplo, não fabrica computadores IBM. Terceiriza. Assim, fica livre 

para concentrar-se em soluções para seus clientes, de onde vem o grosso de seus 

lucros. Redes habilitadas pela Internet -- isto é, sistemas que integram fornecedores, 

distribuidores, prestadores de serviço, provedores de infra-estrutura e clientes -- são 

um enorme ganho. 

A questão não é integração vertical versus parcerias. A pergunta é: por que 

existem empresas, afinal de contas? Em 1937, um economista chamado Ronald 

Coase (Prêmio Nobel de 1991) mostrou que empresas existem porque indivíduos, 

isoladamente, não conseguem organizar operações de compra e venda de modo 

economicamente viável. Os chamados custos de transação é que motivaram o 

surgimento das empresas. Sem empresas, fica inviável economicamente achar 

insumos, fornecedores, fazer arranjos comerciais e coordenar atividades para 

produzir e vender. Isso sugere que quando aparece uma tecnologia que reduz 

custos de transação ela muda a arquitetura das empresas. É o que a Internet está 



49 

fazendo hoje. Por que integrar verticalmente se há maneiras mais econômicas? 

Terceirizar é bom, pois permite que a empresa concentre suas competências 

exclusivamente na gerência das relações com o cliente -- sua fonte real de 

vantagem. Na era da Internet, uma empresa pode lucrar enormemente usando 

recursos que não são dela. A própria divisão entre "dentro" e "fora" da empresa vai 

acabar. Partindo de uma idéia, serão desenhados processos de produção e entrega, 

sem preconceitos sobre o que é "da empresa" e o que não é. Não haverá nada para 

ser terceirizado porque nada haverá "dentro". 

Guizzo (2001 :43) discute no artigo "Ter ou não ter", os cuidados a serem 

tomados na terceirização das atividades de TI em uma empresa. 

A terceirização de produtos e serviços de tecnologia está na moda. Promete 

reduções de custo que podem chegar a 40%, recitando um mantra antigo: a 

empresa deve manter o foco naquilo que é realmente o seu negócio. Faz todo o 

sentido. Mas vale um aviso: a terceirização é difícil, demorada e cheia de 

armadilhas. 

Existem muitos tipos de terceirização. Uma empresa pode terceirizar apenas a 

manutenção de alguns sistemas, caso da fabricante de bebidas AmBev, ou de 

praticamente toda sua infra-estrutura de tecnologia da informação, caso da 

Multibrás, dona das marcas Brastemp e Consul. Em teoria, tudo pode ser 

terceirizado. Mas, se você vai ganhar com isso, é outra história. Providência número 

1 para saber se um projeto de terceirização é vantajoso: conhecer os próprios custos 

nos mínimos detalhes. Pode parecer óbvio, mas muitas empresas não sabem, por 

exemplo, quanto gastam com cada usuário de seus sistemas. Como saber então se 

os preços oferecidos pelo fornecedor são razoáveis? 
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A boa terceirização livra a empresa de tarefas repetitivas e burocráticas. Mas a 

inteligência, o controle dos negócios, isso não é terceirizável. Em vez de investir em 

equipamentos para rodar o novo sistema dentro de casa, a Alcan decidiu terceirizar 

sua operação, uma economia de 45%. Foi uma mudança de cultura tecnológica na 

empresa, que deixou para trás sistemas antigos e programas ultrapassados. E a 

terceirização ajuda a manter o foco no negócio, que é alumínio. A empresa 

terceirizou o que é chamado de processamento do ERP. Mas manteve total controle 

sobre sua configuração, segurança, entrada e saída de dados. 

Letras pequenas 

O ponto crítico de qualquer projeto de terceirização é o contrato de prestação 

de serviços. 

Grandes empresas, como General Motors, Xerox e Microsoft, gastam fortunas 

com terceirização. Mas existe alguma relação entre sucesso nos negócios e altos 

níveis de terceirização? Especialistas dizem que não. Empresas em crescimento, em 

boa situação financeira, terceirizam de 5% a 10% de seus orçamentos de tecnologia 

da informação. Acertar o ponto certo entre o que é melhor ter em casa e o que é 

melhor fazer fora nem sempre é simples. 

Em certos casos, algumas empresas chegam à conclusão de que não 

terceirizar é o melhor a fazer. 

A Philips embarcou num grande processo de terceirização no início dos anos 

90. Muitos funcionários foram transferidos para prestadoras de serviços. O resultado 

positivo - uma economia de muitos milhões de dólares - veio acompanhado por 

um efeito colateral inesperado. Começaram a perder pessoas estratégicas. A saída 

foi trazer de volta uma parte dos funcionários terceirizados. Em 1995, o nível de 

terceirização do pessoal chegava a 80%. Hoje está em 50%. 
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Só para especialistas 

Ajustes são necessários. E projetos de terceirização não são pacotes fechados, 

variam muito em cada caso. Mas tudo indica que, num futuro breve, serviços como 

processamento e transmissão de informações serão fornecidos por grandes 

prestadoras de serviços. A tecnologia vai se tornar mais e mais complicada -

assunto de especialistas, que só tais prestadores de serviços terão. Parece não 

haver escapatória. Dentro de alguns anos, será terceirizar ou terceirizar. 

No artigo "Nova distribuição para a Coca", Correa (2002:23) escreve que para 

dificultar o avanço das tubaínas, a Coca-Cola aposta num novo modelo de 

distribuição de seus produtos, hoje centralizado nas mãos de 17 engarrafadores: 

uma rede de franqueados. O projeto piloto está sendo montado no Rio de Janeiro, 

em parceria com a engarrafadora Andina. A idéia é acompanhar de perto as 

necessidades e personalizar o atendimento aos pequenos varejistas. É a primeira 

vez em 20 anos que a empresa revê seus processos de pré-venda. 

Mano (2002:89) explica no artigo "Qual é o seu problema ?", que um dos 

problemas da empresa O Boticário, um dos maiores fabricantes de cosméticos do 

país, era reduzir os custos ligados à sazonal idade do negócio. 

Numa empresa desse tipo, as vendas crescem nos meses que antecedem 

certas datas comemorativas. No Natal, por exemplo, elas triplicam. E a linha de 

produção, localizada em São José dos Pinhais, no Paraná, não tem capacidade para 

acompanhar a variação no mesmo ritmo. Por isso, a produção normalmente 

começava com quatro meses de antecedência. Tudo isso gerava custos adicionais, 

como estoques e treinamento da mão-de-obra temporária. 

A solução foi terceirizar a montagem de todos os estojos especiais preparados 

para datas comemorativas. Isso aconteceu pela primeira vez no último Natal. O 1,84 
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milhão de estojos foi montado por duas empresas que têm linhas próximas das da 

empresa. Antes, existia um espaço próprio para montar e estocar os produtos na 

fábrica, de agosto até meados de novembro. Foram treinadas cerca de 150 pessoas 

dessas empresas, e isso exigiu o esforço de profissionais de áreas como logística e 

qualidade. Elas sempre trabalharão com O Boticário, o que não acontecia com os 

cerca de 200 temporários que eram contratados em cada nova temporada. 

A terceirização fez com que se economizasse cerca de 15% nos custos de 

montagem dos estojos. Em um ano, isso deve eqüivaler a uma economia de R$ 450 

mil. Os ganhos refletiram também na redução da necessidade de investimentos. A 

possibilidade de ampliar a linha de produção foi engavetada, o que custaria pelo 

menos R$ 1,7 milhão. Pelo aumento das vendas no ano passado, não teriam como 

montar 9,6 mil paletes no Natal, separar e expedir os estojos a partir da empresa, 

sem investir numa nova área que só seria usada em alguns meses do ano. 

No artigo "Terceirização vai para dentro das empresas", Marques (2001 :A-2) 

relata que uma nova arma conquista cada vez mais a preferência de empresas na 

guerra para cortar custos: contratar serviços de terceiros para executar dentro de 

sua própria casa, com equipes independentes, tarefas importantes em áreas críticas 

como financeira, administrativa, recursos humanos e trabalhista. 

A novidade é que os empresários estão recorrendo aos prestadores de 

serviços de terceirização para que executem tarefas dentro da empresa. Entre elas, 

todas as funções que não fazem parte do negócio central do executivo 

(contabilidade, impostos, tesouraria, gestão financeira, administrativa e recursos 

humanos), como pagamento de todas as contas, recebimentos, elaboração de 

folhas de pagamento e até resolver pendências na Justiça do Trabalho. 
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As vantagens de contar com os serviços das empresas de terceirização vão 

desde garantir informações gerenciais confiáveis, através de relatórios que permitam 

a tomada de decisões estratégicas, até a possibilidade de substituir rapidamente os 

custos fixos por variáveis, bem como a redução do risco de contingências legais, 

fiscais e trabalhistas, padronização de processos e rotinas - permitindo ganhos de 

produtividade - e o cumprimento de prazos de geração de informações. 

Pinto (2001 :C-3) relata no artigo "Xerox brasileira terceiriza a logística", que a 

Xerox do Brasil acaba de definir um plano agressivo de reestruturação de todas as 

suas operações logísticas para 2002. A estratégia é terceirizar ao máximo as 

atividades de estoque, armazenagem e distribuição de peças, equipamentos e 

cadeia integrada de suprimentos que movimentam 2,7 milhões de volumes 

anualmente. A expectativa é que o resultado inicial seja uma economia de custos de 

R$ 20 milhões e maior competitividade no disputado mercado de processamento de 

documentos. 

A estratégia da subs.idiária brasileira de se retirar do controle direto das suas 

operações logísticas já vinha sendo desenvolvida antes mesmo do programa de 

ajustes da Xerox Corporation. A empresa chegou à conclusão, desde o final de 

1998, de que deveria se concentrar nas áreas de estratégia e tática, que é o seu 

negócio, e procurar parceiros especializados para solucionar seus problemas. 

A TNT Logistics, líder mundial de logística para o setor automotivo, com 

faturamento de US$ 2,4 bilhões anuais, venceu outras 10 empresas de capital 

nacional e estrangeiro em concorrência porque garantiu a melhor infra-estrutura no 

País, eficiência nos prazos de entrega e custos 20% mais baixos do que os que a 

Xerox tem hoje com o transporte de peças, tanto para os seus 10 centros de 

distribuição como para os mais de mil técnicos que atendem os clientes finais. 
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No artigo "Unilever terceiriza a armazenagem", Feltrin (2002:C-2) relata que a 

Ryder do Brasil, operador logístico conhecido por sua atuação na cadeia automotiva 

e de alta tecnologia, acaba de incorporar seu primeiro cliente da área de produtos de 

consumo, a Unilever Bestfoods. Pelos próximos cinco anos, a empresa de origem 

norte-americana e que chegou ao Brasil em 1997, vai assumir todo o serviço de 

armazenamento de produtos acabados da Unilever de Goiânia (GO). 

Para isso, desde janeiro a Ryder está operando dois armazéns, com 40 mil m2 

de área total, localizados dentro da planta da Unilever de Goiânia, onde são 

movimentadas 35 mil toneladas de produtos mensais, principalmente derivados de 

tomate. O contrato com a Unilever Bestfoods transfere para a Ryder cerca de 240 

funcionários que trabalham no setor de armazenagem, principal unidade da Unilever 

Bestfoods na área de derivados de tomate. Além da armazenagem, cabe à Ryder as 

operações de recebimento de materiais, picking e expedição. 

A contratação de operadores logísticos faz parte do foco nessa área como 

fonte redutora de custos. O cliente pode se dedicar inteiramente ao seu core 

business - produção e vendas - enquanto a Ryder garante a operação no processo 

de armazenagem. A operação será gerenciada por sistema WMS (Warehouse 

Management Systems) com interface na plataforma SAP, da Unilever. Isto possibilita 

ao cliente visualizar, em tempo real, toda a movimentação de seus produtos. 

Nos Estados Unidos, 33% dos grande grupos já operam com provedores 

logísticos. Aqui, apenas 0,5% das empresas utiliza o serviço. Se for seguida a 

tendência mundial, que avalia o mercado logístico em 8% do PIB industrial, no Brasil 

poderá chegar a US$ 15 bilhões/ano. 
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3.4. CASOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE CONCORRENTES 

No artigo "Inimigo Intimo", Correa (2000:108) descreve a "Coopetição", uma 

fusão dos termos cooperação e competição, que é uma das palavras mais repetidas 

num mundo corporativo marcado por intrincadas cadeias de relacionamento, fruto 

principalmente da sociedade digital, do desaparecimento progressivo das fronteiras 

e da redução das diferenças de tecnologia. 

O conceito começou a ganhar espaço em 1996, quando Adam Brandenburger, 

professor da Harvard Business School, e Barry Nalebuff, coordenador do curso de 

estratégia competitiva da Vale School of Management, lançaram o livro Co-opetition. 

A principal tese dos autores é a de que empresas concorrentes podem se unir em 

projetos específicos sem perder suas identidades e suas vantagens competitivas. 

A integração de concorrentes atinge todos os setores, em todos os lugares, e 

começa a ganhar vigor no Brasil. Em geral, as empresas identificam uma atividade 

que é importante para todas e que pode ser executada conjuntamente, sem prejuízo 

de competitividade. Um exemplo é o Covisint, portal global de compras anunciado 

pela General Motors, Ford e DaimlerChrysler, que já recebeu a adesão da Renault e 

da Nissan. 

O portal vai padronizar a linguagem e os procedimentos de compra que 

envolvem as montadoras e seus fornecedores. O principal objetivo é reduzir custos, 

controlar melhor os estoques e agilizar o processo de compras. 

Quando a cooperativa estiver operando plenamente, as montadoras poderão 

diminuir em até 20% os custos que envolvem os processos de compras. Esse tipo 

de estratégia vem gerando um efeito cascata. Se, por um lado, um bolsão de 

compras como o Covisint significa um mercado enorme, em que cada fornecedor 
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poderá ganhar escala, por outro, vai exigir investimentos e adaptações para que 

esses mesmos fornecedores possam participar do jogo. 

Tabela 3.2 - Vantagens, riscos e problemas de uma aliança com a concorrência 

.\ Entre tapas e beijos ~I 
i~s;;;;iv;;ii;a;i;;;nt;i;;;a;ii!!gi;i;;e;;;;;;ns;;,;,"",n;i;;;·sco~s~e~p"-roii;;i;b;i;i;;leii;;i;m;;;;;;a","s;;;.q~u",,,e~um~a""a"",lioiiiia;i;i;;nça~co~m~a""co~n ... co""rrê~n""CI;;;:·a;;;.p=od~e,-t""ra"""zii;;i;e;;;r===== II 
Benefícios I Dificuldades e limitações 

Oportunidade de atuação global, aumento do Possibilidade de choques culturais e conflitos de I 
número potencial de clientes, redução de custos I1 interesses • 
or anho de escala I 

servi s 

Utilização do concorrente em áreas como 
istribuição, pesquisa, marketing, compras, 

I relacionamento com fomecedores 

I 
Concentração no foco real do negócio, sem 
desperdício de tempo e energia em atividades 
não-essenciais 

Divisão dos riscos entre todos os participantes 

I Riscos de perda de vantagens competitivas e de : 
I issemina - o de informa ões estraté icas : 

I Em relacionamentos pouco equilibrados, há a 
I possibilidade de uma das partes se sobrepor a 
I outra 

,!perda da identidade em questões com marca, . 
relaCionamento com cliente e serviços 

Dificuldades de definição dos objetivos comuns e: 
as metas individuais de cada participante do I 

ne ócio 

Greenhalgh (2000:137) relata no artigo liA cara nova da velha senhora", que a 

Ford fez uma aliança estratégica com a General Motors, Daimler-Chrysler, Renault e 

Nissan com o objetivo de criar uma empresa de aquisição de peças baseada na 

Internet, a Covisint, também chamada de Auto Exchange. 

A idéia, por ser boa, foi compartilhada entre as empresas. Em outros tempos, 

quando as empresas conquistavam um avanço tecnológico, elas o guardavam só 

para si. Hoje, a maneira como se encara o Auto Exchange é diferente. Por ser tratar 

de uma tecnologia tão poderosa, para ser otimizada, tem de se tornar o padrão da 

indústria. Por isso, em vez de ter 15 padrões diferentes no mercado, quando na 

verdade as montadoras se relacionam basicamente com os mesmos fornecedores e 

com o mesmo tipo de infra-estrutura, as empresas acharam que seriam mais 

eficientes se tivessem uma arquitetura básica. 
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Isso não significa que as diferentes estratégias dos fabricantes serão as 

mesmas, que seus processos serão idênticos ou que todas vão usar as mesmas 

tecnologias do mesmo jeito. Cada empresa decidirá o que achar melhor. 

Henry Ford privilegiava uma estratégia de integração vertical. Hoje, a Ford está 

se deslocando na direção oposta. Nos primeiros anos do século 20, não havia muita 

escolha. Não existiam grandes fornecedores confiáveis no mercado capazes de lidar 

com os requisitos do capital e do crescimento. Por isso, Henry Ford se vou obrigado 

a fabricar os componentes ele mesmo. Mas o mercado mudou muito desde aquela 

época no que se refere à velocidade do desenvolvimento tecnológico e às 

economias de escala necessárias à competitividade. O que fazia sentido naquela 

época não faz mais muito sentido hoje. Os requisitos de capital necessários hoje à 

integração vertical são enormes. Enquanto a empresa se empenha, investindo numa 

tremenda infra-estrutura de integração vertical, o capital que se necessita para 

inovar, atualizar e privilegiar o consumidor, se esvai. 

No artigo "Direção Digital", Meredith (2000:68) conta que a General Motors -

GM está se unindo à Ford e à DaimlerChrysler para implantar, até o final de 2000, 

uma grande empresa de compras de componentes e comunicação na Internet, por 

intermédio da qual 400 bilhões de dólares mudarão de mãos a cada ano. 

Parte da economia seria proveniente dos preços mais baixos de partes e 

componentes - se o sistema estimular os fornecedores a guerras de preços ou 

reduzir o trabalho burocrático das companhias. Mais ainda pode ser economizado 

pela melhoria das comunicações entre a GM e seus fornecedores e entre ela e os 

fornecedores de seus fornecedores. Se os computadores fizerem o seu trabalho, a 

GM poderá baixar seus estoques em 40%. 
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Furtado (2001 :83) diz no artigo "Corrida de obstáculos", que a associação 

mundial entre a Fiat e a GM, feita no ano passado, deve contribuir para uma redução 

maior dos custos. As duas fizeram uma troca de ações. Como resultado, em janeiro 

deste ano criaram a Worldwide Purchasing, uma operação de compras conjuntas 

para aumentar o poder de barganha de ambas com os fornecedores. A empresa 

ajudará as montadoras a serem mais competitivos, pois não precisarão repassar a 

totalidade dos aumentos aos preços dos carros. 

No artigo "Será que emplaca 7", Baer e Davis (2001:102) relatam que a Ford e 

a GM detonaram uma bomba cuja repercussão abalou todo o mundo do B2B 

quando puseram de lado suas pretensões de criar impérios eletrônicos individuais e, 

em comum acordo, lançaram um sistema único que daria origem ao maior mercado 

industrial eletrônico do planeta. A DaimlerChrysler também aderiu ao projeto, e a 

nova entidade tem nas mãos um poder de compra de 240 bilhões de dólares ao ano, 

disseminado entre 90.000 empresas no mundo todo. A receita estimada das 

transações de curto prazo é de 3 bilhões de dólares ao ano e, para alguns analistas, 

os custos de produção de um carro típico do século 21 terão uma redução de 3.000 

dólares. 

A gestão dos materiais necessários à fabricação de um carro, considerando-se 

apenas os custos, sai por 95 dólares. Isso, multiplicado pelos 17 milhões de veículos 

fabricados nos Estados Unidos anualmente é o potencial do projeto. 

A proposta da Covisint é uma redução de 2.000 a 3.000 dólares nos custos de 

produção para cada veículo de 19.000 dólares estacionado no pátio. 

A gestão de compras online promete dois tipos diferentes de economia. O 

primeiro deles refere-se ao preço de prateleira do produto. A localização das 

melhores fontes para a aquisição de materiais e a fixação de volumes e condições 
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que resultem em melhores negócios são alguns dos benefícios que a Covisint 

oferece a quem utilizar seu site. Os compradores podem pesquisar os catálogos dos 

fornecedores e fazer leilões reversos (ou normais, em se tratando dos vendedores). 

O segundo tipo de economia potencial no ato da compra é em decorrência dos 

custos básicos do processamento das transações. Se uma empresa gasta cerca de 

80 bilhões de dólares ao ano em suprimentos (como a Ford e a GM), não é 

insensatez imaginar uma economia de 150 milhões, simplesmente tornando mais 

eficiente um processo demorado e caro. 

Peixoto (2002:64) escreve no artigo "Bisturi em ação", que em maio de 2001, 

diretores de 22 instituições se reuniram em Brasília para o Brasil Top Hospital - I 

Fórum Nacional de Hospitais Privados. Dessa reunião nasceu a Associação 

Nacional dos Hospitais Privados (Anahp). Entre os objetivos da entidade estão 

padronizar procedimentos médicos, criar mecanismos de certificação de qualidade e, 

é claro, ganhar força nas negociações com clientes e fornecedores. 

No fim de outubro, a Anhap organizou a primeira licitação para compra 

conjunta de 115 medicamentos básicos. Conseguiram cerca de 10% de redução nos 

preços, num negócio de 10,5 milhões de reais. Agora, pretendem fazer o mesmo 

com material médico e equipamentos. 

3.5. A ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA 

O exemplo real de uma nova grande fábrica de refrigerantes de um grupo 

brasileiro tem por objetivo sugerir uma metodologia para auxiliar na avaliação 

financeira de uma decisão de integração horizontal ou vertical, que pode ser 

acompanhada em detalhes no exemplo fictício do Anexo A. 
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No passado, o mercado era basicamente de embalagens retornáveis, mas uma 

rápida mudança para embalagens descartáveis a partir de 1995 (na maioria PET), foi 

o motivo para que o grupo implementasse capacidade adicional de manufatura de 

garrafas para satisfazer as demandas de mercado. 

Apesar do grupo possuir operações de sopro e enchimento de garrafas nas 

antigas fábricas, sua capacidade não era suficiente para atender a demanda de 

mercado crescente por embalagens descartáveis. Uma questão adicional era o custo 

do frete para transporte de garrafas cheias e vazias das antigas fábricas para o 

estado com o maior mercado atendido pelo grupo. 

Devido aos fatores acima, foi instalada uma nova fábrica no maior mercado do 

grupo. 

O conceito da fábrica, desde a inspiração do projeto, foi de ter uma operação 

de engarrafamento e sopro de garrafas flexível e de baixo custo. Experiências 

prévias em outras plantas do grupo mostraram que a abordagem tradicional para a 

operação de sopro e enchimento em linha não estava dando sempre o melhor 

resultado. 

A decisão de implementar a solução de silos e posicionadores foi tomada 

cuidadosamente após considerar várias alternativas. A idéia atrás deste conceito era 

de neutralizar as paradas individuais em cada equipamento chave através de uma 

estocagem de garrafas entre os mesmos. 

Todos os investimentos da operação de sopro de garrafas foram realizados 

pelo grupo, para aproveitar os incentivos fiscais oferecidos pelo governo do estado. 

A gerência do grupo tinha três objetivos principais para o sistema de 

manufatura própria na nova fábrica: 



61 

1. Descontinuar várias fábricas de engarrafamento locais pequenas e ineficientes, 

operando com garrafas vazias compradas de terceiros, e concentrar toda a 

operação de PET one way na nova fábrica; 

2. Aumentar disponibilidade do produto e reduzir custos de produção, 

promovendo o máximo de flexibilidade no mix de embalagens; 

3. Aumentar eficiências dos sistemas de sopro de garrafas e engarrafamento, 

minimizando custos de mão de obra através da utilização dos mais modernos 

conceitos na auto-produção de garrafas PET one way. 

A decisão de implementar silos e posicionadores de garrafas foi tomada após 

analisar cuidadosamente as alternativas disponíveis. 

Experiências prévias em outras plantas mostraram que a operação tradicional 

de sopro em linha - engarrafamento não estava dando bons resultados. A razão 

principal era que cada parada de equipamento individuais, em qualquer parte do 

processo, tinha uma influência imediata sobre a eficiência global da linha e mais 

importante, sobre o total de caixas produzidas ao final de um turno. 

Baseado na experiência anterior com sistemas de sopro dentro de fábricas, a 

gerência do grupo decidiu no início do projeto que a nova fábrica deveria ter uma 

abordagem diferente na operação de sopro de garrafas e engarrafamento para 

melhorar as eficiências do sistema de sopro e de empacotamento, mantendo o 

máximo de flexibilidade para operar com diferentes tamanhos e formatos. 

A idéia por trás deste conceito era de superar paradas de qualquer 

equipamento individual através de silos entre os mesmos. A ineficiência inevitável de 

cada equipamento é mantida isolada dos outros. Desse modo, a eficiência global da 

operação é superior quando comparada com a tradicional de sopro e 

engarrafamento em linha. 
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Depois de visitar várias operações de engarrafamento de refrigerantes e água 

mineral na Europa, se convenceram de que a abordagem de silos e posicionadores 

era uma alternativa interessante e viável para a nova fábrica. Algumas fábricas 

visitadas mencionaram que após a instalação de um silo entre a sopradora de 

garrafas e a enchedora, as eficiência globais aumentaram de 12 a 15%. 

o diagrama a seguir mostra onde os pulmões foram implementados, um entre 

a sopradora de garrafas e a rotuladora e outro entre a rotuladora e a enchedora. 

Figura 3.2 - Conceito moderno de uma operação de sopro de garrafas de PET 

Sopradora #1 Sopradora #2 
10,000 gph 10,000 gph 

• • ... I .... 

Silo #1 .. 
~ Posicionador #1 .... 

48,000 gfas. .. 24,000 gph ----.., ... 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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~ Silo #2 I ... 
~ Rotuladora #1 

I 

...oL 
48,000 gfas . .- 20,000 gph 

.-----1 
.... I 
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I .... I .... I 
I 
I 
I ... Silo #3 .- I 

Rotuladora #2 I .... 
48,000 gfas. ~ .------' 

20,000 gph 

-
Posicionador #2 ... 

24,000 gph .. 
7 

Enchedora 
I 20,000 gph 

Transporte Mássico (esteira) 
------_. Transportador Aéreo 



4. DIMENSÃO TECNOLÓGICA 

4.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1.1. A tecnologia de processo 

Slack (1991 :194-197) explica que a tecnologia de processo vem sob muitas 

diferentes formas. Isso dificulta generalizar para tecnologias que são usadas para 

uma variedade tão grande de propósitos. Todas as operações fazem escolhas em 

relação a suas tecnologias, todavia, e sempre há formas alternativas de configurar 

qualquer tecnologia. A exploração dessas alternativas envolve pensar em três 

dimensões: 

• grau de automação da tecnologia; 

• a escala da tecnologia; 

• grau de integração da tecnologia. 

Nenhuma tecnologia opera totalmente sem a intervenção humana. Em alguma 

medida, todas necessitam de intervenção humana durante algum tempo. Pode ser 

mínima - por exemplo, as intervenções de manutenção preventiva em uma refinaria 

petroquímica, ou a ocasional reprogramação de um sistema de controle por 

computador. Inversamente, os membros que operam a tecnologia podem ser os 

"cérebros" do processo - por exemplo, o operador trabalhando um torno mecânico 

de precisão, ou o cirurgião usando técnicas cirúrgicas pouco agressoras. As 

tecnologias de processo variam em seu grau de automação. A relação entre o 

esforço tecnológico e o esforço humano que empregam é algumas vezes chamada 

de intensidade de capital (capital infensity) da tecnologia de processo. 

Dois benefícios do grau crescente de automação em uma tecnologia de 

processo são usualmente citados. 

• Economiza custos de mão-de-obra direta. 
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• Reduz a variabilidade da operação. 

A automação é usualmente justificada pelo primeiro, mas é algumas vezes o 

último que é mais significativo. 

Não obstante, vale a pena examinar que tipo de trabalho pode ser 

economizado através da automação em qualquer caso particular. A mão de obra 

direta pode freqüentemente, ser economizada, mas isso não significa que o efeito 

líquido é uma economia de custo global. 

As operações freqüentemente precisam decidir entre adquirir uma unidade de 

tecnologia de grande escala ou diversas menores. Por exemplo, uma manufatura 

pode projetar sua operação em torno de uma máquina de grande capacidade, ou 

diversas máquinas menores. Não importa qual a tecnologia, há usualmente 

alternativas quanto ao tamanho de uma máquina que seria sensato adquirir. As 

economias da tecnologia em si vão influenciar a decisão. Algumas tecnologias de 

processo, como a fabricação de garrafas NRPET, beneficiam-se da escala e assim 

tendem a ser implantadas na forma de capacidade. Outras, como os computadores 

pessoais, são eficientes quando operando em pequena escala. 

Tabela 4.1 - Vantagens da tecnologia de grande escala e de pequena escala 

Vantagens da tecnol<>gia de jlI"ande escala Vanta~ens da tecnologia de pequena escala 
As economias de escala podem levar a custos Boa flexibilidade de mix - cada unidade de 
menores por produto ou serviço entregue tecnologia pode estar engajada em diferentes 

atividades 
Custos de capital mais baixos por unidade de Alta robustez contra falhas 
capacidade 
Pode incorporar elementos de apoio e de Risco de obsolescência mais baixo 
controle na tecnologia (por exemplo, 
instalações de "sanitários" em ônibus grandes) 
Pode trabalhar de forma compartilhada para Podem ser alocadas mais perto de onde a 
melhor utilização (por exemplo, processamento tecnologia é necessária 
em lotes em sistemas de computador 
centralizados) 

Integração significa ligação de atividades anteriormente separadas com um 

único sistema. Por exemplo, o desenvolvimento tecnológico representado pelas 



65 

redes de área locais é justamente o da integração. De maneira similar, o 

desenvolvimento de tecnologias avançadas de manufatura é o resultado da 

integração baseada em microprocessador. 

4.1.2. Estratégias orientadas pela capacidade de produção/capacitação e 

tecnologia/know-how 

Segundo Robert (1998:88), a empresa orientada pela capacidade de produção 

em geral investe substancialmente em instalações de produção e a estratégia é 

"manter em funcionamento" ou "produzir". Portanto, essa empresa buscará qualquer 

produto, cliente, ou mercado capaz de otimizar o que quer que as instalações de 

produção possam comportar. Manter as instalações em total funcionamento é o 

segredo dos lucros. 

Uma empresa orientada à capacitação, por outro lado, é aquela que construiu 

capacidades especiais em seus processos de produção que lhe permitem fabricar 

produtos com características difíceis de serem imitadas pela concorrência. Então 

busca oportunidades onde essa capacitações ou capacidades possam ser 

exploradas. 

Ainda segundo Robert (1998:89), as empresas orientadas pela 

tecnologia/know-how são aquelas que têm alguma tecnologia peculiar em sua base. 

Elas têm a capacidade de aperfeiçoar ou adquirir novas tecnologias complementares 

com know-how para as quais não existe produto imediatamente disponível. Essas 

empresas buscarão aplicações no mercado para uso dessa nova tecnologia e, 

então, a transformarão em produtos. 

Com o tempo, essa empresa se envolve na fabricação de uma ampla 

variedade de produtos, sendo que todos derivam da tecnologia, e atendem a uma 

ampla variedade de clientes e segmentos de mercado. 
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Essa organização usa a tecnologia para obter vantagem competitiva. Cultiva a 

capacidade de desenvolver ou adquirir tecnologia pesada (por exemplo, química) ou 

tecnologia leve (por exemplo, know-how) , e então procura aplicações para aquela 

tecnologia. Quando encontra uma aplicação, a organização desenvolve produtos e 

infunde nesses produtos uma parcela de sua tecnologia, que faz a diferenciação do 

produto. Ao explorar essa margem em um segmento de mercado específico, a 

empresa também busca outras aplicações em outros segmentos. As empresas 

propelidas por tecnologia geralmente são "soluções em busca de problemas", e 

tendem a criar mercados inovadores para seus produtos. 

4.2. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

As grandes companhias já descobriram, na prática, que a integração da cadeia 

produtiva é um bom caminho para enfrentar a concorrência, conforme escreve 

Crespo (2001 :C3) no artigo "Integrar cadeia produtiva aumenta eficiência". O 

gerenciamento da cadeia produtiva (ou supl/y chain management, na sigla em 

inglês) vai além da logística de distribuição de produtos e sai das quatro paredes da 

empresa, envolvendo também fornecedores de matéria-prima e a rede de 

distribuição de produtos. Resultado: todos os jogadores ganham. 

Pesquisa realizada pela consultoria norte-americana Cap Gemini Ernst & 

Young, no final de 1999, com 30 mil executivos (a grande maioria nos Estados 

Unidos) mostram os benefícios da integração de parceiros e clientes pela internet. 

Ao listar os benefícios dos projetos, 44% das companhias disseram que 

melhoraram o serviço de atendimento ao cliente, 40% reduziram custos e 26% 

aumentaram as vendas. 
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o grande benefício é o aumento de velocidade na comunicação entre as 

empresas, o que melhora o relacionamento. 

No artigo "Gerenciamento do chão de fábrica", Carvalho e Abreu (2001 :2) 

esclarecem que os Sistemas Integrados de Gestão - ERP (Enterprise Resources 

Planning) , embora de extrema importância para a vida das organizações, não são 

capazes de atender a necessidades e demandas relevantes de empresas em busca 

de competitividade. 

Os ERPs oferecem como maior contribuição o registro e guarda das 

informações da empresa, garantindo sua disponibilidade, integridade e precisão. 

Apresentam também ganhos na sistematização dos processos administrativos e 

gerenciais, possibilitando redução de pessoal e economia de tempo. 

Entretanto, sabe-se que os módulos específicos de muitos ERPs estão 

fundamentados em técnicas de aplicação limitada, incapazes de lidar com a 

complexidade e a dinâmica dos ambientes de produção. 

As implantações ber:n-sucedidas dos ERPs dão às empresas a confiabilidade 

necessária sobre seus dados, informações e processos administrativos e isto lhes 

permite avançar em duas direções em busca de vantagens competitivas: o 

aprimoramento das relações com os clientes e a gestão eficaz da sua capacidade de 

produção. Para atender às necessidades de gerenciamento das relações com os 

clientes surgiram no mercado os softwares CRM (Customer Relationship 

Management) , que organizam e tratam o fluxo de informações entre fornecedor e 

cliente. 

Na outra direção, a contribuição da tecnologia da informação tem se dado pela 

oferta de diferentes categorias de softwares para serem utilizados nos processos e 

nas atividades que interferem direta e indiretamente na produção. A gestão da 
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produção vem se tornando fator estratégico para as organizações, constituindo-se, 

em muitos casos, na melhor alternativa para uma empresa obter vantagem frente 

aos concorrentes. 

As decisões envolvidas na gestão da produção são quase sempre complexas e 

tomadas em ambientes de risco e instabilidade. E é da qualidade dessas decisões 

que, muitas vezes, depende o sucesso. Assim, onde se verificam mudanças bruscas 

de mercado, a gestão da produção vem se constituindo, cada vez mais, foco de 

atenção e de investimentos. 

Existem, basicamente três importantes frentes onde a tecnologia oferece 

grandes contribuições para a gestão dos sistemas de produção das empresas: no 

planejamento, registro e controle das operações de chão de fábrica, e por último, na 

automação de processos e atividades produtivas. Dentre as ferramentas voltadas 

para a melhoria do gerenciamento de cadeias de suprimento (supp/y chain) e das 

operações das empresas, destacam-se os softwares da categoria APS (Advanced 

P/anning Schedu/e) , especializados em soluções avançadas de planejamento e 

programação de operações, capazes de levar em consideração praticamente todas 

as variáveis e restrições inerentes ao ambiente produtivo. 

Seu uso se estende do desenho da rede logística ao nível operacional 

propriamente dito, como na programação da produção e na gestão de transportes e 

armazéns. Estes softwares apresentam como principais características: rapidez e 

performance, gerando programas de produção em poucos minutos, permitindo que a 

programação e a reprogramação da fábrica seja feita quase em tempo real; realismo 

nas programações geradas, utilizando o conceito de programação com capacidade 

finita dos recursos, pois consideram a real disponibilidade dos recursos ao longo do 

tempo e absorvem as variáveis que afetam a manufatura; alta tecnologia, 
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desenvolvidos com os mais avançados recursos de engenharia de software e 

contam com técnicas modernas de lógica de programação de manufatura, 

apresentando excelente performance, possibilitando simular diversas opções de 

planos de produção, facilitando a tomada de decisões gerenciais. 

O uso de softwares APS gera benefícios cumulativos e, quase sempre, 

permanentes. Muitos deles podem ser estimados em termos quantitativos e 

financeiros e constatáveis em um curto espaço de tempo. Em geral, os resultados 

são expressivos e impactam o desempenho operacional e econômico da empresa. A 

redução de necessidades de capital de giro, a geração de caixa, a redução dos 

custos e o melhor atendimento aos clientes são alguns fatos positivos que podem 

ocorrer logo após a sua implantação. 

Existem ainda outros benefícios que não são passíveis de mensuração, como 

as melhorias no ambiente de trabalho e nos processos de tomada de decisão. Na 

maioria das empresas, os resultados extrapolam o contexto da produção, 

estendendo-se para outras áreas. Na gestão financeira, podem ser constatados 

ganhos com a maior estabilidade do fluxo de caixa. Na gestão de suprimentos, os 

níveis de estoque podem ser reduzidos, pois a incertezas e inseguranças diminuem 

drasticamente no atendimento dos pedidos e na melhoria no nível de serviço ao 

cliente, em função da capacidade de responder à demanda de forma rápida e 

precisa. Maior confiabilidade das entregas, melhoria na performance de 

atendimento, diminuição dos lead-fimes totais de produção e aumento da 

capacidade de produção disponível são comuns nas empresas que adotam este tipo 

de ferramenta de gestão. 

O gerenciamento da produção de uma empresa que atua em um ambiente 

dinâmico e que, sistematicamente busca obter diferenciais competitivos, passa 
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obrigatoriamente pelo uso intensivo de tecnologia de informação, integrando ou 

conectando sistemas que permitam planejar, programar e controlar suas operações, 

de forma rápida e precisa. 

O gerente de produção não pode mais abrir mão de um sistema de 

planejamento das necessidades de materiais, de um sistema de gestão de 

suprimentos, de um software de planejamento e programação avançada da 

produção e de um sistema de apontamento e controle das operações de chão de 

fábrica. A integração dessas ferramentas se constitui no que seria uma solução ideal 

para o gerenciamento da produção, que tenha como objetivo assegurar resultados 

concretos e diferenciais competitivos para a empresa. 

Mano (2000:56) relata no artigo "Metamorfose Digital", que a Volkswagen 

brasileira está passando por uma revolução para adotar a lógica da Nova Economia. 

O instrumento para essa conversão é um sofisticado sistema de compras pela 

Internet, que envolve todas as fábricas da empresa no Brasil e na Argentina e seus 

quase 1 000 fornecedor~s. O sistema de e-procurement, como é chamado, é 

pioneiro na montadora em todo o mundo. 

O e-procurement reinventa o que talvez seja um dos menos charmosos 

processos em qualquer indústria: a compra de peças e materiais que alimentam a 

linha de produção e abastecem os escritórios. 

Nos últimos meses, comunidades virtuais que promovem o comércio entre 

empresas multiplicaram-se em todo o mundo. Em fevereiro, as três grandes do setor 

automobilístico - Ford, GM e DaimlerChrysler - comunicaram a criação de uma 

comunidade online, batizada de Covisint, que processará mais de 240 bilhões de 

dólares anuais em compras. No varejo, Sears e Carrefour estão lançando um 
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sistema que deverá processar 80 bilhões de dólares em compras e envolver mais de 

50 000 fornecedores. 

Tabela 4.2 - Mercado eletrônico 

equipe de compras enviava cartas e faxes aos apenas um dique, o comprador envia uma 
ores. Alguns pedidos de peças Irn"'nc:.~~n,,,m eletrônica para quantos fomeced 

panhavam jurássicas cópias heliográficas O número de participantes em cada 
dados técnicos. saltou de uma média de três para 

As Ofertas 

s propostas dos fomecedores eram 
Ihamaços de papéis que atulhavam as mesas 

os compradores. 

A Análise das Ofertas 

odas eram analisadas uma a uma, num 
processo que levava pelo menos cinco semanas. 

processo compreende poucos fornecedores e 
em pouco valor estratégico. 

O Pagamento 

uso de papéis era intenso. O pagamento era 
inônimo de um vai-e-vem de boletos e recibos. 

ntenas. 

ada fornecedor tem uma senha de acesso ao 
rtal da Volks para enviar suas ofertas 

letronicamente. 

m programa de computador seleciona 
utomaticamente as melhores - segundo 
·térios preestabelecidos por áreas como 

ogística, finanças e engenharia. Tudo acontece 
m duas semanas. 

sistema de ERP, intertigado ao Net 2000, 
utoriza a compra e o envio do dinheiro. Estima
e que as economias possam chegar a até 300 

milhões de reais ao ano. 

No artigo "Uma mão lava a outra ... e as duas repartem o lucro", Paduan 

(2001 :110-114) descreve a nova forma de relacionamento entre as empresas, o 

comércio colaborativo. Os computadores serão o elo das cadeias produtivas. Vão 

aprofundar e tornar mais eficientes os relacionamentos que as empresas já têm hoje. 

A meta é azeitar o processo produtivo, a distribuição, o desenvolvimento de produtos 

e a prestação de serviços de tal forma que esses ganhos de eficiência sejam 

sentidos na ponta que mais importa: a do cliente. 

Toda empresa faz parte de uma cadeia de valor, e o elo final é o consumidor. O 

problema é que as pessoas esquecem que, em última instância, o consumidor é o 

único a injetar capital em toda e qualquer cadeia. Dentro de algum tempo, não será 

possível imaginar uma organização que não esteja em uma a cadeia produtiva 
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interligada. O comércio colaborativo já é realidade e definirá os competidores 

globais. No futuro, não haverá mais simplesmente empresas concorrendo com 

empresas. A disputa pelo consumidor vai ser entre as cadeias produtivas. 

As empresas precisam estabelecer relações perenes com parceiros que 

tenham vida longa como elas. Existe a consciência de que o mercado é um só. 

Quando se decide trabalhar com poucos fornecedores e não sugá-los em 

negociações predatórias, está se colocando em prática a visão de longo prazo das 

empresas. A chave de tudo é manter os parceiros a par do que se passa do lado do 

cliente. 

Embora inúmeras empresas trombeteiem milhões e milhões de dólares 

negociados pela internet, quase a totalidade do comércio eletrônico feito até agora 

ainda liga pessoas a pessoas. Um dos principais entraves para a integração 

tecnológica é a falta de um padrão para os softwares utilizados pelas empresas. 

O sonho é que as informações fluam pela cadeia inteira e eliminem as falhas, 

que custam tempo e dinheiro. A principal barreira para chegar lá é cultural. É fato 

que a maioria das organizações ainda tenta obter resultados exclusivamente por 

meio da negociação de preços. Essa prática é um dos principais limitadores da troca 

de informação e de colaboração dentro das cadeias. 

Eis a lógica que ainda impera nas relações de negócios: quanto menos a outra 

parte souber, menores as chances de negociação. Essa prática reflete uma 

estratégia de negócios míope. A ineficiência dos nossos parceiros sempre se volta 

contra nós mesmos. Quando o fornecedor souber exatamente do que a empresa 

precisa, desarma seus mecanismos de defesa de preço. Não precisa cobrar a mais 

somente para se proteger de quedas ou picos abruptos de demanda. 
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A colaboração entra no que a organização tem de estratégico. A Embraer não 

vai a um site de leilão escolher os fornecedores de peças para seus aviões, mas 

pode alcançar bons resultados na compra de papéis e canetas. A escolha dos 

parceiros é um dos pontos cruciais da formação de uma cadeia colaborativa. 

Fiuza (2001, TI-1) explica no artigo "Portal de e-business une AmBev e Souza 

Cruz", que o Portal consorciado formado pela poderosa sociedade AmBev/Souza 

Cruz, o Agrega completou um ano em janeiro 2002 com um volume de operações 

fechadas na casa dos R$ 100 milhões, a partir de um investimento inicial de R$ 10 

milhões. A perspectiva, entretanto, é crescer bem acima disso, atingindo um 

movimento anual de R$ 1 bilhão em negócios. 

Para as duas gigantes da indústria que dividem igualmente o controle acionário 

do novo negócio, os ganhos são imediatos. A economia, já atinge 12% dos custos 

nas compras realizadas em uma comunidade que envolve três mil usuários e 200 

fornecedores cadastrados. 

O Agrega funciona na ponta do fornecedor, integrando para trás a cadeia de 

valor das empresas envolvidas apenas com compras de MRO (manutenção, reparos 

e operações). Negócios estratégicos como insumos para cerveja ou de fumo para 

fabricação de cigarros ficam por conta das próprias empresas. 

No artigo "Um centavo decide leilão no Carrefour", Martinez (2002, C-4) 

escreve que a rede Carrefour, multinacional francesa que desembarcou no Brasil em 

1975 e perdeu a liderança para o Pão de Açúcar em 2000, deu um passo à frente 

dos concorrentes ao iniciar as negociações com fornecedores por meio do comércio 

eletrônico, ou B2B (business to business). A investida deu-se com a 

GlobalNetXchange (GNX) - uma ferramenta de negociação utilizada pelo Carrefour 
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em todo o mundo, por meio de um site (www.gnx.com) na internet. Além do 

Carrefour, o GNX tem como sócios grandes redes varejistas. 

O Carrefour, com vendas de R$ 9,5 bilhões no Brasil, faz 20% de suas compras 

por meio do comércio eletrônico. O objetivo é alcançar 30% até o final do ano. As 

vantagens são muitas, principalmente e redução do tempo durante as compras. 

Pelo computador, os leilões são agendados com antecedência, como uma 

reunião. Mas há diferenças. O Carrefour estabelece, previamente, todas as 

exigências: o que quer comprar, a quantidade, a qualidade, quando precisa receber 

a mercadoria, e qual o preço mínimo para o lance inicial. Ao contrário dos leilões 

convencionais, os leilões no varejo de alimentos são conhecidos como leilões 

reversos: vence quem oferecer o menor preço para a mercadoria. No pré-requisito, o 

Carrefour também estabelece especificações logísticas e as condições de 

pagamento. 

O concorrente Pão de Açúcar aderiu à rede mundial de negociações on line por 

meio da WorldWide Retail Exchange 0fVWRE), e deve iniciar os leilões on line no 

primeiro semestre deste ano. O WWRE opera em sistema semelhante ao da GNX e 

igualmente reúne varejistas de peso, com faturamento na casa dos bilhões de 

dólares. 

4.3. TECNOLOGIAS DE RECICLAGEM 

No artigo "Ambev lança projeto de reciclagem de alumínio e PET", Ribeiro 

(2001 :3) diz que a Ambev lançou no Rio o projeto Recicla Brasil, em parceria com a 

rede de supermercados Extra, do Grupo Pão de Açúcar, e a Tomra Latasa, para 

coleta de latas de alumínio e garrafas PET. A cidade foi escolhida pela empresa para 

início do projeto nacional, principalmente durante o racionamento. 
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A filial da Tijuca da rede Extra foi a primeira a receber postos de coleta. Cada 

garrafa PET depositada de até 600 ml vale R$ 0,005, que podem ser trocados por 

dinheiro na loja. Até final de 2001 serão instalados oito postos de coleta no Rio. 

As máquinas foram desenvolvidas pela Tomra Systems ASA, empresa 

norueguesa do segmento de sistemas para reciclagem, e separam automaticamente 

as garrafas PET das latas de alumínio. 

O projeto prevê a instalação de 300 postos de coleta em todo o Brasil. 

Barrocal (2000: 18) explica no artigo "Ecologia pode dar novos rumos às 

matérias primas", que uma pequena empresa de Mogi-Mirim (SP) está patenteando 

um processo que promete agitar o universo dos materiais de embalagem e dar 

novos rumos à reciclagem. A Resiways descobriu um modo de recuperar diversos 

tipos de plásticos (PEAD, PEBD, PET, PVC, LPE e LPR) ao mesmo tempo e num 

único sistema - em geral, só é possível reciclar polímeros em estado puro. 

As picotadoras usam martelos em vez de facas, o que leva à geração de 

aparas com certas especificidades. A extrusora que industrializa a massa é movida a 

gás. Depois de sair dela, o material se resfria e, por moldoformagem, pode ser 

prensado para fabricar paletes, caixas plásticas e bobinas que acondicionam fios e 

cabos. 

A produção na planta piloto da Resiways começou em dezembro, com a 

fabricação de bobinas para fios e cabos. Até fevereiro, já tinha sido vendido 5 mil 

unidades da "bobina ecológica", como está sendo chamada a novidade. 

O artigo é feito com 70% de plástico e 30% de madeira. A porção de plástico 

da massa deriva de resíduos de aparas de fabricantes de papel e celulose 

misturados a capas (PVC, XLPE, EPE mais borracha) de fios de cobre. A madeira 
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também surge na indústria de fios, que usam paletes de madeira e, depois, os 

queimam. 

A capacidade de processamento atual é de 70 Umês, mas a empresa quer 

chegar a 400 Umês, até 2001. Então, passará a fabricar paletes descartáveis. O 

novo modelo de palete vai combinar as propriedades do plástico (não absorção de 

umidade ou fungos, por exemplo) com o preço da madeira - paletes de plástico 

custam, em média, 180 reais; o descartável sairá por 25 reais. 

No artigo "Selecionadora de polímeros agrega valor aos flakes de plástico" a 

publicação Cempre (2001:4) relata que a Selgron, empresa localizada em Blumenau 

(SC), tradicional fabricante de máquinas para seleção de grãos e empacotadeiras 

eletrônicas, detectou no setor de reciclagem um novo filão de mercado. Após quatro 

anos de pesquisas e testes, um dos produtos carro-chefe de vendas da companhia, 

a Multigrain 7500, uma selecionadora de arroz, passou por uma inovação 

tecnológica que a transformou numa versátil e eficiente separadora de flakes de 

plástico. 

Hoje, o maior problema dos recicladores de plástico é fazer a separação dos 

polímeros de acordo com as necessidades de seus clientes. Mesmo estando 

misturadas as várias cores de plásticos derivados, por exemplo, da trituração de 

garrafas de PET, desde que os flakes tenham formato uniforme, é possível separar 

rapidamente o polímero desejado com a máquina. Esse beneficiamento agrega 

muito mais valor à comercialização desse reciclado. 

4.4. COGERAÇÃO 

No artigo "Chega-pra-Iá no bug", Onaga (2001 :94) explica que para enfrentar a 

crise energética há, basicamente, duas ações a serem adotadas. A primeira é partir 
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para uma espécie de terceirização do gerenciamento do consumo de energia, e não 

custa nada para quem a contrata - o objetivo é apenas reduzir o consumo. A 

segunda atende pelo nome de Cogeração e é indicada para quem precisa assegurar 

um fornecimento contínuo de energia e não quer depender dos azares da política do 

governo. Essa alternativa pode exigir ou não investimentos da empresa. 

Já operam no mercado brasileiro firmas especializadas em conservação de 

energia, as chamadas escos (do inglês energy service companies) , que 

desenvolvem projetos, compram e instalam equipamentos em fábricas, prédios ou 

escritórios - e não cobram nada por isso. A remuneração delas (há 35 em atividade 

no país) é uma parcela da economia conseguida na conta do fim do mês. Os 

percentuais que ficam com a esco e com o cliente, bem como o prazo durante o qual 

os ganhos serão divididos, são determinados em contratos de desempenho. Após 

esse prazo, todo o equipamento instalado torna-se propriedade do cliente, que 

passa a se beneficiar da economia integral alcançada. 

Uma variante dessa estratégia, válida para empresas com demanda mínima de 

4 megawatts e necessidade também de energia térmica (vapor, calor e frio), são as 

usinas de Cogeração movidas a gás. Com prazos de construção que variam de 9 a 

12 meses, uma usina com capacidade de 4 megawatts custa em torno de 4 milhões 

de dólares - 1 milhão de dólares por megawatt de capacidade de geração. O 

megawattlhora produzido sai por cerca de 30 a 40 dólares, enquanto a tarifa para 

consumidores varia de 20 a 50 dólares, dependendo do contrato. E há mais 

vantagens: o fornecimento é garantido, a qualidade da energia é melhor (não há 

interrupções momentâneas no fornecimento) e a energia térmica, usada em 

sistemas de refrigeração, de aquecimento ou para mover turbinas, sai mais em 
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conta. Além disso, a energia, que hoje é barata (e escassa), vai ficar bem mais cara 

no futuro. 

Portanto, começar a pensar agora em geração própria de energia pode vir a 

ser uma grande vantagem competitiva no futuro. 

o informe publicitário "Energia na sua empresa" (2001 :116), cita o caso da 

Coca-Cola de Jundiaí, a maior do país. A partir do gás natural fornecido pela 

Comgás, a empresa montou uma usina de Cogeração (produção de eletricidade e 

calor) que gera 8 megawatts/hora (MWh), ou seja, energia suficiente para todas as 

necessidades da fábrica, além de produzir 1.000 toneladas de refrigeração/hora 

(água gelada para ser usada no refrigerante). Também são produzidas 80 toneladas 

por dia de C02 (gás carbônico), que gaseifica a bebida, e, além disso são geradas 

17 toneladas de vapor por hora, usadas no processo industrial. 

A Cogeração é uma forma de gerar calor e eletricidade ao mesmo tempo. O 

sistema utiliza o calor que normalmente se dissipa nos processos convencionais de 

geração. E, aqui, é preciso explicar que o simples uso do gás em um gerador de 

eletricidade é pouco eficiente - por um princípio da física, só um terço da energia 

potencial pode ser convertida em eletricidade devido ao baixo rendimento térmico. E 

há liberação de gases quentes para a atmosfera. 

São esses gases que permitem tornar mais eficiente o mesmo sistema. O gás 

quente pode aquecer água e gerar vapor, que vai movimentar uma segunda turbina. 

Obtém-se uma segunda geração junto (daí o nome) com a primeira. O vapor 

também pode ser usado em outros processos industriais. 

O combustível inicial pode ser gás natural, óleo diesel, óleo combustível, 

bagaço de cana e até carvão, entre outros. A energia gerada pode ser elétrica, 

mecânica ou térmica (vapor, água quente ou gelada, gás quente). A energia térmica 
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pode atuar em um sistema de absorção, transformando a água ou o ar quente em 

água ou ar gelado. É o ideal para uma fábrica que precise de refrigeração, para 

processos ou para condicionamento de ar. 

É uma solução rápida e eficiente para quase todo tipo de empresa. Dessa 

forma, o usuário se torna seu próprio fornecedor de energia. Fica fora do sistema 

que está sujeito a oscilações de carga, principalmente nos horários de pico. O 

produtor pode inclusive vender a energia excedente às distribuidoras. Quando usado 

para refrigeração, a Cogeração, além de ser mais econômica, contribui para o meio 

ambiente por não necessitar do CFC (clorofluorcarboneto), um dos gases mais 

danosos à camada de ozônio. 

A restrição está no tamanho da cogeradora. Deve ser forçosamente pequena 

(em termos), produzindo ao lado da indústria que a administra. Uma grande planta 

de Cogeração seria economicamente inviável, porque parte da geração seria 

perdida na transmissão ao longo de quilômetros, entre a fonte e o consumo, até 

outra cidade, por exemplo. 

No artigo "e.conomia", Coronato (2001 :18) discorre sobre a geração de energia 

dentro das empresas, a Cogeração. Abre-se aí um supermercado de opções para o 

estrategista de energia. Pode-se construir uma miniusina e operá-Ia por conta 

própria, ou encomendar a construção a uma empresa especializada e comprá-Ia a 

prazo (por meio de leasing, por exemplo), ou ainda deixar que ela seja para sempre 

operada pela construtora. A distribuidora local pode fazer a manutenção e comprar o 

excesso de energia. Indústrias que não geram resíduos, mas produzem calor ou frio 

em seus trabalhos, também têm de pensar em Cogeração. Quem não produz 

resíduo, nem frio, nem calor, também pode, porque comprar gás é uma alternativa. 

Os projetos demoram de 9 a 20 meses para começar a operar e se pagam em 
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média em quatro anos. Já estão nessa turma empresas como AmBev (que investirá 

60 milhões de reais até 2003 para gerar dois terços de suas necessidades) e Pirelli 

(que deverá tornar ao menos duas de suas quatro fábricas auto-suficientes em 

energia até o fim de 2002, diminuindo a conta de 17 milhões de reais por ano). 

Knaack Campos (2001:1) relata no artigo "As Termelétricas e o Meio 

Ambiente", que a Bacia de Campos, localizada à frente do litoral norte do Estado do 

Rio de Janeiro, é a principal fonte de gás natural do País, com uma produção 

estimada em 5.7 bilhões de m3
, perto de 15,6 milhões de m3 por dia. Levando-se em 

conta que a produção brasileira foi de 13,3 bilhões de m3
, significa dizer que o 

estado contribuiu com 43% do gás nacional. Importante registrar que as reservas 

totais do Estado do Rio cresceram, em média, 12,3% na última década. 

Esses valores dão conta da invejável vantagem comparativa que o Rio desfruta 

no setor energético e cuja exploração deve ser maximizada em benefício do 

desenvolvimento regional. 

Assim, os projetos de geração termelétrica, a partir do gás natural, significam o 

encontro do Rio de Janeiro com uma de suas vocações naturais mais promissoras. 

Os projetos das oito termelétricas no estado, representam investimentos da 

ordem de 10,8 bilhões de reais e cerca de 12.000 empregos temporários durante a 

sua construção. 

A utilização de gás natural como elemento combustível, além de não produzir 

carga poluente significativa, deve ainda viabilizar, apreciáveis ganhos ambientais, 

tendo em vista condições que são próprias do Estado. 

Em primeiro lugar, cabe considerar a questão do espaço ocupado. A 

hidrelétrica Mascarenhas de Morais tem um reservatório com 250 km2 de área e 

uma capacidade de gerar 478MW. Uma térmica com capacidade equivalente pode 
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ocupar um terreno com menos de 10.000 m2 e estar localizada bem próximo do 

centro de carga, ensejando um fator de aproveitamento significativamente maior e 

menos investimento em sistemas de transmissão. 

Por outro lado, o gás do Rio de Janeiro é do tipo associado, ou seja sua 

produção é concomitante com a do petróleo. 

Assim, a implementação desses projetos assegura mercado certo para uma 

importante parcela desse combustível que hoje não é aproveitada para gerar energia 

elétrica. 

4.5. LOGíSTICA 

4.5.1. Gerenciamento de estoques e distribuição 

Bijos (2001 :A2) declara no artigo liA prova de fogo do e-commerce", que o 

comércio eletrônico deverá fazer explodir a demanda por serviços logísticos e de 

transporte nos próximos anos. Se em 2001 o Brasil movimentará algo em torno de 

US$ 750 milhões em transporte - cerca de 5% dos negócios gerados pela internet -

em 2005 este valor deverá chegar a US$ 2,5 bilhões. 

As etapas de planejamento e coordenação que compõem a cadeia de 

suprimentos iniciam-se bem antes do transporte propriamente dito e requerem uma 

contínua integração da logística com processos empresariais de planejamento de 

estoques. Além de realizarem o transporte nas condições combinadas e no prazo 

estabelecido, as empresas do setor estão cada vez mais participando das etapas 

que antecedem o transporte propriamente dito. Abastecem, por exemplo, o sistema 

com informações sobre a disponibilidade de equipamentos de transporte e 

movimentação de carga. 
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A intensificação desses processos de integração cria entre os usuários da 

cadeia logística a expectativa de um ajuste fino do sistema "just-in-time". Espera-se 

- e a tendência é precisamente esta - que o transporte vá se processando em 

volumes cada vez menores e com muito maior freqüência, o que reduz os custos 

operacionais e financeiros decorrentes da manutenção de estoques de segurança. O 

sonho de toda empresa é trabalhar com estoque mínimo, próximo de zero, e receber 

os insumos praticamente da linha de montagem. 

Para que esses sistemas integrados tenham alto grau de confiabilidade, é 

necessário, contudo, um outro ingrediente: colaboração. Pela quantidade e 

complexidade dos atores envolvidos, a colaboração desde o processo de 

planejamento do transporte é decisiva para o bom funcionamento da cadeia 

logística. 

A eficiência que se obtém no relacionamento de colaboração não é fácil de 

substituir, já que requer investimento humano na solução de pequenos entraves. 

Não há integração tecnológica que possa prescindir, neste ramo de negócio, da 

integração humana. 

Os benefícios advindos de cenários de colaboração são muitos e 

estrategicamente muito importantes: mais entregas dentro do prazo, menos tempo 

no carregamento, maior flexibilidade no planejamento, redução de custos no 

transporte, melhor previsibilidade, foco em competências, melhor gerenciamento da 

cadeia, redução de custos fixos e redução de custos de armazenagem, entre outros. 

O desafio consiste em definir e implementar estratégias mobilizadoras dessa 

integração. 

A tecnologia da informação tende a se transformar numa espécie de 

commodity, no sentido de que, mais dia, menos dia, todos terão sistemas próprios 
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para gestão da cadeia de suprimento e compartilharão marketplaces ou portais. 

Noutras palavras, portal não vai dar vantagem competitiva a ninguém. A experiência 

"hands-on" , isto é, a pilotagem dos portais por profissionais experientes em logística, 

será o principal diferencial no futuro. 

No artigo "Toque na caixa", Guizzo (2001 :49-51) diz que cuidar de estoques 

sempre causa muita dor de cabeça às empresas. Afinal, produto guardado significa 

dinheiro parado. 

Já que não é possível acabar com os estoques, as empresas tentam ao menos 

reduzi-los. E é o computador que tem ajudado nessa tarefa. 

Graças à tecnologia, empresas que guardavam o equivalente a um mês inteiro 

de produção passaram a operar com estoques de uma semana, às vezes até 

menos. Isso é possível por causa de um novo tipo de prestador de serviços que tem 

chamado muita atenção nos últimos tempos: os operadores logísticos. A única 

preocupação dessas empresas é armazenar e transportar toda variedade de carga. 

A teia de negócios são sistemas de gestão, controle de estoque, logística e 

redes de comunicação. 

As empresas que contratam os serviços aproveitam-se da economia em rede. 

Para elas, o fluxo principal é de informações, não de bens materiais. 

Assim como muitas empresas terceirizaram a produção, agora é a vez da 

logística. 

Terceirizar as prateleiras pode trazer muitas vantagens. A empresa passa a 

dispor de infra-estrutura e tecnologia que seria difícil conseguir por conta própria. 

Além disso, pode negociar níveis de serviço e contratar mais ou menos espaço no 

depósito de acordo com suas necessidades - o que é importante em tempos de 

incerteza econômica. 
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Os ganhos com a terceirização do estoque, porém, não acontecem da noite 

para o dia. É normal· haver um período de transição até que as operações ocorram 

no nível desejado. 

Esses armazéns têm um cérebro eletrônico. São os chamados sistemas de 

gestão de depósito, ou WMS (sigla em inglês para warehouse management system). 

"O programa tem um mapa de todos os endereços do galpão e sabe exatamente 

onde está cada produto. 

Ele determina todos os passos necessários para completar um pedido. Para 

apanhar uma caixa que está no alto de uma estante, o WMS sabe que não adianta 

levar até lá um equipamento que transporta cargas apenas no nível do chão. É 

preciso mandar uma empilhadeira. Além disso, o programa determina a melhor rota 

dentro do galpão para que os itens de um pedido sejam recolhidos no menor tempo 

possível, sem idas e vindas desnecessárias. 

Figura 4.1 - Centro de Distribuição 

lIustr o: Newton Verlan ieri 

1. Os pedidos (por exemplo: um equipamento grande e um conjunto de pequenos 

componentes eletrônicos) chegam via Internet ao centro de distribuição. 
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2. Um sistema para controle de inventário checa se os itens estão disponíveis e, 

em caso positivo, dá baixa no estoque e emite as notas fiscais. 

3. Um software especial determina o melhor percurso para a entrega dos dois 

pedidos - essa rota define como o caminhão será carregado (o que é entregue 

antes fica perto da porta, o que sai por último vai no fundo). 

4. Um outro software encontra a localização exata de cada item dentro do 

depósito e determina como eles serão recolhidos no menor tempo possível. 

5. As instruções são transmitidas aos aparelhos sem fio dos funcionários mais 

próximos dos itens de cada pedido. 

6. O equipamento grande está guardado numa estante alta e o sistema sabe que, 

para carregá-lo, é preciso de uma empilhadeira. Os componentes menores do 

outro pedido são pegos um a um numa área de separação. Tudo é levado para 

a área de carregamento e, em seguida, colocado dentro do caminhão. 

4.5.2. O impacto da tecnologia de barreira na logística 

A barreira é a capacidade de retenção de C02 numa garrafa de PET one way. 

O C02 além de proporcionar a sensação refrescante à bebida, mantém a garrafa 

com pressão interna para impedir a entrada de bactérias ou microorganismos 

externos. A validade de uma garrafa na prateleira de um ponto de venda, é 

diretamente relacionada com a barreira da mesma. 

A empresa engarrafadora que melhor utilizar a tecnologia de barreira, 

conseguirá manter seu produto por mais tempo no ponto de venda, além de poder 

distribuí-lo a longas distâncias, tendo assim uma enorme vantagem competitiva. 
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A reportagem "A maior das fronteiras" (1999:46), apresenta as tecnologias de 

barreira existentes no mercado. A coinjeção pode ser definida como um processo de 

introdução de materiais múltiplos na cavidade de moldagem da preforma através de 

uma única entrada. Testes utilizando a tecnologia garantiram um shelf life1 de 3 

meses a uma garrafa PET para cerveja, e agora está sendo produzida uma segunda 

geração de garrafas com shelf life de 6 meses. 

Dentre os materiais barreiras normalmente utilizados estão o EVOH, a 

poliamida MXD6, o PEN, que podem ser utilizados nas preformas multicamadas ou 

em blendas com o PET, como é o caso do PEN. O PEN é uma resina que por si só 

oferece uma boa estabilidade térmica e características de permeabilidade ao 

oxigênio consideradas ideais para a embalagem de cerveja. O porém fica por conta 

de seu alto custo, viabilizando o seu uso apenas misturado ao PET. 

Os chamados "absorvedores de oxigênio" fazem parte de uma família de 

materiais barreira ativos que reagem com o oxigênio e o "absorvem" do material, e 

podem ser coinjetados. 

Outro processo, é feito a partir da extrusão sopro de uma peça chamada liner 

de parede fina, com um peso aproximado de 15% do peso final da preforma. O liner 

pode ser produzido como uma monocamada PET ou uma multicamada 

PET/barreira/PET e então sobre ele é injetado PET reciclado ou PET virgem. O 

processo pode incorporar de 1,5% de material barreira a 85% de reciclado pós 

consumo. 

O processo criogênico utiliza a preforma monocamada de PET, e em vez do ar 

comprimido no processo de sopro, é utilizado nitrogênio líquido. A garrafa assim 

soprada tem um alto grau de cristalinidade que aumenta a sua resistência térmica, 

possibilitando o envase a quente. 

1 Prazo de validade na prateleira do ponto de venda. 
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o coating é um sistema de revestimento que pode ser aplicado por spray ou 

outro processo, tanto na parte interna quanto externa da garrafa. Hoje, os coatings 

são à base de carbono ou epoxy amina e são considerados mais recicláveis, que os 

anteriores à base de PVdC. Uma das mais modernas tecnologias nessa área, que foi 

desenvolvida pela empresa francesa Sidel, é o Actis (Amorphous Carbon Treatment 

of Inside Surface). O sistema consiste no tratamento da superfície interna da garrafa 

de PET, pela deposição de carbono amorfo a partir da ionização de um gás no 

estado plasma. Com o processo a barreira ao oxigênio aumenta 30 vezes 

comparada à garrafa PET tradicional e a barreira ao gás carbônico fica sete vezes 

maior. 

Segundo artigo da revista Beverage World en Espanol (43: 1999), para uma 

garrafa de meio litro, esta capa tem um peso de não mais de 3 miligramas, ou uma 

décima-milésima parte do peso total da garrafa. Isso torna perfeitamente factível a 

reciclagem dessas garrafas. As garrafas logo depois de revestidas não conservam a 

transparência do vidro, mas acolhem uma ligeira cor âmbar. Os especialistas na 

área especulam que o revestimento pode criar dificuldades na aprovação das 

garrafas pelo FDA (Food and Drug Administration) americano, porém na Europa a 

tecnologia já foi aprovada pelo TNO holandês (Technische National Onderzoek, uma 

organização aceita pela União Européia) como apropriada para conter produtos 

alimentícios. 

A estimativa de custo da tecnologia é um dos pontos de venda mais 

importantes. Os custos estimados de materiais somam 1/60 centavos (US) por 

garrafa. E de acordo com a empresa Sidel, o custo das máquinas de revestimento 

ACTIS 20, que podem tratar 10,000 garrafas por hora de até 600 ml, soma 1/3 

centavos (US) por garrafa (eliminado dos livros em sete anos com 4,500 horas de 



88 

operação anual e uma produção de 45 milhões de garrafas por ano). O custo total 

de uma garrafa PET tratada de 500 ml é de 8.2 centavos (US), o que pode ser 

comparado favoravelmente a uma garrafa de vidro (11.2 centavos) ou a uma lata de 

cerveja (12.5 centavos). 

Outro tipo de "coating" é o aplicado externamente à superfície da garrafa, à 

base de epoxi-amina, e aplicado por sistema spray. 

O shelf life médio obtido pelos diversos processos varia de 3 a 6 meses, e está 

em constante aperfeiçoamento, fazendo prever ainda muitas inovações em curto 

espaço de tempo. 

Para evitar problemas com o FDA decorrentes da utilização de coating interno 

nas garrafas e manter a transparência das mesmas, a The Coca-Cola Company está 

desenvolvendo em parceria com empresas alemãs com tecnologia de ponta na área 

de engarrafamento, uma revolucionária tecnologia patenteada de coating externo, 

100% reciclável. 

Na reportagem "Cerveja em PET" a revista Engarrafador Moderno (2000:55) 

relata que para poder otimizar as características de barreira de garrafas PET no que 

se refere à perda de gás carbônico e à absorção de oxigênio, a The Coca-Cola 

Company vem pesquisando há alguns anos diferentes tecnologias de revestimento. 

Em parceria com a Universidade de Essen, na Alemanha, a empresa acaba de 

desenvolver o procedimento BESTPET (Barrier Enhanced Sílica Treated PET) para 

o revestimento exterior de garrafas, convertendo-se em uma técnica eficaz 

conjuntamente com as máquinas produzidas em estreita parceria entre Krones AG e 

Leybold Systems. 

Como o revestimento se realiza externamente na garrafa, o produto envasado 

só entra em contato com o material PET autorizado sanitariamente para a venda de 
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alimentos. Tomando como base as pesquisas que vêm sendo realizadas até o 

momento, a capacidade de reciclagem do material é de 100%, segundo a Krones 

AG. Principais objetivos almejados com essa tecnologia: 

1. Melhorar a qualidade de produto! embalagem, dobrando a capacidade de 

retenção de gás carbônico; 

2. Aumento de shelf life permite a distribuição para mercados longínquos, além de 

viabilizar a consolidação de fábricas, maximizando a utilização de ativos (Asset 

Utilization); 

3. Satisfazer um grande número de consumidores desenvolvendo uma garrafa de 

baixo volume, descartável, podendo ser embalada em multi-packs para o 

mercado do lar, ou oferecida em unidades para o consumo imediato em pontos 

de venda. 



5. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

5.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

Na introdução de seu livro, Motta (1999:x-xiii), declara que as inovações 

tecnológicas e as transformações sociais dominam a sociedade contemporânea: 

mudam significativamente a produção e a vida das pessoas. A maioria das 

inovações melhora a qualidade de produtos e serviços, aumenta a eficiência 

empresarial e, portanto, atrai e acena com a possibilidade de maior universalização 

do bem-estar. Grandes investimentos na produção de tecnologias e de novas formas 

de gestão trazem esperança e sonhos de uma vida mais confortável. 

Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, para a maioria das pessoas a 

vida tem se alterado pouco. Dois terços da população não têm qualquer acesso a 

serviços telefônicos, mesmo o mais tradicional e simples, e mais de dois terços da 

humanidade jamais consultaram um médico ou compraram um remédio. Mesmo nas 

área de maior progresso sentem-se efeitos colaterais negativos das transformações 

contemporâneas: em meio à modernidade acirra-se a competição empresarial, 

fecham-se fábricas, cresce o desemprego, aumentam as críticas à educação e à 

saúde e fragmentam-se valores e a própria sociedade. Indústria, comércio e serviços 

perdem qualquer sentido de estabilidade. 

As inovações tecnológicas são um produto tanto da ciência quanto da estrutura 

social. Os conceitos de modernização, eficiência, produtividade e qualidade 

possuem valorações diversas conforme a premissa social sobre o seu uso. Por 

exemplo, a informati~ação, a automação e a robotização não se implantam por 

simples substituição de procedimentos técnicos, mas exigem uma nova concepção 

do ambiente de trabalho e de organização social da produção. Essas inovações têm 

impacto na sociedade, pois ampliam ou limitam o acesso a clientelas, criam ou 
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reduzem empregos, restabelecem os critérios sobre quem ganha e quem perde e, 

portanto, produzem benefícios e inqüidades sociais. 

A segunda metade do século XX presenciou uma revolução científica e 

tecnológica nas formas de produção. Funcionários de grandes empresas passam de 

trabalhadores manuais a operadores de máquinas controladas numericamente, de 

robôs e de sistemas informatizados. 

Através da tecnologia mais avançada - automação, robotização e 

informatização - surgem a produção flexível e o produto virtual. As linhas de 

produção adquirem alta temporalidade, reduzem-se drasticamente o trabalho manual 

e o esforço físico e as estruturas empresariais tornam-se altamente 

descentralizadas. 

5.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO (INTEGRAÇÃO HORIZONTAL) 

No artigo "Terceirizar não é a solução", Filho (2001 :2) explica que para que um 

processo de terceirização tenha início e possa se justificar, é necessário que a 

atividade que se queira terceirizar possa ser feita com um custo inferior, ou que, 

independentemente do custo, possa ser feita com mais qualidade, ou ainda que 

possa ser feita com custo inferior e com mais qualidade. 

Sob o ponto de vista apenas do trabalho realizado e sua remuneração, quase 

todo processo de terceirização, ao final, independentemente da razão que o 

motivou, trará perdas de renda ao trabalhador. É dado o seguinte exemplo: 

Uma atividade era exercida por um número X de pessoas, empregados com 

contrato de trabalho de subordinação e que foram demitidos face à terceirização. 

Esse serviço ou essa atividade passará a ser exercida por pessoa jurídica 

contratada que se proponha a efetuar o mesmo serviço ou a mesma atividade, com, 



92 

no mínimo, qualidade semelhante, e que deverá cobrar uma quantia menor que o 

custo anteriormente suportado pela contratante. Na análise apresentada, não faz 

diferença se a empresa terceirizada contratou ou não qualquer daqueles que 

anteriormente executavam o serviço e também não interessa a real dificuldade em 

se avaliar, para efeito de comparação, o custo de uma atividade. 

Para a análise a seguir, Filho considerou que, para a terceirização genérica, a 

avaliação de custo foi perfeita, sendo superior ao preço cobrado pela contratada, 

que a qualidade foi mantida e que, mais importante, o terceiro foi selecionado de 

forma transparente e honesta, de maneira a não favorecer ninguém em especial ou 

esconder qualquer irregularidade ou fatos mais graves. 

Há somente três hipóteses que podem efetivamente ocorrer. O número de 

trabalhadores que exercerão a atividade, agora contratados pela terceirizada, 

poderá ser maior, menor ou igual ao número anterior X. 

Segundo Filho, fica claro que em dois dos casos - número de trabalhadores 

maior ou igual -, sendo o preço cobrado inferior ao custo anterior, cada trabalhador 

será remunerado com quantia menor em retribuição ao seu trabalho. Isso sem 

considerar que a empresa contratada terá pelo menos um titular capitalista que 

receberá bastante mais que os demais, às vezes sem realizar muito trabalho. 

No caso de número menor de trabalhadores, dependendo da combinação de 

algumas variáveis tais como relação custo anterior/preço cobrado, relação número 

anterior de trabalhadores/número atual e remuneração do titular capitalista, poderão 

ou não os novos trabalhadores obter remuneração maior por seus trabalhos que os 

antigos trabalhadores. Neste último caso, eles poderão estar individualmente 

realizando uma quantidade de trabalho bastante superior, com remuneração por 

hora de trabalho inferior. 
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Quaisquer que sejam os casos, o que se verifica, na realidade, é uma menor 

remuneração total do trabalho, e uma maior remuneração do capital. 

Trata-se, ao final, independentemente de quaisquer outras conseqüências 

econômicas positivas ou negativas de mais um processo de empobrecimento do 

trabalhador e de concentração de renda, beneficiando poucos em detrimento da 

maioria. 

Esse processo, um dos ícones do neoliberalismo segundo Filho e que ocorre 

também no resto do mundo, vem aumentando ainda mais a absurdamente injusta 

distribuição de renda no Brasil. 

Porto (2001 :A2) levanta a pergunta do porquê de se terceirizar no artigo "Um 

retrato da terceirização". A razão mais importante é a possibilidade de transferir para 

terceiros a execução de tarefas que não são a vocação principal da empresa 

contratante. Assim, a organização pode aplicar toda a sua capacidade no exercício e 

desenvolvimento da competência que lhe trará maior diferencial ante a concorrência. 

Por seu turno, a terceirizadora - também especializada em seu serviço - tem 

condição de fazer cada vez com maior qualidade e produtividade aquelas tarefas 

que lhe forem transferidas. Em outras palavras: no lugar de verticalização 

deseconômica tem-se sinergia entre especialistas. 

Existem também outras razões: redução de custo e a possibilidade de tornar 

mão-de-obra um custo variável, ou seja, cuja mobilização acompanha de perto o 

volume de produção, praticamente sem parcela fixa. No caso de redução em si, o 

ganho é evidente quando se consideram - além das despesas de gestão do pessoal 

- a supressão de despesas futuras decorrentes de desligamentos, questões 

trabalhistas, paternalismo indevido, etc. 
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É interessante também refletir sobre o contexto mais amplo da economia que 

favoreceu o fortalecimento da opção pela terceirização. Nesse contexto estão a 

metropolização e a conseqüente demanda por serviços, a crescente exigência dos 

consumidores por qualidade, o surgimento de pólos geográficos envolvendo 

conhecimento, produção e suporte à produção, em outras palavras, complexos 

formados por centros de pesquisa/empresas de alta tecnologia/fornecedores de 

serviços e peças. 

Se já se sabe por que terceirizar, como fazê-lo? O mercado de serviços, 

normalmente, envolve baixo custo de entrada - diferentemente, por exemplo, da 

indústria pesada -, de modo que dá margem a amadorismo ou oportunismo. No 

setor, o tempo de vida médio de uma terceirizadora é de apenas alguns anos, tempo 

necessário para que falhas de administração ou passivos derivados de sonegação 

fiscal e de direitos trabalhistas levem ao colapso do negócio. Nos casos de má fé, as 

conseqüências são particularmente perversas. O resultado é que o cliente termina 

co-responsável por ações trabalhistas e outros débitos oriundos da teceirizadora mal 

selecionada. Vale lembrar que, em recente publicação na imprensa, verificou-se que 

a maioria dos maiores devedores do INSS eram empresas de serviços, inclusive de 

segurança. 

É igualmente relevante, na procura de uma terceirizadora, chegar à empresa 

capaz de integrar-se ao processo produtivo do contratante por meio de planos de 

trabalho e contingências estudados tecnicamente. O melhor resultado decorre da 

união entre terceirizadora tecnicamente preparada e responsável do cliente para a 

especificação de procedimentos, insumos e tecnologia a aplicar. A eleição de 

métricas para a avaliação da qualidade do serviço prestado, definidas caso a caso, 

faz parte essencial do ciclo de terceirização ideal. 
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Do ponto de vista da empresa que fornece serviços, podemos dizer que o 

melhor cliente é o que diz o que quer e reclama quando não está satisfeito. Nem 

sempre se tem clareza dos atributos e respectivas relevâncias que se deseja numa 

terceirizadora. Cabe sempre refletir sobre o binômio qualidade x preço ideal. 

Também pensar em quanto o próprio produto ou imagem serão afetados pela 

qualidade do trabalho da terceirizadora. Um fornecedor organizado disporá de 

especialista que poderá ajudar a especificar adequadamente o serviço. 

Ocorrem dois extremos a evitar: a falta de requisitos de contratação e 

requisitos excessivos, que posteriormente não serão cobrados. Nos dois casos, 

beneficia-se o fornecedor inadimplente, mal intencionado, e prejudica o sério. Na 

primeira situação igualam-se desiguais; na segunda, a opção pelo menor preço 

penaliza quem levou a sério as especificações. Esses extremos são particularmente 

críticos na contratação de serviços, caracterizada pela impossibilidade de examinar 

o produto - não tangível- previamente. 

A preocupação eco~ógica e de criação de uma "sociedade sustentável" não 

pode estar ausente dos critérios de seleção de fornecedores para o empresariado 

esclarecido. Não basta que a terceirizadora use produtos e processos limpos (que 

não prejudiquem recursos naturais essenciais à vida hoje, nem reduzam as 

potencialidades das gerações futuras); é preciso que colabore para as questões 

maiores da sociedade. Sustento com dignidade e oportunidades de crescimento 

pessoal para os empregados, participação em iniciativas de inserção dos excluídos -

degradados, minorias - e incentivo a manifestações culturais autóctones 

demonstram a responsabilidade social assumida pelo fornecedor. O homem é a 

força e o cliente da empresa de serviço, que - como tal - deve compreendê-lo em 
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sua inteireza: alguém cujo bem-estar depende do equilíbrio entre necessidade de 

sobrevivência material e sentimento de pertencer a um grupo culturalmente definido. 

No artigo "Considerações sobre terceirização", Almeida (2001 :2) faz uma 

defesa à terceirização como meio propagador da qualidade do serviço e fomentador 

do aumento da oferta de emprego. 

A otimização dos serviços prestados e o acréscimo de trabalho por pessoa já 

eram procedimentos em evolução na cadeira de administração. A terceirização é tão 

somente a forma pela qual esta fase - pois trata-se de procedimento mutante - ora 

se reveste. 

O procedimento de terceirização garantiu maior acesso ao mercado de trabalho 

de profissionais que antes labutavam informalmente e proporcionou uma 

qualificação extra, entenda-se especialização, relativo aos serviços prestados. Por 

conseqüência, desobrigou-nos de gerir problemas que desafinam do objeto da 

atividade desenvolvida. 

Se queremos desenvolver atividade no ramo de confecção, através de 

empresa de grande porte, não nos interessa a forma pela qual serão solucionadas 

as demais atividades que não agregam valor no produto final. A denominação 

melhor seria obrigações decorrentes da atividade principal, entre elas as questões 

judiciais trabalhistas ou não, as procelas de recuperação de ativos não recebidos, 

entre outros que não importem diretamente ao lucro obtido com o término da cadeia 

produtiva. 

Traduz-se isso compreendendo que, se não se otimizar o serviço, terá que se 

dominar uma série de procedimentos e conhecimentos específicos, tornando-se 

moroso se comparado aos concorrentes. Poucos argumentos se contrapõem a essa 

afirmação, a 3a via, o fim social do trabalho, cada qual a sua moda, vislumbram o 
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assunto atribuindo-Ihe seu peso respectivo, porém uníssonas na celebração da 

"tecnização" nas prestações de serviços. 

Em todo o mundo, a América Latina é a região em que mais cresce o emprego 

de mão-de-obra temporária e terceirizada, segundo conta Demarchi (2001 :9). no 

artigo "Empresas terceirizam mais na AL". Tanto o trabalho temporário quanto o 

terceirizado aumentam por conta da globalização, mas também em conseqüência 

das oscilações da economia. Essas alternativas ao trabalho contratado 

proporcionam maior flexibilidade às empresas. Numa crise, os funcionários 

temporários são os primeiros a ser dispensados. Mas, durante uma recuperação, 

eles também são os primeiros a serem contratados. 

Panorama 

• Cresce emprego de mão-de-obra temporária na AL; 

• Nos EUA e Europa, esta modalidade representa 0,5% da mão-de-obra ativa; 

• No Brasil, atualmente, há 150 mil temporários, apenas 0,2% dos trabalhadores; 

• Na França, o trabalho temporário é instituição, e há um "exercito" de 

polivalentes; 

• A Adeco, uma das líderes mundiais em administração de mão-de-obra, fatura 

por ano cerca de US$ 15 bilhões em 60 países. 

5.3. O BENEFíCIO SOCIAL DA RECICLAGEM 

No artigo "O gênio da garrafa", Costa (2001 :26) conta o caso de Davi Barbosa, 

que durante 25 anos trabalhou com carteira assinada, e após ser demitido passou a 

trabalhar com artesanato utilizando garrafas PET usadas. 

Davi entrou numa rotina de trabalho incessante. De noite, catava garrafas de 

plástico usadas. (É uma questão de logística, de madrugada os ônibus estão vazios 
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e fica mais fácil transportar os enormes sacos de plástico preto com as garrafas 

dentro.) De dia, lavava, cortava e costurava as garrafas à mão, com a ajuda da 

mulher e da filha, fazendo bolsas e pastas. Quando a Guarda Municipal não 

confiscava sua mercadoria, ele vendia as bolsas na Praia de Ipanema. "Conseguia 

uma média de 100 reais por semana", diz. 

Argumentando que seu trabalho era ecológico - por reciclar as garrafas PET, 

que levam até 450 anos para ser absorvidas pela natureza -, Davi pleiteou um 

espaço de trabalho com a prefeitura. Foi alojado ao lado da Cooperativa dos 

Catadores de Rua, localizada embaixo do viaduto São Sebastião, na Zona Norte .. 

No fim do ano passado, Davi forneceu 1.800 embalagens (apenas o corpo 

cortado e limpo de garrafas de 1,5 litro de água mineral) para camisetas-brinde da 

Embratel. 

A revista Crea RJ (2001 :7) explica no artigo "Reciclagem comunitária" que 

embalagens plásticas de refrigerantes e água mineral têm um destino certo que é o 

lixo. Mas, tudo o que apa.rentemente não tem mais utilidade pode ser transformado 

em material reciclável. 

"Lixo é vida" tem sido o lema do projeto de coleta seletiva de lixo perecível 

realizado no bairro de Jacutinga, em Mesquita. A Reciclagem Comunitária Nossa 

Senhora do Carmo vem proporcionando uma formação de consciência e 

despertando na comunidade a importância da preservação ecológica. Porém, seu 

objetivo principal é atenuar a miséria predominante na região, gerando renda para 

famílias desempregadas. 

O projeto é alternativo, não necessitando de qualificação profissional e tem 

parceria com a Emlurb. As pessoas estão tendo ganhos acima de um salário 
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mínimo. Todo o material coletado passa por uma triagem e em seguida é 

comercializado. 

O lixo gera trabalho, renda e devolve a dignidade e possibilidade de prover a 

própria vida. 

Na reportagem "Moletom de garrafa plástica" a revista Engarrafador Moderno 

(2000:60) relata que a Abepet (Associação dos Fabricantes de Embalagens de PET) 

através da reciclagem de garrafas de PET produziu fibra de poliéster para a 

confecção de agasalhos de moletom, doados para a Campanha do Agasalho 2000. 

Com esta atitude a associação tenta mostrar a importância da reciclagem de 

PET, que aumentou em 30% no ano passado, atingindo a marca de 50 mil 

toneladas. Isso representa cerca de 21 % do total de garrafas produzidas, índice 

semelhante ao do Japão, por exemplo. A maior parte desta produção é destinada à 

indústria têxtil. 

Outra vantagem de trabalhar com este material é que as embalagens plásticas 

feitas de resina virgem pagam IPI de 10%, enquanto o plástico reciclado paga 12%. 

Segundo a Abepet, essa diferença poderia servir para remunerar melhor os 

catadores, que somam mais de 200 mil pessoas no país. 

A publicação Cempre (2001:1) relata no artigo "Ceará prioriza coleta seletiva e 

sedia primeiro sindicato de recicladores do País" que no Ceará, desde 1997, a coleta 

seletiva tem sido o mote para a geração de novos postos de trabalho para a 

população carente. Ao mesmo tempo, o governo tem criado condições propícias 

para o desenvolvimento de um pólo de indústrias recicladoras. 

Estas são as estratégias do Projeto Reciclando - Seja um cidadão ecológico, 

baseado na gestão compartilhada do lixo. 
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A reciclagem é prioridade no plano de governo do Ceará porque é uma arma 

poderosa contra a exclusão social, beneficia o meio ambiente e ainda fortalece a 

economia local. O projeto piloto está dando tão certo que está sendo procurado por 

gente de todas as regiões do País, interessada em reproduzir essa metodologia. 

Também há empreendedores querendo instalar negócios no pólo reciclador em 

razão dos incentivos fiscais que são oferecidos - isenção de 40% a 70% no valor do 

ICMS pelo prazo de dez anos. 

Mensalmente, 2 mil trabalhadores, com ganhos entre R$ 150,00 a R$ 340,00, 

coletam e fazem triagem de mais de 230 toneladas de recicláveis. Nem mesmo uma 

ínfima parcela desse material fica encalhada nos galpões: tudo é comprado pelo 

Sindiverde - Sindicato das Empresas de reciclagem de Resíduos Sólidos 

Domésticos e Industriais do Estado do Ceará, o primeiro do gênero no País 

preocupado com o desenvolvimento do setor. 

O Sindiverde foi criado para estimular as várias iniciativas locais a interagirem, 

eliminando intermediário~, aumentando a qualidade e volume dos recicláveis e 

reciclados, enfim, consolidando a existência de um setor industrial antes não atuante 

no Estado do Ceará. 

Todo o sistema é verticalizado. Trabalham, lado a lado, triagem, 

beneficiamento e produção industrial, o que diminui sensivelmente os custos de 

operação. 

Hoje, os materiais recicláveis são coletados em hotéis, restaurantes, postos de 

gasolina, centros comunitários, 50 depósitos e 30 ilhas ecológicas (denominação 

dada aos contâineres ou pontos de recepção que se destinam ao recebimento, 

misturado, de resíduos secos, colocados em locais de maior fluxo de pessoas). 
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No artigo "Proteção do Meio Ambiente também gera oportunidades de 

investimentos e empregos", Puppim (2001:1) relata que o número de empregos na 

área ambiental tem crescido gradualmente em diversos países. Esses empregos 

aparecem no setor público, privado e terceirizado, incluindo diversas atividades 

ligadas à melhoria da qualidade ambiental, tais como na gestão ambiental em 

organizações, na fabricação de tecnologia ambiental, na coleta e processamento de 

material reciclado e na fabricação e manutenção de equipamento gerador de fontes 

alternativas de energia. 

Calcula-se que só em 2000 as empresas brasileiras investiram na ordem de 1 

bilhão de dólares em projetos ambientais. 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, mudanças importantes já 

estão ocorrendo no setor ambiental, surgindo oportunidades de negócios e emprego. 

Muitas empresas ainda não vislumbraram a necessidade de mudanças para 

adaptar-se às demandas ambientais e estão perdendo oportunidades de dar um 

passo à frente em inovação e competitividade. 



6. IMPACTO NO MEIO AMBIENTE 

6.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

6.1.1. Conceitos de Poluição 

A poluição como uma externai idade 

Pearce e Turner (1994:61-69) definem a poluição do ponto de vista econômico 

como dependendo de ambas situações a seguir: um efeito físico de resíduos no 

meio ambiente e a reação humana a esse efeito. O efeito físico pode ser biológico, 

químico ou auditivo. A reação humana pode ser resumida como uma perda no bem 

estar. 

É importante apresentar a noção de custo externo, que é algo conhecido como 

uma externalidade negativa, e uma deseconomia externa. Se estivermos 

considerando uma situação onde um agente gera um nível positivo de bem estar a 

uma terceira parte, teremos um caso de benefício externo (externalidade positiva, ou 

economia externa). 

Um custo externo existe quando prevalecem as duas condições a seguir: 

1. Uma atividade de um agente causa uma perda de bem estar a outro agente. 

2. A perda de bem estar não é compensada. 

Se a perda de bem estar é acompanhada de uma compensação pelo agente 

causador da externalidade, o efeito é dito ter sido internalizado. 

Externalidade ótima 

Duas observações importantes devem ser notadas: 

1. A presença física de poluição não significa que exista poluição 'econômica'. 

2. Mesmo que exista poluição econômica não é o caso de ser eliminada. 

A s proposições acima podem ser demonstradas na figura abaixo: 



Custos, 
benefícios 

x 

Figura 6.1 - Definição econômica de poluição ótima 

BPLM 

o ~--------------~------------~--------
Q* Q1t 

Nível de atividade econômica, Q 

Fonte: Pearce & Tumer (1994:63) 
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o nível de poluição, Q, é mostrado no eixo horizontal. Custos e benefícios em 

termos monetários são mostrados no eixo vertical. BPLM são os 'benefícios privados 

líquidos marginais'. 

o poluidor vai incorrer em custos para desenvolver a atividade que vai 

aumentar a poluição, e vai receber benefícios em forma de faturamento. A diferença 

entre faturamento e custo são os benefícios privados líquidos. BLPM é então a 

versão marginal deste benefícios líquidos, isto é, o benefício líquido adicional por 

mudar o nível de atividade econômica em uma unidade. CEM é o 'custo externo 

marginal', isto é, o valor do dano adicional provocado pela atividade medida por Q. 

o nível ótimo de extemalidade é o ponto onde as duas curvas se cruzam. A 

área debaixo de BPLM é o benefício privado líquido total, e a área debaixo de CEM 

é o custo externo total. Assumindo que o poluidor e o sofredor devem receber o 

mesmo tratamento, isto é, não se deseja carregar os ganhos e perdas mais para um 

lado do que para outro, o desejo da sociedade pode ser definido como a 

maximização da soma dos benefícios menos a soma dos custos. 
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o triângulo OXV é a maior área de obtenção de benefícios líquidos. Assim 

sendo, Q* é o nível ótimo de atividade. Segue daí que o nível de poluição física 

correspondente a este nível de atividade é o nível ótimo de poluição. 

O nível ótimo de acumulação de dano econômico correspondente ao nível 

ótimo de poluição Q* é a área OVO* - área S, conhecida como nível ótimo de 

externa/idade. 

Alternativas para Definições de Poluição 

Pela figura anterior nota-se que a eliminação da poluição só pode ser 

alcançada não produzindo o bem poluidor. Mas, as leis da termodinâmica 

implicam em que não pode existir algo como um bem não poluidor. Assim 

sendo, para conseguir poluição zero deverá existir atividade econômica zero. 

Por isso, chamadas para a 'não poluição' parecem ilógicas. 

Esta linha de pensamento é citada no artigo "O ambientalista cético", onde 

Coronato (2001 :52-53) escreve sobre o cientista político dinamarquês Sjorn 

Lomborg, que no seu livro The Skeptica/ Environmentalist (O Ambientalista Cético) 

defende que as condições naturais do planeta estão melhorando. 

Ele se classifica como cético porque acha que organizações como o 

Worldwatch Institute e o Fundo Mundial para a Natureza ryvwF) distorcem 

estatísticas para convencer-nos de que as coisas estariam, ao contrário, piorando. 

O pesquisador passou quatro anos afogado em números e agora se sente 

confortável para afirmar, por exemplo, que é uma grande bobagem reduzir o ritmo da 

economia mundial "só" para diminuir a poluição. Essa redução poderá ser uma 

conseqüência do Protocolo de Kyoto, um acordo internacional que (se for adotado, 

em 2002) tentará fazer com que a emissão de gases poluidores, em 2012, seja 5% 

menor do que era em 1990. "Implementar um acordo assim é ser ruim de economia. 
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É gastar com um problema fantasma enquanto problemas reais, como fome, 

doenças e algumas formas de poluição, permanecem graves. E eles serão 

combatidos com mais crescimento econômico, não menos", diz Lomborg. 

Lomborg chama a atenção para duas questões importantes: a proliferação de 

estatísticas pouco confiáveis e a destinação nem sempre racional de dinheiro para 

combater problemas da sociedade. Ele lembra que as pessoas podem até se sentir 

bem com o aperto da regulamentação ambiental sobre as empresas - mas isso terá 

um custo, e o meio ambiente poderia colher beneficios maiores se o dinheiro fosse 

diretamente investido em soluções técnicas para os problemas. 

Segundo Pearce e Turner, os ambientes naturais que recebem resíduos podem 

ser caracterizados como tendo uma certa 'capacidade de assimilação' - podem 

receber um certo nível de resíduos, degradá-los e convertê-los em produtos neutros 

ou até benéficos. 

O depósito de resíduos em ambientes que não conseguem assimilá-los, 

simplesmente reduz a capacidade desse ambiente de lidar com maior quantidade de 

resíduos. 

Podemos entender a idéia da capacidade de assimilação observando que a 

curva CEM na figura XX deveria ter sua origem em algum ponto positivo de atividade 

econômica Qa. Abaixo desse nível, o único tipo de externai idade será 'temporário' -

o ambiente vai eventualmente retornar ao normal depois que o processo de 

degradação dos resíduos tenha ocorrido. A figura incluindo a capacidade de 

assimilação do ambiente está mostrada a seguir: 



Figura 6.2 - Níveis de poluição ótima com capacidade positiva de assimilação 

Custos, 
benefícios 

o 

BPLM 

Qa 

Wa 

Fonte: Pearce & Turner (1994:65) 
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Nível de atividade 
econômica, Q 
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Nível de emissões, W 
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Deve-se notar que a curva CEM começa em Qa somente se as pessoas 

notarem os efeitos físicos. Caso contrário pode começar mais à direita ao longo do 

eixo horizontal. No caso extremo, se as pessoas não ligarem para os efeitos físicos 

dos resíduos então não existirá a curva CEM. 

Assumindo que os resíduos são diretamente proporcionais ao nível de 

atividade, podemos simplesmente traduzir qualquer quantidade de Q no nível 

correspondente de W. 

Assim como Q* é o nível ótimo de atividade econômica, W" é o nível ótimo de 

poluição produtora de resíduos. Se o poluidor adotar alguma equipamento para 

reduzir a poluição, Q pode crescer sem o correspondente W. Uma parte de W pode 

ser redirecionada de modo a não afetar o meio ambiente. 
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Na presença de externalidades há uma divergência entre custos privados e 

sociais. Se essa divergência não for corrigida, então o poluidor vai continuar 

operando em um ponto como Ort na figura XX. 

Quem são os poluidores 

A imagem típica é de que as empresas são os poluidores. Na verdade, a 

combinação geral é a que segue: 

Gerador de Externalidade Sofredor de Externa/idade 

Empresa Empresa 
Empresa Indivíduo 
Indivíduo Empresa 
Indivíduo Indivíduo 
Governo Empresa 
Governo Indivíduo 

Fonte: Pearce & Turner (1994:67) 

A inclusão do governo como criador de externalidades corrobora o fato de que 

o governo muitas vezes gera um efeito externalizador devido à fracas regras e 

legislações. 

6.1.2. Desenvolvimento Sustentável 

Bezerra e Pontes analisam o conceito de Desenvolvimento (fazer crescer) 

Sustentável (conservando), traçando um paralelo com a história da humanidade que 

mudou de curso a partir da revolução industrial, com a aceleração da produção em 

larga escala. Esta produção em massa e toda a tecnologia criada a partir deste 

século fizeram do ser humano o único organismo vivo que é "tomador" do planeta, 

ou seja, o único que deixou de estar inserido nos ciclos naturais. Com a criação de 

substâncias artificiais e toda a parafernália necessária para produzi-Ias, o homem 

está gerando um grande problema para a humanidade, pois recursos naturais estão 

se esgotando, ao mesmo tempo em que há um aumento crescente do lixo na 

superfície do planeta. 



108 

Todos os ciclos da natureza são perfeitos, nada está em excesso nem em falta. 

Apenas o homem é capaz de criar o excesso ou falta, e apenas ele próprio é capaz 

de se responsabilizar para, daqui por diante, não apenas manter o planeta em 

condições saudáveis, mas também se comprometer a restaurar o que já foi 

destruído. 

Nesta civilização moderna, os negócios representam a maior força motriz da 

sociedade, e, segundo Willis Harman, pode "ser comparado ao poder da Igreja 

durante o Império Romano". Exemplo disso é que das 100 economias mais fortes do 

mundo, 51 são corporações transnacionais e somente 49 são países. 

Portanto, nada mais natural que as organizações liderem um movimento no 

sentido de sustentar o crescimento, de fazer com que o progresso não signifique 

somente progresso material, não importa a que preço. É preciso progredir cumprindo 

um papel na grande teia formada por todos os organismos vivos, levando em 

consideração que qualquer ação tem reflexo em toda a teia, por menor que ela seja. 

As empresas que querem viver bem no Séc. XXI deverão transformar o seu 

sistema de crenças em um mapa mental que inclua o Desenvolvimento Sustentável 

como conceito base, de forma a criar uma "alma" que permeie toda a empresa e 

suas inter-relações. 

A CERES (Coalition for Environmental/y Responsible Economies) , uma 

organização sem fins lucrativos, composta de investidores e grupos públicos, 

ambientais e religiosos, possui vários princípios, entre os quais podemos citar os 

dois a seguir, nos quais este trabalho se apóia: 

Redução da Reduzir e onde possível eliminar resíduos através da sua redução na fonte e 
I i beração de reciclagem. Manipular e liberar resíduos através de métodos seguros e 
Resíduos responsáveis. 
Conservação de Conservar energia e melhorar a sua eficiência nas operações intemas e nos 
Energia bens e serviços vendidos. Fazer todos os esforços para utilizar fontes de 

energia sustentáveis e ambiental mente seguras. 
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Os anos 90 trouxeram uma nova forma de gerenciar resíduos. Influenciados 

por regulamentações, pressões do público e necessidade de melhorar a eficiência 

na exploração de recursos, a indústria passou de uma visão de tratamento de 

resíduos para uma visão de prevenção. Existem algumas técnicas que auxiliam as 

indústrias na abordagem de prevenção de resíduos utilizada pela indústria, e uma 

das mais utilizadas é conhecida como os 4 Rs: Redução, Reutilização, 

Reciclagem e Recuperação. 

Não existem soluções simples para o problema do tratamento de resíduos. 

Entretanto, as companhias estão buscando soluções que juntamente com os 

indicadores produzem um efeito sinérgico. Como parte da solução, freqüentemente 

encontramos a redução da quantidade de entradas, a reutilização de produtos, a 

queima de resíduos para recuperação de energia e a reciclagem de partes. 

Para maximizar os resultados no tratamento de resíduos, a Environment 

Canada sugere a seguinte hierarquia: 

• Sempre que possível, a redução de resíduos é a melhor opção. Quanto menos 

resíduo, melhor. 

• Se o resíduo é produzido, os esforços devem ser feitos no sentido de reutilizá

los. 

• Reciclagem é a terceira opção. Embora a reciclagem ajude a conservar as fontes 

de recursos naturais e reduzir os resíduos, é importante salientar que existem 

custos associados com o processo de coleta e reciclagem em si. Por esta razão, 

a reciclagem deve ser considerada quando não se pode reduzir ou reutilizar. 

• Finalmente, pode ser possível recuperar materiais ou energia de resíduos que 

não podem ser reduzidos, reutilizados ou reciclados. 
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Existem evidências que sugerem que a prática dos 4 Rs pode trazer economia 

e corte de custos para as companhias, que podem ser obtidos pela redução dos 

custos de descarte e tratamento dos resíduos, de energia, de regulamentações, de 

matéria prima e de estoque de materiais e pela recuperação de receita através da 

venda de produtos reciclados. 

A origem da prevenção da poluição é freqüentemente atribuída à companhia 

americana 3M, que em 1975 instituiu um programa chamado 3P (Pollufion 

Prevenfion Pays) como uma abordagem para prevenir a poluição na origem. 

A prevenção da poluição (P2) tem se tornado um meio bastante efetivo de 

proteger nosso ambiente, eliminando o resíduo e promovendo o desenvolvimento 

sustentável. 

Na prática, os programas P2 ajudam a concentrar esforços em adotar soluções 

que evitam a geração de resíduos na fonte. P2 consiste em atividades que reduzam 

o volume de resíduos tais como redução na fonte, minimização de resíduos, 

reciclagem, reutilização, recuperação de energia e processos de "emissão-zero". 

Adicionalmente, os programas P2 incluem tratamento de resíduos e medidas de 

remediação de danos já causados. 

A Environment Canada define a prevenção da poluição (P2) como o "uso de 

processos, práticas, materiais, produtos ou energia que evitem ou minimizam a 

criação de poluentes e resíduos, reduzindo o risco para a saúde do ser humano e 

para o meio ambiente". 

A prevenção da poluição muda a ênfase de controle da poluição uma vez que 

foi criada para prevenir sua criação na fonte. A prevenção da poluição representa o 

primeiro passo na hierarquia de opções para tratar os resíduos. 
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No artigo liA Cidade Auto-Sustentável" a revista Crea RJ (2000: 12) discorre 

sobre a cidade auto-sustentável, onde se prevê o desenvolvimento de ações e a 

aplicação de programas que contemplem as dimensões sociais e econômicas do 

desenvolvimento sustentável. Esse conjunto de iniciativas de sustentabilidade pode 

ser esboçado na forma de um Decálogo da Cidade Auto-Sustentável, onde um dos 

itens diretamente relacionados a este trabalho é o VIII - Aplicar a Sustentabilidade 

aos Produtos e seus Rejeitos: 

Deve considerar o ciclo de vida dos produtos, desde as fontes de matéria 

prima, produção, distribuição, utilização e rejeitos, bem como os impactos 

ambientais que o acompanha: resíduos, contaminação de solos, água e ar, consumo 

de energia, barulho e habitat natural, e ainda a reciclagem e descarte final do 

produto. 

No capítulo "2.2.2. Desafios e Oportunidades" a publicação do MCT (2001 :81) 

ressalta a necessidade dos Institutos de Pesquisa Tecnológica prepararem-se para 

dar suporte à capacitação tecnológica da indústria dentro do conceito de 

Desenvolvimento Sustentável. Este tema está diretamente ligado à questão da 

competitividade, pois entre os países desenvolvidos observa-se um movimento no 

sentido de tratar projeto, desenvolvimento de produtos e planejamento dos 

processos produtivos tendo em vista a disposição final dos bens, segundo o pós

uso. Assim, a cadeia apresentada pela Produção Virtual (Projeto), Produção Física 

(Fornecimento, Fabricação, Montagem, Entrega e Manutenção) e Produção Reversa 

(Descarte ou Tratamento para sua reintrodução no processo produtivo) deve ser 

implementada na ordem inversa, o que acarreta significativa mudança nos 

parâmetros de planejamento industrial. 
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A figura a seguir ilustra as características desse novo modelo de organização 

da produção: 

Figura 6.3 - A cadeia de desenvolvimento sustentável 

GLOBO 
TERRESTRE 

PROJETO 

RECICLAGEM 

Fonte: TIB/MCT citando NAE/USA 

PRODUÇÃO VIRTUAL 

PRODUÇÃO FíSICA 

PRODUÇÃO REVERSA 

Além da lógica da produção, há que se considerar os aspectos relativos ao 

aproveitamento integral dos fatores e a consideração das questões ambientais, visto 

que é possível antever a adoção, em horizonte próximo, dos métodos de gestão 

orientados para a Avaliação do Ciclo de Vida (às vezes referenciada como "gestão 

do berço ao túmulo" ou LCA, da sigla em inglês). Para tanto, é necessário que se 

desenvolvam competências e parcerias com o fim de avançar nesses conceitos e na 

sua aplicação entre as empresas e setores da indústria. 

Andrade (2001:1) explica no artigo "Avaliação do Ciclo de Vida", que o ciclo de 

vida é um conceito de que os produtos e serviços nascem, vivem e morrem. Envolve 

as etapas de produção e consumo, com todos os aspectos ambientais das fábricas, 

dos sistemas de armazenamento e transporte, a distribuição para os pontos de 

venda, as embalagens, os restos deixados pelos consumidores. Inclui também todas 

as etapas pós consumo, como os resíduos de produto e de embalagens e a 

reciclagem. 
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Algumas empresas, universidades e consultorias estenderam o conceito e 

desenvolveram metodologias matemáticas quantitativas para fazer a Avaliação do 

Ciclo de Vida e aplicaram essa avaliação a produtos e serviços. A avaliação do ciclo 

de vida é uma excelente ferramenta de gestão ambiental e deve ajudar as empresas 

e os consumidores a realizarem melhores escolhas. A norma NBR ISO 14040, sobre 

Avaliação do Ciclo de Vida contém princípios que foram criados para preservar os 

aspectos éticos. 

O Instituto Battelle, tem seu foco dirigido na comercialização e desenvolvimento 

de produtos. Com 7.500 empregados em mais de 60 localidades, o Instituto Battelle 

desenvolve tecnologias e produtos para a indústria e governo. A receita bruta anual 

é de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Os pesquisadores do Instituto Battelle 

avaliaram o que há de novo em tecnologias estratégicas, baseados em três critérios 

básicos: 

• Benefícios para o consumidor final; 

• Vantagens competitivas em áreas como: qualidade, singularidade ou preço; 

• Capacidade de dar suporte a metas empresariais. 

Entre os dez maiores desafios e oportunidades para 2008, ressaltamos o item 

4. A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, onde o desafio tecnológico 

ambiental deverá variai para se expandir e simplificar o programa de reciclagem, 

desenvolvendo-se processos industriais limpos. 

Um dos dez maiores atrativos para os consumidores até 2010 será o item 8. 

Qualidade Ambiental, onde a reciclagem de desperdício assumirá um papel de muito 

maior importância do que é hoje. 

Na lista dos dez mais em tecnologias estratégicas para 2020, podemos citar o 

item 3. Tecnologia Verde Integrada (Grintech) , com novos sistemas que eliminam o 
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desperdício ao invés de apenas reduzi-lo. O objetivo final é eliminar o desperdício e 

fazer produtos completamente recicláveis. A GrinTech será especialmente 

importante na indústria, dentre outras. 

6.1.3. Capitalismo natural 

No artigo "O capitalismo natural", Amory e Lovins (2000:160) explicam que o 

final do século 20 trouxe duas grandes mudanças intelectuais. A mais óbvia foi a 

derrocada do comunismo e a aparente vitória do capitalismo de mercado. A menos 

óbvia, mas muito mais importante, foi o começo do fim de nossa guerra contra a 

Terra e o surgimento de um novo modo de fazer negócios. Trata-se de uma tentativa 

de conferir o devido valor à natureza e às pessoas - e atingir, assim, lucros 

extraordinários e vantagens competitivas. Chamamos esse novo jeito de fazer 

negócios de "capitalismo natural". Ele aplica os sólidos princípios capitalistas não 

somente ao capital financeiro e manufatureiro mas também a duas formas ainda 

mais importantes de capi.taI - natureza e gente -, sem as quais não há vida nem, 

portanto, atividade econômica. 

O capitalismo industrial é uma aberração temporária, não por ser capitalismo, 

mas porque desafia sua própria lógica ao destruir sua maior fonte de capital. Essa 

fonte é o capital natural, que fornece "serviços de ecossistemas", como ciclos de 

alimentação, estabilidade climática, composição atmosférica e produtividade 

biológica. 

Os princípios contábeis não permitem que as empresas liquidem ativos não 

registrados e classifiquem os lucros como rendimentos. Em última análise, a 

natureza também não faz isso. Estimativas conservadoras do valor econômico dos 

serviços de ecossistemas igualam ou superam o produto bruto mundial. Não há 
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dúvida de que o valor correto será longamente debatido pelos que acham 

inconveniente pagar os custos reais da destruição da natureza. No entanto, ainda 

que não sejam suficientemente conhecidos e acordados os valores corretos do 

capital natural, uma economia que não registre o valor de um aporte tão grande e 

indispensável será prejudicada. 

Por exemplo, a derrubada dos recursos monetarizáveis de uma floresta, a 

madeira, poderá inadvertidamente destruir serviços de ecossistema não 

monetarizáveis mas infinitamente mais preciosos, como a estocagem de água, o 

controle da atmosfera e do clima, a manutenção do hábitat e a biodiversidade. 

O Capitalismo Natural, aborda uma alternativa que produz relevantes ganhos 

não somente para as futuras gerações mas também para os acionistas de hoje. Ela 

permite que as empresas atuem como se já valorizassem adequadamente o capital 

natural. É altamente lucrativa até mesmo hoje, quando esse capital é avaliado em 

praticamente zero. Para atingir tal resultado, o capitalismo natural combina quatro 

princípios que se reforçam mutuamente, os quais podem ser adotados por qualquer 

empresa: 

1. O aumento radical da eficiência dos recursos 

O primeiro passo consiste em usar os recursos de maneira de 10 a 100 vezes 

mais produtiva. Na realidade, somente 1 % do fluxo de recursos da atualidade resulta 

em produtos duráveis. 

O elevado nível de perdas constitui, por outro lado, uma oportunidade para 

negócios. Em uma economia como a do Brasil, cuja eficiência é em princípio mais 

baixa que a americana e na qual haveria necessidade de instalar infra-estrutura, a 

oportunidade de negócios é ainda maior. Ela poderia também se tornar uma 

alavanca poderosa para o desenvolvimento econômico. 
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2. Biomimetismo: nenhum desperdício, nenhum veneno 

O segundo princípio básico do capitalismo natural é reorientar a produção 

segundo linhas biológicas, com circuitos fechados, nenhum desperdício e nenhuma 

toxicidade. Isso reduz as pressões sobre os sistemas naturais, transforma os 

materiais descartados em aportes para novos compostos ou para o 

reaproveitamento lucrativo e permite que produtos de qualidade superior sejam 

produzidos com custos mais baixos. 

3. A economia das soluções 

Tanto o biomimetismo como a alta produtividade dos recursos são 

recompensados pelo terceiro elemento do capitalismo natural - a mudança do 

modelo de negócios, da venda de mercadorias ao leasing de um fluxo contínuo de 

serviços que vão ao encontro das necessidades dos clientes. 

Essa mudança alinha os interesses de produtores e consumidores, premiando 

a todos pelo fato de estarem fazendo mais e melhor, com custo menor e durante 

mais tempo. 

4. Reinvestindo no capital natural 

O quarto passo é que os capitalistas prudentes deverão reinvestir os lucros na 

restauração, na manutenção e na expansão do capital natural. O objetivo é 

incrementar a produção de recursos biológicos e serviços de ecossistemas. 

O capitalismo natural faz mais do que conservar a natureza: ele também pode 

ajudar a salvar toda a sociedade. Ele pode ajudar a suplantar a escassez de 

trabalho, esperança, segurança e satisfação, atuando sobre sua causa comum - o 

desperdício de recursos, dinheiro e mão-de-obra. Empresas que reduzem o 

desperdício de energia e material poderão fornecer um trabalho melhor para um 
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número maior de pessoas - a fonte primordial de inovação. Os países que desviam 

os impostos dos empregos e do rendimento, fazendo-os recair sobre os detritos e a 

poluição, necessitarão de menos impostos sobre a renda para reparar os danos 

tanto contra as famílias como contra a natureza. 

O Brasil já conta com um modelo do novo padrão de desenvolvimento. A 

cidade de Curitiba é provavelmente o melhor exemplo mundial de planejamento 

integrado. Ali foram adotados os mesmos princípios de planejamento e espírito 

empreendedor que as empresas do capitalismo natural aplicam aos processos de 

produção. A capital do Paraná atingiu uma prosperidade relativa mesmo enquanto 

sua população quadruplicava e bolsões de pobreza se formavam a seu redor. 

Tratar suas necessidades econômicas, sociais e ecológicas não como 

prioridades excludentes, mas sim como elementos interligados, fez com que Curitiba 

obtivesse mais sucesso do que muitas cidades americanas com megaprojetos 

dispendiosos. O conceito-chave foi integração - de transporte e de uso da terra, 

hidrologia e fisiografia, educação e saúde. 

O capitalismo natural absorverá o capitalismo industrial com novos padrões, do 

mesmo modo como o capitalismo industrial absorveu a economia agrária. Unindo 

objetivos ecológicos e econômicos, ele premiará as escolhas e as empresas que 

conseguirem atingir os dois. 

6.2. PROGRAMAS DE RECICLAGEM 

No artigo "A evolução da consciência ambiental", Pinto (2001 :A2) esclarece 

que a consciência ambiental, que começa a se disseminar na sociedade, evoluiu 

para um conjunto de preocupações que vão do uso racional dos recursos naturais 

até a reciclagem propriamente dita. 
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Há que se considerar a viabilidade econômica da reciclagem: programas 

comunitários requerem materiais negociados a preços competitivos. No âmbito das 

políticas públicas, mas iniciativas vão desde criação de usinas de separação e 

reciclagem de resíduos sólidos a audiências públicas patrocinadas pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama) para estimular o processo de reciclagem. 

Os fabricantes nacionais de materiais de embalagens pedem a criação de 

programas de estímulo às operações de coleta, processamento e reaproveitamento 

de sucata para atrair compradores potenciais. 

Outro aspecto importante é o marketing ambiental. Indústrias de embalagens e 

envasadores constituíram entidades com o intuito de apoiar programas de coleta 

seletiva. Empresas recicladoras, financiadas por produtores de resinas, viabilizaram 

a compra de embalagens descartadas, em escala, apenas, suficiente para legitimar 

a preocupação com o meio ambiente. 

E marqueteiros habilidosos promoveram, na mídia, fantasias comercialmente 

inviáveis, como os jeans de plástico reciclado. 

Nascimento e Costa (2001 :3) relatam no artigo "Bolsa de resíduos tem 57 

participantes", que a Bolsa de Resíduos da Firjan (Anexo B), criada em agosto de 

2000, comemora um ano de atividades com um salto superior a 100% no número de 

empresas participantes, que passou de 27 para 57. Entre os destaques na oferta 

estão os materiais plásticos, papel e papelão, óleos usados e sucatas de metais 

ferrosos. 

As 57 empresas são responsáveis por 230 propostas. Pesquisa junto aos 

participantes da bolsa mostra que 30% das propostas resultam em negócios, o que é 

um índice excepcional. As propostas ficam disponíveis na internet, no site da Firjan. 
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o relacionamento entre as empresas é de livre negociação. A Firjan não 

interfere no processo de oferta e procura. Há casos em que as empresas cedem 

seus resíduos gratuitamente. Na maioria dos processos, entretanto, ocorre a venda 

do material. 

No artigo "Coca-Cola investe em reciclagem", Laplace (2001 :4) diz que foi 

criada uma parceria entre a Riocoop (Cooperativa de Catadores de Lixo no Rio de 

Janeiro) e a Coca-Cola, que ajuda a ressaltar a importância da coleta seletiva de 

lixo. Em novembro de 2000, foram 1,3 toneladas de lixo reciclável recolhido pela 

Riocoop no Estado. Em agosto de 2001, esse número pulou para 23 toneladas, 10% 

deste total representado pelas garrafas tipo PET. De janeiro a agosto deste ano 

foram, 117 toneladas de resíduos sólidos recolhidas no Rio. As coletas são feitas em 

condomínios, empresas, escolas e igrejas em 44 pontos no Rio e Baixada 

Fluminense. 

A coleta seletiva em prédios residenciais do Rio, tem uma adesão estimada em 

60%. Em um edifício de 40 apartamentos é possível recolher 800 quilos de material 

por mês entre garrafas PET, alumínio, papel e lata. 

Pelo sistema que funciona hoje, a cooperativa leva o material recolhido para 

um galpão na Avenida Automóvel Clube. Lá, os conjuntos de materiais são 

separados e vendidos para sucateiros maiores (entrepostos) que revendem para a 

empresa de reciclagem. Outro aspecto da reciclagem é a economia para as 

prefeituras no sistema de coleta. O município tem um custo de R$ 32,00 por cada 

tonelada de lixo recolhida. 

O WWI-UMA (Worldwatch Institute e Universidade Livre da Mata Atlântica) 

conta no artigo "Empresa de refrigerantes inova setor de reciclagem como programa" 

de 18/01/02, que a Coca-Cola criou há três anos o "Reciclou, Ganhou" como 
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programa "guarda-chuva" integrando vários projetos de reciclagem que vinham 

sendo realizados pelos fabricantes Coca-Cola em todo o país. Os recursos 

investidos em um ano chegarão a R$ 700 mil. 

A Coca-Cola lançou um manual, para seus fabricantes, que inclui todas as 

etapas necessárias à implantação do Programa Reciclou, Ganhou, voltado para 

reciclagem de embalagens de refrigerantes. Essa é a primeira vez que uma 

empresa, no Brasil, reúne em uma publicação interna práticas para desenvolvimento 

de programas de reciclagem. 

Os programas contam com parcerias de escolas públicas e privadas, hospitais, 

entidades filantrópicas, estabelecimentos comerciais e comunidades, por meio das 

associações de moradores, cooperativas de reciclagem e catadores autônomos para 

tornar possível a coleta. 

A troca, dependendo do programa, pode ser em forma de dinheiro, brindes ou 

materiais necessários aos estabelecimentos, a exemplo de computadores e 

materiais esportivos para as escolas. 

Da reciclagem de garrafas feitas de plástico PET, por exemplo, surgem fibras 

para indústria têxtil, que é a principal aplicação, vassouras, fibras para enchimento 

de travesseiros, roupas, carpetes, mantas, outras embalagens, cordas, fivelas de 

cabelo, recipientes e um enorme mercado alternativo que vem dando oportunidade 

de trabalho e melhorando a qualidade de vida de muita gente. 

Não se joga nada fora e isso vale também para a operação nas fábricas ou no 

dia-a-dia administrativo. De 60% a 80% do resíduo industrial são reciclados, gerando 

economia para a fábrica. Os funcionários da Coca-Cola há muito criaram o hábito de 

usar lixeiras seletivas nos prédios onde trabalham e, até mesmo trazem de casa 
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suas coletas cuja receita de venda para a reciclagem gera uma contribuição para 

projetos sociais. 

Mano (2001 :86) relata no artigo "Tempo de despertar", que a Latasa, braço 

brasileiro de um dos maiores fabricante mundiais de latas de alumínio, compra os 

excedentes industriais recicláveis de seus clientes. Em 2000, a Latasa pagou 800 mil 

dólares por isso. Todo o alumínio coletado é aproveitado. Os materiais que a 

companhia não recicla - vidro e PET - são trocados com outras empresas por 

alumínio. 

No artigo "Fiquem tranqüilos: há PET para todos", Borges (2000: 13) cita o 

lançamento do prêmio Ecopet para incentivar o setor. Lançado no final de 1999 pela 

Associação Brasileira dos Fabricantes de PET (Abepet), o Prêmio Ecopet teve sua 

primeira edição em 2000. O concurso foi criado visando a estimulação de pessoas 

físicas brasileiras a desenvolverem estudos, processos inovadores e utilização para 

o PET reciclado, obtido a partir de detritos industriais ou de embalagens pós

consumo. O Prêmio Ecopet foi dividido em três categorias: monografias escolares 

sobre reciclagem, com participação de estudantes a partir da 7a série; pesquisas 

acadêmicas, processos inovadores, máquinas ou processos tecnológicos que 

contribuam para a reciclagem do PET, e ações da coletividade que efetivamente 

incrementem a coleta local de embalagens pós-consumo. 

A publicação Cempre (2001 :2) relata no artigo "Reciclagem atrai novos 

empreendimentos" exemplos de produtos reciclados oferecidos em escala industrial 

e comercial no Brasil. 

No caso de plásticos, cita os "flakes" - pequenos pedaços de plástico picados e 

descontaminados - de duas garrafas de PET viram uma camiseta básica. O produto 

leva o nome de Alya Eco e foi recentemente lançado, no Brasil, pela Rhodia-Ster. 



122 

Trata-se da primeira fibra têxtil produzida 100% a partir de embalagem PET pós

consumo. A fibra é 20% mais fina em comparação com a de algodão. 

O tecido de PET reciclado é tão macio e agradável ao toque que também é 

usado para fazer colchas, mantas para sofá e xales para a decoração da casa, 

toalhas de mesa, cortinas, etc. 

Este reciclável também permite a fabricação de cordas e cerdas, carpete, 

réguas e canetas, carrinhos de brinquedo, tênis, luminárias, vassouras, potes 

plásticos, tapetes, mantas para enchimento de edredões e travesseiros, pelúcias 

para a confecção de bichinhos, filtros para coifa, sacolas, sacos de lixo, vasos para 

flores, chapas para revestimento de paredes, painéis, prateleiras, entre outros. 

No artigo "AmBev, Unilever e Tetra Pak fortalecem coleta seletiva em São 

Paulo e Rio de Janeiro" a publicação Cempre (2001: 1) relata que numa parceria 

entre Grupo Pão de Açúcar, Xampus e Condicionadores Organics, da Unilever, e 

Tetra Pak, foi lançada em abril último, a campanha Seja um Fiscal da Natureza, que 

está sendo implantada em 12 lojas do Pão de Açúcar, uma em Santo André e uma 

em Campinas, todas operando no sistema 24 horas. 

Nestas lojas funcionam Postos de Entrega Voluntários (PEV's) dentro do 

padrão universal da coleta seletiva, que compõem as chamadas Estações 

Ecológicas, para o recolhimento de papéis, metais, vidros e plásticos. 

Até o final deste ano, em todas as lojas da rede Extra Hipermercado 

(pertencente ao grupo Pão de Açúcar), entrará em funcionamento o Projeto "AmBev 

Recicla Brasil", centro de reciclagem de embalagens plásticas PET e latas de 

alumínio, que utiliza máquinas automatizadas para coleta e reciclagem de 

embalagens, denominadas Replanetas (conceito de "reciclar o Planeta"), gratificando 

o consumidor com vale-compras no valor correspondente à embalagem reciclável. 
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A publicação (2001 :2) cita também no artigo "Últimos cinco anos registram 

crescimento nos índices de vários materiais" que o segmento que ganha força no 

mercado da reciclagem é o de garrafas PET. Em 1994 surgiu, oficialmente, a 

primeira empresa exclusivamente recicladora desse tipo de plástico no País - hoje 

estão em funcionamento cerca de 20 empreendimentos. Desde 1998, a reciclagem 

de PET tem tido uma forte aceleração, com crescimento proporcionalmente 

superiores ao da produção de resina virgem. Entre 1999 e 2000 essa expansão foi 

de 34%, contar 10% no crescimento da produção de PET virgem. A evolução de 

reciclagem de PET é apresentada na tabela a seguir: 

Tabela 6.1 - A evolução da reciclagem de PET no Brasil 

Ano Demanda Nacional de Demanda para Reciclagem pós-
Resina PET Refrigerantes consumo 

1994 80 mil/t 13 mil/t = 16,3% 
1995 120 mil/t 18 mil/t = 15% 
1996 150 mil/t 22 mil/t = 14,7% 
1997 211 mil/t 88% = 185,7 mil/t 30 millt = 16,2% 
1998 260 mil/t 86% = 223,6 mil/t 40 mil/t = 17,9% 
1999 286 mil/t 83% = 237,4 mil/t 50 mil/t = 20,42% 
2000 315 mil/t 81 % = 255,1 mil/t 67 mil/t = 26,27% 

6.3. ASPECTOS FISCAIS E ECONÔMICOS 

Nos artigos "Reciclagem em cartaz I Reciclagem exige ações sólidas", 

Bianchini (2001 :2,A2) escreve que a reciclagem é parte importante da solução do 

problema do lixo em qualquer parte do mundo. 

Sociedade, empresas e governos protagonizam, simultaneamente, papéis de 

fundamental importância para que programas de reciclagem sejam vitoriosos. 

É imprescindível que os cidadãos criem o hábito de separar em casa o lixo 

orgânico do inorgânico, diz Bianchini. Dessa forma, valorizam-se os produtos 

destinados ao processo de reciclagem. O próprio morador pode colaborar mais, 

levando resíduos recicláveis a postos de coleta localizados em cooperativas e 
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supermercados. Como incentivo, muitos desses estabelecimentos estão oferecendo 

descontos aos clientes que levam garrafas PET, latas de alumínio e papelão, por 

exemplo. 

As empresas privadas que utilizam os reciclados também têm papel decisivo 

nesse ciclo, mas dependem diretamente de ações legislativas do governo. A 

economia brasileira necessita de incentivos fiscais e sociais para gerar um mercado 

rentável de reciclados. Com a isenção de alguns impostos, haveria ainda mais 

investimentos na indústria de reciclagem e, consequentemente, aumentaria o 

reaproveitamento de materiais como plástico, papel e vidro. 

Trocando em miúdos, as empresas envolvidas no processo de produção de 

matérias-primas a partir de recicláveis pagam PIS de 0,65%, Cofins de 3,65%, IPI de 

5% para plásticos e 4% para demais materiais. Soma-se a esse valor o ICMS 

cobrado pelos estados, em torno de 13%. 

Segundo Bianchini, é necessário que os órgãos governamentais propiciem 

tratamento tributário especial às empresas que comercializam materiais recicláveis e 

também às que optam por utilizar os reciclados como matéria-prima na produção de 

bens de consumo. Com a reciclagem de todas as garrafas PET usadas no País, 

mais de 50% do poliéster obtido no processo não seria absorvido pelo mercado. 

Lustosa (2001 :2) declara no artigo "Economia e meio ambiente juntos", que o 

meio ambiente, é afetado pela economia. E como a taxa de juros pode influenciar no 

meio ambiente? Taxas de juros muito altas estimulam a extração mais rápida dos 

recursos naturais. Dada a incerteza do futuro, os agentes econômicos preferem 

transformar seus recursos naturais em moeda hoje e ganhar os rendimentos das 

altas taxas de juros, do que manter o recurso natural para transformá-los em moeda 

do futuro. 
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Como os investimentos externos diretos podem afetar o meio ambiente? Os 

capitais externos que ingressam no país são para compra de empresas ou para 

expansão da capacidade produtiva. No primeiro caso, se os novos controladores 

não tiverem preocupações ambientais, suas atividades podem prejudicar o meio 

ambiente. Quando há expansão de capacidade produtiva, os impactos ambientais 

são evidentes, pois não há tecnologia disponível que aproveite 100% dos insumos. 

No artigo "Tributação e meio ambiente", Ferraz (2001 :2) diz que assistiremos 

em breve uma reforma fiscal sem precedentes: os green taxes, isto é, os tributos 

ecologicamente orientados vão entrar em prática, globalmente. Não obstante a 

dificuldade de sua implementação, pois sempre há resistência à instituição de 

tributos, a pressão social está definitivamente exigindo essa reorientação da 

atividade fiscal. 

Os ditos green taxes são aqueles que influenciam na decisão econômica de 

modo a tornar mais interessante a opção ecologicamente mais adequada. Na 

verdade, nada mais devem fazer que refletir a realidade dos custos da atividade 

ecologicamente desorientada. Na atividade econômica, as decisões são orientadas 

pelo binômio custo/benefício e assim, ainda que não seja critério exclusivo, o custo é 

critério de extrema relevância nas decisões diárias, não apenas do empresário, mas 

de todos. 

Ora, se os custos da degradação ambiental não forem refletidos nos preços, as 

decisões econômicas nunca serão ecologicamente corretas. A função das green 

taxes é precisamente a de "internalizar" (neologismo de origem norte-americana) os 

custos ambientais, isto é, trazer para o custo de cada bem ou mercadoria o custo 

que o seu consumo representa em termos ambientais. 
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o imposto verde tem, portanto, esse papel reorientador da atividade 

empresarial e popular, sem que possa criticá-lo por artificial. De fato, tais impostos 

não criam uma variante que distorce a melhor decisão econômica, mas, pelo 

contrário, a fazem brotar com dados reais, pois o custo ambiental é real. Esse 

modelo de reforma tributária traz a novidade: tributos impostos não pelo Estado, mas 

pela natureza. O custo é relevante nas decisões diárias. 

Leopoldo e Silva (2001 :9) explicam no artigo "Negócios verdes, um mercado 

promissor", que o mercado de negócios ambientais no Brasil, também conhecidos 

como negócios verdes, começa a amadurecer e já oferece um imenso leque de 

oportunidades rentáveis para a iniciativa privada. Primeira indústria no Canadá e 

segunda na Alemanha, o meio ambiente representa um mercado potencial de US$ 6 

bilhões no país, com possibilidade de crescimento de 30% ao ano, segundo 

especialistas do setor. 

A indústria de reciclagem no mundo já movimenta 600 milhões de toneladas e 

fatura US$ 160 bilhões. Ainda em desenvolvimento no Brasil, esse setor gera 

recursos da ordem de US$ 1,2 bilhão por ano, apenas 20% do potencial existente. 

Prevê-se que o mercado de reciclagem dê um salto até o ano que vem. É que 

tramita na Câmara Federal uma proposta de política nacional de destinação dos 

resíduos sólidos que deverá atrair o interesse de grandes empresas e 

multi nacionais, tirando o setor da informalidade atual. 

A proposta determina que a indústria passe a ser responsável pelo lixo 

industrial que gera, tratando-o e criando aterros industriais, e que cidades com mais 

de 100 mil habitantes implantem serviços de coleta seletiva. A reciclagem é um 

negócio rentável que agrega até seis vezes o valor da matéria-prima. 
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o artigo "Descartáveis em ritmo de globalização" da revista Engarrafador 

Moderno (1998:16-22), aborda os aspectos ambientais relacionados a cadeia de 

suprimentos de embalagens PET one way. 

O artigo lembra que os produtores de embalagens de vidro tentaram brecar a 

explosão de descartáveis propondo junto ao governo uma obrigatoriedade das 

embalagens retornáveis para proteger o meio ambiente. A reivindicação não foi à 

frente, porque o caminhão que leva e traz o vasilhame talvez polua mais do que as 

garrafas de PET, latas ou cartonadas, que podem ser recicladas. 

Segundo a Abividro - Associação Técnica das Indústrias Automáticas de Vidro, 

sempre haverá mercado para as embalagens de vidro, sejam descartáveis ou 

retornáveis, não só pela qualidade inerente ao produto vidro como embalagem, mas 

também pelo valor que ele agrega ao produto final. A Abividro completa dizendo que 

uma tendência em voga atualmente na Europa, deverá chagar em breve ao brasil: o 

incentivo dos governos à utilização das embalagens retornáveis para a preservação 

do meio ambiente. As punições aos poluidores estariam cada vez mais pesadas, por 

isso as empresas estariam optando pelos retornáveis. 

Dessa maneira, é arriscado dizer que as embalagens descartáveis 

prevalecerão no futuro. Se for analisado o mercado norte-americano onde quase 

100% é descartável, pode-se dizer que sim. No entanto, existem fatores econômicos 

e uma crescente consciência ecológica muito forte que pode reverter esse quadro. 

A favor do PET one way podem ser destacadas as tecnologias de barreira 

anteriormente descritas como a extrusão sopro, que pode incorporar de 1,5% de 

material barreira a 85% de reciclado pós consumo, o processo de coating interno 

ACTIS e o de coating externo que está sendo desenvolvido pela The Coca-Cola 

Company, ambos possibilitando 100% de reciclagem das garrafa PET one way. 



7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

7.1. METODOLOGIA 

Tipo de pesquisa 

Seguindo os critérios de classificação propostos por Vergara (1998, p. 44), 

foram utilizados neste projeto os seguintes tipos de pesquisa: 

a. quanto aos fins - exploratória, por sua natureza investigatória e de sondagem, 

descritiva, ao apresentar as características de um determinado segmento 

industrial, e explicativa, na medida em que algumas dessas características 

são interpretadas com base em conceitos do modelo teórico; 

b. quanto aos meios - pesquisa de campo, através da aplicação de um 

questionário junto a um determinado segmento industrial, e pesquisa 

bibliográfica, para a fundamentação conceitual dos temas abordados. 

Universo e amostra 

O universo da pesquisa são as indústrias de refrigerantes e águas minerais do 

Estado do Rio de Janeiro. A amostra selecionada são as fábricas com cadeias de 

suprimentos de embalagens de PET e de outros materiais plásticos que constam no 

Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro emitido pela FIRJAN (Anexo C). 

Seleção dos sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa são os gerentes e diretores relacionados no Cadastro 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro emitido pela FIRJAN. 
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Coleta de dados 

Os dados foram coletados por: 

a. Pesquisa bibliográfica em livros, artigos, teses, dissertações, periódicos 

especializados e Internet; 

b. Questionário (Anexo O) aplicado por telefone a 28 indústrias (de um total de 

42) de refrigerantes e águas minerais do Estado do Rio de Janeiro com índice 

de resposta de 75%. Segundo Kotler (1998:83), o índice de resposta de 

questionários postais é muito baixo, por isso optou-se por utilizar a entrevista 

por telefone. Adicionalmente foi realizada uma entrevista pessoal na Rio de 

Janeiro Refrescos Ltda. - Grupo Andina, localizada em Jacarepaguá e que 

vem a ser a segunda maior fábrica de Coca-Cola do Brasil. 

Tratamento dos dados 

Os dados foram tratados de forma quantitativa, e apresentados em forma de 

porcentagem para cada questão. 

Limitações do método 

São detectadas limitações nas seguintes fases da pesquisa: 

a. Na coleta de dados - a relevância dos dados coletados depende da 

profundidade com que os sujeitos da pesquisa respondem o questionário. 

b. No tratamento dos dados - apesar da simplicidade das operações e cálculos 

utilizados no programa MS Excel, foram criados mecanismos de double check. 



7.2. RESULTADOS DA PESQUISA 

Considerações 
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1. As 42 empresas a serem contatadas foram definidas com base nas 

informações provenientes do Cadastro Industrial do Estado do Rio de Janeiro 

2000/2001 emitido pela FIRJAN (Anexo C). 

2. As empresas n.o 14 e 18 foram descartadas da pesquisa por falta e repetição 

de dados, respectivamente. 

3. As empresas n.o 2, 3, 7, 12,20, 21, 25 e 38 foram descartadas da pesquisa 

porque não envasam nem água mineral nem refrigerante (são centros de 

distribuição e concessionárias de saneamento básico). 

4. As empresas n.o 11, 13, 39 e 42 foram descartadas da pesquisa porque apesar 

de envasarem água mineral e refrigerantes, não utilizam embalagens de PET 

ou de outro material plástico nas suas operações no Estado do Rio de Janeiro 

(algumas tem apenas a representação no RJ e a produção em outro estado, e 

outras só operam com embalagens de vidro e lata). 

5. As empresas n.o 19, 26, 32 e 34 foram descartadas da pesquisa devido à 

impossibilidade de serem contatadas (mudança de telefone e/ou endereço). 

6. As empresas n.o 15, 27 e 35 foram descartadas da pesquisa porque não 

informaram os dados até a data limite de 9 de janeiro de 2002. 

7. Assim sendo, das 42 empresas originais, foi definida uma amostra não 

probabilística (Kotler, 1998:84) de 28 empresas com informações colhidas de 

21 empresas (ver considerações 5 e 6), resultando num índice de resposta de 

75%. 
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Segundo o critério estabelecido pela RAIS - TEM (Ministério do Trabalho e 

Emprego), as empresas do segmento industrial de refrigerantes e águas minerais do 

Estado do Rio de Janeiro podem ser ordenadas pelo seu tamanho como a seguir: 

N° de empregados 
Micro Pequena Média Grande 

(O - 19) (20 - 99) (100 - 499) (>= 500) Total 
N° de empresas 7 5 5 4 21 I 

% 33,3% 23,8% 23,8% 19,0% 100,0% I 

Os resultados desta pesquisa serão integralmente apresentados, de forma 

consolidada ou estratificada, sendo transcritas as perguntas ou afirmativas que lhes 

deram origem. A numeração que precede as transcrições é a original do 

questionário. 

(1) Realiza enchimento em recipientes de PEr ou de outro material plástico na 

fábrica? 

Todas as 21 empresas contatadas envasam seus produtos em recipientes de 

PET ou de outro material plástico (garrafas, garrafões e copos). 

(2) Quais os tipos de recipiente e representatividade no negócio (volume) ? 

Água mineral 

Recipiente Faixa de Volume (%) 

Garrafa plástica retornável O 

Garrafa plástica descartável (one way) 25 a 95 

Garrafão plástico retornável 70 a 100 

Garrafão plástico descartável (one way) 10 

Copo plástico 5 
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Refrigerantes e refrescos 

Recipiente Faixa de Volume (%) 

Garrafa plástica retornável O 

Garrafa plástica descartável (one way) 10 a 100 

Garrafão plástico retornável 10 

Garrafão plástico descartável (one way) 30 

Copo plástico 50 a 100 

(3) Possui estação de coleta de plástico com prensa na fábrica? 

Quant. % 
Sim 7 33,3% 
Não 14 66,7% 

Total 21 100,0% 

Em caso de "Sim", é própria ou terceirizada ? 

Quant. % 
Própria 3 42,9% 

Terceiros 4 57,1% 
Total 7 100,0% 

(4) Realiza injeção de pré-formas de recipientes na fábrica? 

Quant. % 
Sim 3 14,3% 
Não 18 85,7% 

Total 21 100,0% 

Em caso de "Sim': é própria ou terceirizada ? 

Quant. % 
Própria 3 100,0% 

Terceiros 
Total 3 
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(5) Realiza sopro de recipientes na fábrica ? 

Quant. % 
Sim 10 47,6% 
Não 11 52,4% 

Total 21 100,0% 

Em caso de "Sim", é próprio ou terceirizado ? 

Quant. % 
Própria 7 77,8% 

Terceiros 2 22,2% 
Total 9 100,0% 

Em caso de "Sim", as pré-formas são produzidas no RJ (caso não injete as pré-

formas na fábrica, apenas sopre) ? 

Quant. % 
Sim 4 66,7% 
Não 2 33,3% 

Total 6 100,0% 

Em caso de "Não", os recipientes são produzidos no RJ ? 

Quant. % 
Sim 8 72,7% 
Não 3 27,3% 

Total 11 100,0% 

(6) Possui sistema de cogeração de energia na fábrica ? 

Quant. % 
Sim 2 9,5% 
Não 19 90,5% 

Total 21 100,0% 



(7) Responder as perguntas sobre o processo produtivo 

Água mineral 

Descrição dos serviços 
Própria Terceiros 

Quant. % Quant. % 
Empilhadeiras 3 75,0% 1 25,0% 
Manutenção das empilhadeiras-

--
3 100,0% 0,0% 

Frota de caminhões 4 57,1% 3 42,9% 
---___ o 

Manutenção da frota 3 42,9% 4 57,1% 
Linha de produção 7 100,0% 0,0% 
Manutenção da linha 7 100,0% 0,0% 
Estoque de produto acabado 5 83,3% 1 16,7% 
ETA (Tratamento de Agua) 1 100,0% 0,0% 

-- --- --
ETE (Tratamento de Efluentes) 2 100,0% 0,0% 
Utilidades (ar comp., vapor) 7 100,0% 0,0% 

Refrigerantes e Refrescos 

Descrição dos serviços 
Própria Terceiros 

Quant. % Quant. % 
Empilhadeiras 8 72,7% 3 27,3% 
Manutenção das empilhadeiras 3 33,3% 6 66,7% 
Frota de caminhões 4 36,4% 7 63,6% 
Manutenção da frota 4 44,4% 5 55,6% 
Fabricação de calda 13 92,9% 1 7,1% 
Fabricação de xarope 14 100,0% 0,0% 
Fabricação de bebida 14 100,0% 0,0% 
Linha de produção 14 100,0% 0,0% 
Manutenção da linha 14 100,0% 0,0% 
Estoque de produto acabado 12 92,3% 1 7,7% 
ET A (Tratamento de Agua) 11 91,7% 1 8,3% 
ETE (Tratamento de Efluentes) 11 91,7% 1 8,3% 
Utilidades (ar comp., vapor) 12 85,7% 2 14,3% 
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Total 
4 
3 
7 
7 
7 
7 
6 
1 
--

2 
7 

Total 
11 
9 
11 
9 
14 
14 
14 
14 
14 
13 
12 
12 
14 

(8) Qual foi o impacto da entrada de PET na operação das fábricas com linhas 

de embalagens retornáveis, em relação ao número de funcionários? 

o impacto ocorreu principalmente nas empresas com operações de 

embalagens retornáveis, que na época eram Brahma, Antarctica e Coca-Cola. Na 

entrevista pessoal na fábrica de Coca-Cola de Jacarepaguá foi esclarecido que na 

época da entrada em Oí ~ção das linha' e PET one way, foram desativadas 

alguma linhas de emba, ns retornáveis. Contudo, o acesso ao mercado de 

refrigerantes pela populaçé le baixa renda na época do Plano Real (que coincidiu 
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com a entrada do PET) aumentou as vendas e os turnos de produção, empregando 

mais pessoas e restabelecendo o equilíbrio. 

No caso da fábrica de Coca-Cola de Porto Real, as linhas de embalagens 

retornáveis foram mantidas e novas linhas de embalagens PET one way foram 

adicionadas, gerando novas contratações de pessoas. 

No caso das "tubaínas", as operações foram iniciadas com embalagens 

descartáveis de PET e outros materiais plásticos, não havendo operaÇÕes de 

embalagens retornáveis anteriormente, na grande maioria das empresas. 

7.3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A primeira constatação interessante é que praticamente 80% das 21 empresas 

analisadas, se inserem no segmento de micro, pequenas e médias empresas. Isso 

pode representar oportunidades de prestação de serviços de consultoria pelo 

Sebrae-RJ e de serviços tecnológicos e educação profissional pelo Senai-RJ. 

O fato das 21 empresas pesquisadas utilizarem embalagens de PET e outros 

materiais plásticos nas suas linhas de produção, corrobora as informações descritas 

no capítulo 2 - O Mercado de Refrigerantes e Águas Minerais, mostrando a 

importância desses materiais para a cadeia de suprimentos da indústria de bebidas. 

Percebe-se que a garrafa plástica one way é a que mais se encontra no 

segmento de indústrias de água mineral, variando de 25 a 95% do volume de 

produção das fábricas. É o mesmo caso na indústria de refrigerantes, com variação 

de volume de produção entre 10 e 100%. No caso de refrescos, a embalagem mais 

representativa é o copo plástico, com variação de volume de 50 a 100%. 

Apenas 33% das emp esas do setor possuem estação de coleta de plástico 

com prensa na fábrica, o que pode representar uma oportunidade de maior valor 
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agregado na comercialização de resíduos (parcerias com empresas que operem a 

coleta e prensagem de resíduos de plástico com visão de negócio). Exemplo é a 

empresa "Venativ", que possui uma área dedicada nas fábricas de Coca-Cola no 

Estado do Rio de Janeiro. A empresa coleta os resíduos na fábrica (plástico, latas), e 

os prensa e vende, repassando uma parcela do lucro às fábricas de Coca-Cola. 

Aproximadamente 50% das fábricas sopram seus próprios envases, das quais 

quase 80% em operações integradas verticalmente. Isso se justifica em boa parte 

pelo preço da resina e depreciação (decorrente do investimento em equipamentos) 

no custo final da garrafa soprada, numa média de 90% e 5% respectivamente (ver 

Anexo A). A boa notícia é que quase 70% das pré-formas são produzidas no 

Estado do Rio de Janeiro, e as fábricas que não sopram seus envases, compram-os 

em 70% dos casos no Rio de Janeiro. Isso explica talvez o baixo índice de 

integração vertical (14%) na produção de pré-formas dentro das fábricas. 

Há interessantes oportunidades de parcerias entre os fornecedores de pré

formas/garrafas e as indústrias de bebidas. Podemos citar dois exemplos: 

• A ALCOA construiu uma fábrica de sopro de garrafas PET one way 

especialmente para suprir as necessidades da sua vizinha, a fábrica de Coca

Cola Centralli, localizada em Queimados. 

• A BRASPET sopra garrafas PET em uma instalação localizada no terreno da 

fábrica de Coca-Cola de Jacarepaguá. 

Em relação a sistemas de cogeração de energia, apenas duas empresas 

(10%) possuem volume de produção para justificar tais instalações. A fábrica de 

Coca-Cola de Jacarepaguá e a da AmBev em Santa Cruz. 

Em relação a empilhadeiras, as empresas tanto do segmento de águas 

minerais como o de refrigerantes, preferem ser proprietárias de seus equipamentos. 
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Isso não ocorre em relação à manutenção das empilhadeiras, onde a situação é 

diametralmente oposta (100% das indústrias de águas minerais mantém sua própria 

estrutura de manutenção, contra 33% na área de refrigerantes). A explicação para 

isso pode residir no fato das empresas de refrigerantes possuírem mais 

empilhadeiras do que as empresas de água mineral, obtendo ganhos de escala na 

negociação de um contrato de manutenção terceirizado. 

A frota de caminhões é mais verticalizada nas indústrias de águas minerais 

(60%) do que de refrigerantes (40%), mas a manutenção da mesma está no mesmo 

patamar de 45% de verticalização em ambos os segmentos. 

Em relação às linhas de produção, percebe-se claramente o paradigma na 

manufatura em ambos os segmentos, que alcança 100% de verticalização (o oposto 

de outras indústrias como a automobilística e equipamentos eletrônicos). O mesmo 

acontece com a fabricação da calda na indústria de refrigerantes. O interesse das 

indústrias em manter esses elos da cadeia verticalmente integrados, advém 

provavelmente do receio da queda na qualidade pela perda no controle do processo. 

O estoque de produtos acabados também é fortemente verticalizado nos dois 

segmentos. Neste caso, contudo, pode ser devido ao desconhecimento dos custos 

logísticos das indústrias, o que pode representar uma oportunidade de parceria com 

um operador logístico. 

Semelhante ao caso da manufatura, os elos referentes ao tratamento de água 

e de efluentes, são na maioria dos casos verticalmente integrados. Aqui cabe 

ressaltar que algumas indústrias podem não estar tratando seu insumo principal 

(água) corretamente, -simplificando o processo e por isso mantendo-o verticalmente 

integrado. Se tiverem que implantar novos sistemas para atender a legislação local, 

uma oportunidade pode ser a terceirização dos serviços, evitando investimentos. 
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8. CONCLUSÃO 

A globalização de mercados e culturas desencadeou uma revolução nas 

embalagens no setor de bebidas, substituindo o tradicional vidro pelo PET one way. 

O advento do PET combinado com o Plano Real, é um exemplo de como uma 

tecnologia pode trazer benefícios à sociedade, democratizando o acesso a produtos 

que a população anteriormente não tinha condições de consumir. O mesmo não se 

pode dizer da indústria de computadores, que apesar do Plano Real, continua sendo 

acessível apenas a uma pequena faixa da sociedade. 

A hipótese-1 de integração vertical defendida por Porter (1991 :278) e 

corroborada em artigo de Nóbrega (2001:105) citando Porter, é de uma visão muito 

generalista devendo ser analisada por segmento industrial, e por área no segmento 

(ver capítulo 7 - Apresentação e Análise de Dados). 

A tecnologia da informação passará a desempenhar um papel cada vez mais 

relevante podendo gerar grandes oportunidades através da implantação de sites de 

compras de matéria prima para adquirir açúcar, resina, garrafas, C02 etc. 

No aspecto logístico, a tecnologia de barreira pode influenciar decisivamente 

na estratégia logística de uma empresa de bebidas. O aumento do shelf fite das 

embalagens PET one way, aliado aos ganhos de distribuição, traz uma vantagem 

competitiva à empresa, garantindo a liderança de mercado. 

Este estudo mostra que há empresas com casos de sucesso tanto na 

integração vertical como na horizontal, que podem ser utilizadas como benchmarking 

para as indústrias de refrigerantes e águas minerais do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme as três tabelas a seguir apresentadas baseadas em informações do 

Capítulo 3 - Integração Vertical e Horizontal: 



Tabela 8.1 - INTEGRAÇÃO VERTICAL 

Benchmarking com outros segmentos Analogiasl Liçõesl Oportunidades 
Mineradoras: "Reprimarização" das atividades produtivas - Pesquisa mostra que empresas do ERJ mantém 100% de 
antes terceirizadas controle sobre a operação de produção 
- Terceirização apenas das atividades paralelas - Controle de processo garante a qualidade 
- Impostos altos sobre atividades terceirizadas 
- Vantagem de subordinar o controle do orocesso 
Rio Sul: Voltou atrás na terceirização de vendas 
: Terceirização é útil no inicio da operação (amortiza custos - No início do Plano Real em 1994, as empresas não tinham 
na implantação dos serviços) conhecimento sobre a operação de sopro de garrafas PET e 

terceirizaram os serviços 
- Com o crescimento da empresa, custos dos contratos - Conhecendo investimentos e despesas operacionais, 
sobem puderam verticalizar em muitos casos (50%) 
Renault: Redução da terceirização em áreas estratégicas, - Manter o controle sobre as informações do estoque (matéria 
como controle de estoques e sistemas de informação prima e produto acabado) 
- Deixar para terceiros apenas atividades físicas, que em - A operação dos armazéns pode ser realizada por terceiros 
caso de problemas não afetam diretamente a execução da (redução de investimentos e custos operacionais) 
montadora 
Motorola: No Brasil, não terceirizar a fábrica foi a melhor - Manter suas próprias linhas de produção em produtos 
solução líderes de mercado (Pareto ABC) 
- Empresa com linhas de produção diversificadas 
- Liderança em outros segmentos de mercado, além da 
telefonia celular 
Mead Johnson: Criação de própria força de vendas - Possuir sua própria estrutura de venda e pré-venda 
- Terceirização ineficiente em área vital da emoresa 
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Tabela 8.2 - INTEGRAÇÃO HORIZONTAL 

Benchmarking com outros segmentos Analogias! Lições! Oportunidades 
Philips: Terceirizou a fabricação de telefones celulares 

I 
- Diminuir sua atuação em segmento não lucrativo (mas mantendo-se no - Utilizar operações de co-packer para produtos secundários (sazonais, baixo I 

segmento - barreira para entrantes) volume) I 

Serviços de apoio: Terceirização se tornou altamente especializada e I 

profissional 
! 

- Office-boys, secretárias, departamentos de comunicação, aparelhos - Oportunidades para indústrias no ERJ 
eletrônicos, plantas decorativas ! 

- Valor do aluguel de serviços para pessia jurídica pode ser deduzido do IR 
como despesa operacional I 

Empresas de contract manufacturing : - Utilizar co-packers 
- Possuem equipe técnica especializada em soluções tecnológicas e - Engepack instalou e opera equipamentos de sopro de garrafas dentro de I 

inovadoras, responsabilizando-se por todas as etapas do processo produtivo fábricas de Coca-Cola. 
- Custo/beneficio: gastos com tecnologia, infra-estrutura e mão de obra, aliados - Henkel assumiu os custos de manipulação de materiais e controla a colocação I 

à instabilidade econômica, tornam custo inviável. dos seus adesivos nas fábricas da AmBev (demanda de grandes volumes traz 
fôlego para trazer inovações tecnológicas ao Brasil) J 

Tecnologia da Informação: 
- A Multibrás (Brastemp e Consul) terceirizou praticamente toda sua infra- - AmBev terceirizou a manutenção de alguna sistemas 
estrutura de TI 
- Alcan terceirizou sua operação, com economia de 45%. Terceirizou o 
processamento do ERP, mas manteve total controle sobre sua configuração, 
segura~a, E!S dados 
Logística e Distribuição: 
- A Xerox terceirizou sua operação de estoque, armazenagem e distribuição -A Coca-Cola do RJ (Andina) vai testar uma rede de franqueados de 
coma TNT Logistics, esperando alcançar economias de custos de R$ 20 distribuição, para personalizar o atendimento aos pequenos varejistas. 
milhões. 
- A Unilever tercerizou sua operação logísitica com a empresa Ryder, que 
absorveu 240 funcionários. 
GM Gravatai: No conceito antigo, precisaria de 400 forneced. p! montar um - A operação da linha de produção pode passar para um "montador" ? 
Celta. Na estrutura modular, 17. 
- A essência é montar - Paradigma da produção própria 
- Administrar áreas estratégicas como desenho de produto, marketing, - A Coca-Cola de Jundiaí terceirizou a frota de veiculos que carrega os 
distribuição, assitência técnica e gestão de marcas I produtos, mantendo a gestão do processo e reduzindo os custos em 22% 
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Tabela 8.3 - INTEGRAÇÃO ENTRE CONCORRENTES 

Benchmarking com outros segmentos 
Coopetição: Fusão de Cooperação e Competição 
- As empresas concorrentes podem se unir em projetos 
específicos sem perder suas identidades e vantagens 
competitivas 
Covisint: Portal de compras entre GM, Ford, 
DaimlerChrysler, Renault e Nissan 
- Redução de 20% nos processos de compra 
- Negócios de US$ 400 bi/ano 
- Redução de US$ 2 a 3 mil em cada carro de US$ 19 mil 
Hospitais: Criação da Associação Nacional dos Hospitais 
Privados (Anahp). 
- Padronizar procedimentos médicos, criar mecanismos de 
certificação de qualidade, ganhar força na negociação entre 
clientes e fornecedores. 
- Na primeitra licitação de negociação conjunta, conseguiram 
10% de redução nos preços, num negócio de R$ 10,5 
milhões. 

Analogias! Lições! Oportunidades 

Oportunidade de redução de despesas operacionais refletindo 
no decréscimo do preço dos produtos e atingindo assim um 
maior número de consumidores de baixa renda 
Portal de compras para aquisição de matéria prima tipo: 

- Açúcar 
- Resina! Pré-formasl Garrafas 
- C02 etc. 
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A hipótese-2 de aumento de desemprego com a entrada de linhas de produção 

PET one way (ocupando menos funcionários do que as linhas retornáveis) nas 

fábricas originalmente com operações de linhas retornáveis, não se aplica. 

Isso está corroborado pelas declarações das fábricas de Coca-Cola de 

Jacarepaguá e Porto Real, comprovando que houve aumento de contratações com a 

entrada no mercado das embalagens PET one way durante o plano Real em 1994. 

É interessante analisar a figura a seguir elaborada pela FIRJAN com base em 

informações da RAIS 1990/2000 - DATAMEC - TEM (Ministério do Trabalho e 

Emprego), sobre a evolução do emprego no Estado do Rio de Janeiro na última 

década no segmento de produtos alimentares, bebidas e álcool etílico: 

Figura 8.1 - Evolução do emprego no Estado do Rio de Janeiro no subgênero de atividade industrial 

de produtos alimentares, bebidas e álcool etílico 

Evolução do emprego no RJ - indústria de alimentos, bebidas e álcool etílico 

80.000 ,---------------------------------, 

70.000 +------------~;,_..,."oe_____--~------------I 

60.000 +------~__=_::_===__+__----------___",OO';;;_____==_==-----I 

50.000 +-----,---,---,.----,-----,--------,-----r---..,------,-------,------l 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 

o advento do plano Real em 1994 aumentou o poder de compra da população 

de baixa renda, gerando aumento de empregos na indústria de refrigerantes. 

De 1997 a 2000, o consumo se estabilizou (ver capítulo 2 - Mercado), o que 

aliado à otimização das operações com PET (curva de aprendizado) e terceirização 
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de serviços principalmente em áreas fora do core business das empresas, reduziu o 

número de empregos diretos na indústria de bebidas. 

Essa informação encontra respaldo na metodologia da Matriz Insumo-Produto, 

modelo matemático cujo objetivo final é fazer um raio X dos aspectos da produção, 

circulação e consumo de bens e serviços de uma determinada economia. A iniciativa 

de utilizar a metodologia da Matriz Insumo-Produto para um mapeamento da 

estrutura da economia estadual, é uma medida inédita do governo do Estado do Rio 

de Janeiro, no âmbito das administrações públicas estaduais brasileiras. 

O estudo foi executado sob a coordenação da Secretaria Estadual de Ciência e 

Tecnologia, com a participação do Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro 

(CIDE) e utilizou, principalmente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), da Secretaria Estadual da Fazenda e do Balanço Energético do 

Estado do Rio de Janeiro. Para maiores informações, ver www.cide.rj.gov.br. 

Segundo relatório da Gerência de Estudos e Avaliação - GEA do Sistema 

FIRJAN sobre a apresentação do projeto no dia 29 de janeiro de 2002 no Palácio 

Guanabara, um dado importante observado no estudo é o aprofundamento do 

processo de terceirização, principalmente na indústria, que fez com que tarefas, que 

anteriormente eram realizadas por quadros internos da indústria (e contabilizados no 

PIB industrial), passassem a ser feitos por terceiros. 

A dimensão que a prestação de serviços tomou surpreendeu o Sr. Henrique 

Gurvitz, coordenador técnico do projeto e que contou com a consultoria da 

economista Sra. Lia Haguenauer. A expansão da terceirização contribuiu muito para 

que, em 1996, a prestação de serviços passasse a representar 25,6% do PIB, 

enquanto que a indústria extrativa e de transformação, 19,2% do PIB. 
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o estudo aqui apresentado, mostra que o Brasil possui um consumo de 

refrigerantes per capita baixo, se comparado com outras nações. Isso pode ser 

interpretado como uma oportunidade para o Rio de Janeiro, com base no 

desenvolvimento econômico pelo qual o estado está passando. 

Por um lado, o aumento na atividade industrial do segmento de refrigerantes e 

águas minerais pode gerar novas oportunidades de negócios, atraindo investimentos 

para o estado e contribuindo com a geração de riqueza e empregos. Visando o 

aumento de competitividade do segmento de águas minerais no Estado do Rio de 

Janeiro, a FIRJAN tomou a iniciativa de criar e hospedar o fórum de águas minerais. 

Por outro lado, o aumento de resíduos provenientes das embalagens de PET 

one way e de outros materiais plásticos descartados, pode afetar seriamente a 

cadeia ambiental do estado. Este ponto, a princípio negativo, pode ser visto como 

uma oportunidade se analisado sob o prisma de ações dentro do conceito de 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o Sistema FIRJAN pode prestar um 

grande apoio às indústri~s a partir do seu moderno Centro de Tecnologia Ambiental, 

atuando como parceiro das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro no apoio 

às iniciativas de reciclagem nas indústrias. 

O meio ambiente se tornará o fator decisivo em relação ao futuro das 

embalagens descartáveis. Se as futuras tecnologias permitirem uma reciclagem 

completa das embalagens PET one way e de outros materiais plásticos em novas 

embalagens primárias (e não secundárias como é atualmente), as embalagens 

descartáveis garantirão sua permanência e consolidação no mercado; caso 

contrário, poderá haver um retorno às embalagens retornáveis, e/ou maior utilização 

de embalagens metálicas (latas), que permitem a completa reciclagem, tanto no 

alumínio como no aço. 
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GLOSSÁRIO 

Aspectos de Meio Ambiente - relacionados ao meio ambiente e ecologia, 

envolvendo programas de coleta de lixo, reciclagem de embalagens, minimização de 

emissão de agentes poluentes e otimização no uso energético. 

Aspectos Econômicos - relacionados aos benefícios alcançados com a redução 

de custo na operação de produção, trazendo ganhos financeiros e agregando valor à 

empresa. 

Aspectos Estratégicos - segundo Slack (1999:74) é o padrão global de decisões e 

ações que posicionam a organização em seu ambiente e têm o objetivo de fazê-Ia 

atingir seus objetivos de longo prazo. Essas decisões: 

• têm efeito abrangente e por isso são significativas na parte da organização à qual 

a estratégia se refere; 

• definem a posição da organização relativamente a seu ambiente; 

• aproximam a organização de seus objetivos a longo prazo. 

Segundo Robert (1998:84), toda organização é composta por dez áreas estratégicas 

importantes: 

1. Conceito de produto/serviço 

2. Tipo de usuário/cliente 

3. Tipo/categoria de mercado 

4. Capacidade de produção/capacitação 

5. Tecnologialknow-how 

6. Método de vendas/marketing 

7. Método de distribuição 

8. Recursos naturais 

9. Tamanho/crescimento 



157 

10. Retorno/lucro 

Aspectos Sociais -relacionados ao impacto que as inovações tecnológicas tem na 

sociedade, ampliando ou limitando o acesso de clientelas, criando ou reduzindo 

empregos, restabelecendo os critérios sobre quem ganha e quem perde e, portanto, 

produzindo serviços e inqüidades sociais. (Motta, 1999:xii) 

Aspectos Tecnológicos - relacionados às máquinas, equipamentos e dispositivos 

que ajudam a produção a transformar materiais e informações e consumidores de 

forma a agregar valor e atingir os objetivos estratégicos da produção. (Slack, 

1999:179) 

Barreiras de Entrada - são as fontes no mercado que ameaçam a entrada de 

algum fator externo que possa trazer desequilíbrio ao sistema. Segundo Porter 

(1991:25-31), são seis as principais fontes de barreira de entrada: economias de 

escala, diferenciação do produto, necessidades de capital, custos de mudança, 

acesso aos canais de distribuição e desvantagens do custo independente de escala. 

Cadeia de Suprimentos .- é o fluxo de bens e serviços através de canais ou ramos 

individuais da rede de suprimentos. Em grandes organizações, pode haver várias 

centenas de ramos de unidades produtivas ligadas, através dos quais fluem bens e 

serviços, para dentro e para fora da organização. Esses ramos são normalmente 

denominados cadeias de suprimentos. (Slack, 1999:305) 

Clientes - na indústria de refrigerantes, são os atacadistas e diferentes pontos de 

venda, englobando supermercados, bares, depósitos, lanchonetes e 

estabelecimentos de entretenimento. 

Consumidores - são as pessoas que consomem os produtos nos clientes, acima 

citados. 
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Cycle Time - é o tempo entre a idealização de um produto e o lançamento dele no 

mercado, incluindo a aquisição e/ou adaptação de linhas de produção, pesquisa de 

materiais, e análise mercadológica, estratégica e financeira. 

Desenvolvimento Sustentável. Uma das definições mais simples e difundidas é de 

autoria de Lester Brown, do Worldwatch Institute, que diz: "Desenvolvimento 

sustentável é progredir sem diminuir as perspectivas das gerações futuras". 

A definição do Conselho Mundial Empresarial sobre Desenvolvimento Sustentável 

diz: "Desenvolvimento sustentável significa adotar estratégias de negócio que 

atendam às necessidades da organização, do ser humano, da comunidade, ao 

mesmo tempo que mantêm os recursos naturais para as próximas gerações". 

A definição de Bezerra e Pontes é: "Descobrir e utilizar uma nova consciência que 

nos permita progredir em todas as dimensões ecológicas (humana, social, 

econômica e ambiental), apoiando, conservando e restaurando todos os recursos 

que o planeta coloca à nossa disposição para as futuras gerações." 

Elos - são os diversos elementos ou áreas que fazem parte de uma cadeia de 

suprimentos. 

FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

Ganhos de Escala - também chamados de economias de escala, referem-se aos 

declínios nos custos unitários de um produto (ou operação ou função que entra na 

produção de um produto), à medida que o volume absoluto por período aumenta. 

Economias de escala detêm a entrada forçando a empresa entrante a ingressar em 

larga escala e arriscar-se a uma forte reação das empresas existentes ou a 

ingressar em pequena escala e sujeitar-se a uma desvantagem de custo; duas 

opções indesejáveis. (Porter, 1991 :25) 
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Globalização - segundo René Dreifuss, é a relação inter e intra grandes empresas 

envolvendo as áreas de produção, comércio e finanças. Para alguns pensadores 

franceses, mundialização é sinônimo de globalização. Segundo Susan Stange, da 

Universidade de Warwick, a globalização é um polido eufemismo para denominar a 

contínua americanização dos gostos do consumidor e das práticas culturais. Existem 

três tipos de globalização: 

• a real, envolvendo crescimento do comércio mundial de bens de maior valor 

agregado e conteúdo tecnológico, crescimento da produção mundial dentro de 

corporações multi nacionais e crescimento internacional do investimento privado 

direto; 

• a virtual, envolvendo telemática, no caso, processamento e transmissão da 

informação (redes), e finanças internacionais, sendo um fenômeno autônomo, 

com movimento de capital de curto prazo; 

• a seletiva, envolvendo as esferas em que predominam os interesses dos países 

mais poderosos. Segundo Aldo Ferrer, a globalização seletiva é o novo nome do 

nacionalismo dos países avançados e implica em desnível do campo do jogo em 

que operam os diversos atores do sistema internacional. 

Integração Horizontal - Segundo Porter (1991:278), é se as funções de uma 

organização, puderem ser executadas por um consórcio de entidades econômicas 

independentes, cada uma das quais contratada por um coordenador central que, por 

sua vez, não passa de uma mesa e um único gerente. 

Integração Vertical- Segundo Porter (1991 :278), é a combinação de processos de 

produção, distribuição, vendas e/ou outros processos econômicos tecnologicamente 

distintos dentro das fronteiras de uma mesma empresa. Segundo Slack (1999:149) é 

o grau de posse de uma organização da rede da qual faz parte. 
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NRPET - vem do inglês Non-refumable PET. Em português significa garrafa não 

retornável de PET (Polyetileno Tereftelato), vulgo plástico. 

One way - sem retorno. No caso da indústria de refrigerantes, o termo é utilizado 

para as garrafas de plástico adquiridas pelo consumidor para serem descartadas no 

lixo após seu consumo, sem necessidade de retorno do casco aos clientes para 

novo reenchimento nas fábricas, como é feito com garrafas de vidro. 

Rede de Suprimentos - expressão para designar todas as unidades produtivas que 

estão ligadas para prover o suprimento de bens e serviços para uma empresa e para 

gerar a demanda por esses bens e serviços até os clientes finais. (Slack, 1999:305) 

Segmentação de Mercado - consiste em atender com produtos sob medida, as 

necessidades dos clientes e consumidores, levando em conta seus diferentes 

desejos, poder de compra, localização geográfica, atitudes e práticas de compra. 

(Kottler, 1994:235) 

SKU - termo comum nas indústrias em geral, proveniente do inglês stock keeping 

unit, que em português ~eria unidade de registro de estoque. Por exemplo, um 

pacote com seis garrafas plásticas de Coca-Cola envoltas em filme vermelho é um 

SKU, e o mesmo pacote envolto em filme transparente é outro SKU. O tamanho de 

uma empresa pode ser avaliado pelo número de SKU que ela produz. 

Tubaínas - marcas regionais, populares, associadas a produto de qualidade inferior 

ou, no mínimo, duvidosa. 
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ANEXO -A 

ESTUDO DE 

,.., 

INTEGRAÇAO 

VERTICAL DE UMA 

,.., 

OPERAÇAO PET 
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Um estudo de integração vertical de uma operação de garrafas PET one way, 

passa necessariamente pelas seguintes etapas, que podem ser acompanhadas a 

partir do exemplo fictício a seguir: 

1- Estudo de sopro de garrafas com produção terceirizada 

Com base na previsão de vendas das diversas embalagens da empresa 

analisada, é preparado um consolidado de despesas baseado no custo de compra 

das garrafas de um fornecedor externo. 

2- Estudo de injeção de pré-formas com produção própria 

Baseado na mesma previsão de vendas da etapa 1, é definido o leque de 

embalagens a ser produzido na fábrica, levando em consideração aspectos 

mercadológicos inerentes ao mercado consumidor a ser atendido. 

O próximo passo consiste em definir a relação capacidade x quantidade de 

máquinas injetoras, com base nas características técnicas dos equipamentos. 

Em seguida, é avaliada a melhor relação de produção entre a máquina injetora 

e as pré-formas das embalagens a serem injetadas, o que dará base para a 

elaboração do planejamento operacional. 

Finalmente, torna-se necessário o levantamento de todas as despesas 

operacionais envolvidas no processo de injeção de pré-formas, ou seja, estoque de 

pré-formas, depreciação de investimentos, manutenção de equipamentos, energia, 

mão de obra e matéria prima (resina). 

Com essas informações, chega-se ao custo unitário da pré-forma, calculado a 

partir da demanda anual projetada para determinada embalagem. 

O conhecimento do custo da pré-forma para cada embalagem é o primeiro 

parâmetro de decisão para os dirigentes de uma indústria de bebidas, no que tange 

à implantação de uma operação verticalmente integrada de injeção de pré-formas. 
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3- Estudo de estocagem de pré-formas com produção própria 

No caso de uma operação verticalmente integrada, é necessário contabilizar 

também o custo de estocagem das pré-formas (área e gradis), que numa operação 

terceirizada fica normalmente a cargo do fornecedor Uust-in-time). 

4- Estudo de sopro de garrafas com produção própria 

Similarmente à etapa 2, define-se o leque de embalagens a serem sopradas na 

fábrica, com base na previsão de vendas apresentada na etapa 1. 

Depois, escolhe-se a melhor relação capacidade x quantidade de máquinas de 

sopro de garrafas, dando base para a elaboração do planejamento operacional. 

O levantamento das despesas operacionais do processo de sopro aliado à 

previsão de vendas de determinada embalagem, permitirá o cálculo do custo unitário 

da garrafa soprada. 

O conhecimento do custo de cada garrafa soprada, é o segundo parâmetro de 

decisão para os acionistas e dirigentes de uma indústria de bebidas, no que tange à 

implantação de uma operação verticalmente integrada de sopro de garrafas. 

5- Análise econômica entre as alternativas (operação verticalmente 

integrada ou terceirizada) 

Conhecendo-se os custos das garrafas compradas de um fornecedor e os 

custos e investimentos relacionados à produção própria de garrafas, pode-se 

proceder com uma análise de fluxo de caixa comparando ambas as alternativas. 

No caso do exemplo fictício, é mais vantajoso investir US$ 8,5 milhões numa 

operação de injeção/sopro de garrafas verticalmente integrada do que comprar as 

garrafas de um fornecedor. O projeto apresenta uma taxa interna de retorno de 36% 

frente a um custo de oportunidade de capital de 20%, com payback em 4 anos. 
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ESTUDO DE SOPRO DE GARRAFAS 

PRODUÇÃO TERCEIRIZADA 
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Previsão Vendas ( Garrafas I ano) 

01 02 03 04 05 06 07 
Garrafa A 2 L 53.533.551 56.511.379 61.801.427 65.535.835 69.864.812 72.636.675 75.226.425 
Garrafa B 2 L 24.073.376 25.256.786 27.481.077 28.993.587 30.751.353 31.808.195 32.823.195 
Garrafa A 600 ml 26.026.839 36.717.366 41.141.441 44.450.593 50.262.652 52.505.288 54.303.278 
Garrafa B 600 ml 6.122.323 8.637.068 9.677.748 10.456.164 11.823.341 12.350.879 12.773.822 
Garrafa 2,5 L 3.490.919 4.458.895 5.491.111 6.589.146 9.305.460 9.630.648 9.960.440 
Total 113.247.008 131.581.494 145.592.804 156.025.325 172.007.618 178.931.685 185.087.160 

Previsão Vendas ( MM I ano) 

01 02 03 04 05 06 07 
Garrafa A 2 L 54 57 62 66 70 73 75 
Garrafa A 600 ml 26 37 41 44 50 53 54 
Garrafa B 600 ml 6 9 10 10 12 12 13 
Garrafa B 2 L 24 25 27 29 31 32 33 
Garrafa A 2,5 L 3 4 5 7 9 10 10 
Total 113 132 146 156 172 179 185 

Compra de Garrafas (US$ 000) 

A2L A 600 ml B 600 ml B2L A 2,5 L 1 US$ =1 R$ 1,801 
R$/milheiro 206 140 140 206 231 
US$/milheiro 114 78 78 114 128 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas 54 57 62 66 70 73 75 
US$ (000) 6.127 6.467 7.073 7.500 7.996 8.313 8.609 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas 26 37 41 44 50 53 54 
US$ (000) 2.024 2.856 3.200 3.457 3.909 4.084 4.224 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas 6 9 10 10 12 12 13 
US$ (000) 476 672 753 813 920 961 994 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas 24 25 27 29 31 32 33 
US$ (000) 2.755 2.890 3.145 3.318 3.519 3.640 3.756 

A 2,5 L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas 3 4 5 7 9 10 10 
US$ (000) 448 572 705 846 1.194 1.236 1.278 

Consolidado de Despesas (US$ 000) 

01 02 03 04 05 06 07 
A2L 6.127 6.467 7.073 7.500 7.996 8.313 8.609 

A 600 ml 2.024 2.856 3.200 3.457 3.909 4.084 4.224 

B 600 ml 476 672 753 813 920 961 994 

B2L 2.755 2.890 3.145 3.318 3.519 3.640 3.756 

A 2,5 L 448 572 705 846 1.194 1.236 1.278 
Total 11.830 13.458 14.875 15.934 17.538 18.233 18.861 
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ESTUDO DE INJEÇÃO DE PRÉ-FORMAS 

PRODUÇÃO PRÓPRIA 
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1 - LINHAS GERAIS 

Considerações 
1) Atender flexibilidade para novos lançamentos 

(tempo de troca de moldes: custo beneficio para lançamentos) 
2) Avaliar custo molde (injeção) para pequenas quantidades de pré-formas 
3) Investir em nova injetora somente quando atingir o volume de 50% de utilização (analisar) 
4) Produzir pré-formas de A 2,0 L , B 2 L e AlB 600 ml 
6) Comprar de terceiros o que faltar de B 2 L (com mais facilidade de achar no mercado) e 

pré-formas de A 2,5 L 
7) Análise sem incluir impostos locais incidindo sobre a pré-forma 

Previsão Vendas ( MM I ano) 

01 02 03 04 05 06 07 
A2L 54 57 62 66 70 73 75 
A600 ml 26 37 41 44 50 53 54 
B 600 ml 6 9 10 10 12 12 13 
B2L 24 25 27 29 31 32 33 
A2,5L 3 4 5 7 9 10 10 
Total 113 132 146 156 172 179 185 

Quadro de Produção ( MM I ano) 

01 02 03 04 05 06 07 
A2L 54 57 62 66 70 73 75 
A 600 ml 26 37 41 44 50 53 54 
B 600 ml 6 9 10 10 12 12 13 
B2L 24 25 27 29 31 32 33 
Total 110 127 140 149 163 169 175 

A2,5L 3 4 5 7 9 10 10 
Total 113 132 146 156 172 179 185 

Dimensionamento da Injetora 

Horas/dia Dias/mês Meses/ano Horas/ano 
24 30 12 I 8.000 I 

Marca Cavidades Molde Pré-forma ~ffano !n~ Efic.!%~ ~ffano {e~ 
48 Cf troca 2L 78 95 74 

600ml 83 95 79 

Produção Própria ( MM I ano) 

Injetora 1 
A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Demanda 54 57 62 66 70 73 75 
Produção 54 57 62 66 70 73 75 
Horas/ano (neces.) 5.780 6.101 6.672 7.075 7.543 7.842 8.122 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Demanda 1 6 15 19 22 
Produção 1 6 4 1 O 
Horas/ano (neces.) 123 701 1.619 2.014 2.349 
Horas/ano (dis~on.) 1.328 925 457 158 O 
Diferença pré-formas (terceiros) O O (11 ) (17) (22) 
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Injetora 2 
A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Demanda 26 37 41 44 50 53 54 
Produ!(ão 26 37 41 44 50 53 54 
Horas/ano (neces.) 2.641 3.725 4.174 4.510 5.100 5.327 5.510 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Demanda 6 9 10 10 12 12 13 
Produ!(ão 6 9 10 10 12 12 13 
Horas/ano (neces.) 621 876 982 1.061 1.200 1.253 1.296 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Demanda 24 25 27 29 31 32 33 
Produ!(ão 24 25 26 23 16 13 11 
Horas/ano (neces.) 2.599 2.727 2.967 3.130 3.320 3.434 3.544 
Horas/ano ~dis~on.} 4.738 3.398 2.844 2.429 1.701 1.420 1.194 
Diferença pré-formas (Injetora 1) (1 ) (6) (15) (19) (22) 

Planejamento Operacional ( MM I ano) 
Porcent. 

Produção Pr6~ria 01 02 03 04 05 06 07 ~or ~rod. 
A2L 54 57 62 66 70 73 75 46% 
A 600 ml 26 37 41 44 50 53 54 31% 
B 600 ml 6 9 10 10 12 12 13 7% 
B2L 24 25 27 29 20 15 11 15% 
Total 110 127 140 149 152 152 153 100% 

Com~ra Terceiros 01 02 03 04 05 06 07 
B2L O O O O 11 17 22 
A2,5L 3 4 5 7 9 10 10 
Total 3 4 5 7 20 27 32 

2 - INVESTIMENTOS (US$, 0001 

Área necessária g/ grodução 2do Piso Térreo 
Injetoras/ Manutenção de Moldes (20 x1 O) 200 
Mezanino (15 x 8) 120 
Auxiliares 60 
Almoxarifado Existente 
Laboratório 30 
Manutenção Existente 
Gerência 20 
Sanitários Existente 
Subtotal 310 

EstQgue 
Estoque de pré-formas calculado 283 m2 360 
Ruas (Duas de 3 x 10) 30 
Estogue de resina ~Silos colocados ~elo fomecedor da resina~ 100 
Subtotal 490 

Área total (produção + estoque) 800 m2 

Construção Civil 
Custo I 200IUS$/m2 

Total Construção Civil {US$ OOO~ 160 



Equipamentos Injeção - 48 (1 Molde - A 2 L) 
Máquina injetora com robô, unidade desumificadora e carenagem 
Peças de reposição da máquina e do robô 
Teste do sistema 
Molde de 48 cavidades com chapa de retirada (2 L) 
Peças de reposição do molde 48 (2 L) 
Instalação e treinamento 
Equipamentos periféricos (Secador, Silo de Secagem, Sistema de bombeamento 
a vácuo, Chiller de água de resfriamento, Filtro bag, Peças de reposição e Start up) 
Subtotal 
Taxas de importação 
IPI 
ICMS 
Taxa total 
Esteira transportadora de pré-formas 
Alimentador de pigmento (pode ser utilizado em consignação cf o fomec. de pigmento) 
Ferramentas 
Instrumentos de Controle de Qualidade (incluindo CEP) 
Subtotallnjeção (US$ 000) 

Equipamentos Injeção - Sipa 48 (2 Moldes - AlB 600 e B 2 L) 
Máquina injetora com robô, unidade desumificadora e carenagem 
Peças de reposição da máquina e do robô 
Teste do sistema 
Molde de 48 cavidades com chapa de retirada (AlB 600 ml) 
Molde de 48 cavidades com chapa de retirada (B 2 L) 
Peças de reposição do molde 48 (AlB 600 ml) 
Peças de reposição do molde 48 (B 2 L) 
Instalação e treinamento 
Equipamentos periféricos (Secador, Silo de Secagem, Sistema de bombeamento 
a vácuo, Chiller de água de resfriamento, Filtro bag, Peças de reposição e Start up) 
Subtotal 
Taxas de importação 
IPI 
ICMS 
Taxa total 
Esteira transportadora de pré-formas 
Alimentador de pigmento (pode ser utilizado em consignação cf o fomec. de pigmento) 
Ferramentas 
Instrumentos de Controle de Qualidade (incluindo CEP) 
Subtotallnjeção (US$ 000) 

Equipamentos auxiliares 
Tratamento de Água (com abrandamento) 
Tratamento de Efluentes 
Sistema de ar comprimido 
Subestação elétrica (Transformador) 
Painéis elétricos 
Bombas de serviço (6 unidades) 
Torre de Resfriamento 
Talha Elétrica (10 ton) 
Maquinário para manutenção 
Subtotal Auxiliares (US$ 000) 

Total Equipamentos 

1.200 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 

300 
Incluso 

1.500 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
1.500 

1.200 
Incluso 
Incluso 
Incluso 

300 
Incluso 
Incluso 

300 
Incluso 

1.800 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
Incluso 
1.800 

Existente 
Existente 

25 
100 
65 
20 
10 
20 
30 

270 

3.570 

170 



3 - DESPESAS (US$ 000) 

Produção própria A2L A 600 ml B 600 ml B2L 
Porcentagem por produto 46% 31% 7% 15% 

Depreciação (US$ 000) 
Inv. Dep. Deprec. A2L A600 ml B 600 ml B2L 

Construção Civil (20 anos) 160 8 4 2 1 1 
Eguipamentos (10 anos) 3.570 357 165 111 26 55 

365 169 113 27 56 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 169 169 169 169 169 169 169 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 113 113 113 113 113 113 113 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 27 27 27 27 27 27 27 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 56 56 56 56 56 56 56 

Manutenção (US$ 000) 

Lista de equipamentos considerados para o cálculo do custo de manutenção 
(Adotamos o valor I 2 1% do capital investido em equipamentos com manutenção) 

Equipamentos para manutenção 
48 (1 molde A 2 L) 
Máquina injetora com robô, unidade desumificadora e carenagem 
Equipamentos periféricos (Secador, Silo de Secagem, Sistema de bombeamento 
a vácuo, Chiller de água de resfriamento, Filtro bag, Peças de reposição e Start up) 
48 (2 moldes Ale 600 e e 2 L) 
Máquina injetora com robô, unidadé desumificadora e carenagem 
Equipamentos periféricos (Secador, Silo de Secagem, Sistema de bombeamento 
a vácuo, Chiller de água de resfriamento, Filtro bag, Peças de reposição e Start up) 

EguiQamentos auxiliares 
Sistema de ar comprimido 
Subestação elétrica (Transformador) 
Bombas de serviço (6 unidades) 
Torre de Resfriamento 
Talha Elétrica (10 ton) 
Total 

Manut. A2L A 600 ml B 600 ml 

Total de Manutenção 2,0% 52 24 16 4 

A2L 01 02 03 04 05 06 
US$ (000) 24 24 24 24 24 24 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 
US$ (000) 16 16 16 16 16 16 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 
US$ (000) 4 4 4 4 4 4 

1.200 
Incluso 

1.200 
Incluso 

25 
100 
20 
10 
20 

2.575 

B2L 

8 

07 
24 

07 
16 

07 
4 
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B2L 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 8 8 8 8 8 8 8 

Dados Operacionais Injetora Sipa 48: 
Agua de Torre 
Vazão circulante (U h) na 47.700 Vazão (Uh) make up (0,2%) 95 
injetora e refrigeração 

Agua Gelada 
Vazão circulante (U h) na 55.800 Vazão (Uh) make up (0,2%) 112 
injetora e refrigeração 

Energia (Kw) Refrigeracão 
Injetora Incluso Cargocaire (TR) 10 
Periféricos ~o~era!i:ãol Incluso 
Total 490 

Ar com~rimido 
Vazão (m3/h) máquina e molde 178 Pressão ar (Kg/cm2) 10 

Energia (US$ 000) 

Custo energia O,06IUS$/Kwh 29,4 US$/hora 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 5.780 6.101 6.672 7.075 7.543 7.842 8.122 
US$ (000) 170 179 196 208 222 231 239 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 2.641 3.725 4.174 4.510 5.100 5.327 5.510 
US$ (000) 78 110 123 133 150 157 162 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 621 876 982 1.061 1.200 1.253 1.296 
US$ (000) 18 26 29 31 35 37 38 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 2.599 2.727 2.967 3.130 2.158 1.578 1.194 
US$ (000) 76 80 87 92 63 46 35 

Água de make up (US$ 000) 

Custo água 0,12IUS$/m3 0,025 US$/hora 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 5.780 6.101 6.672 7.075 7.543 7.842 8.122 
US$ (000) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 2.641 3.725 4.174 4.510 5.100 5.327 5.510 
US$ (000) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 621 876 982 1.061 1.200 1.253 1.296 
US$ (000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano (neces.) 2.599 2.727 2.967 3.130 2.158 1.578 1.194 
US$ (000) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 
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Mão-de-obra (US$ 000) 

Função US$/ mês Quant. Aplicação Especialização 
MO Direta (com encargos e beneficios) 
Supervisor 2.000 1 Líder Engenheiro 
Mecânico 800 1 Manutenção Técnico Mecânico 
Aux. Mec. 600 1 Manutenção Mecânico 
Operador 500 1 Bag/empilhadeira + moinho 2° Grau 
Operador 1.000 2 Máquinas Injetoras Técnico Mecânico 
Aux.Oper. 700 2 Máquinas Injetoras Mecânico 
Aux. Lab. 800 1 Laboratório Técnico Químico 
Almoxarifista 500 1 Almoxarifado 2° Grau 
Subtotal 8.600 10 funcionários (Com 13 salários e benefícios /12 meses) 

TotaVano (US$ 000) 103 por turma Turmas! anal 4 1(1 reserva) 

A2L A 600 ml B 600 ml B2L 
Total geral (US$ 000) 413 por ano 191 128 30 64 

MO Indireta (horário administrativo) - Inclui SORro 
Gerente 3.000 1 Gerencia Geral da Fábrica Eng.l Administrador 
Secretária 800 1 Secretária 2° Grau 
Técnico de molde 800 1 Máquinas Injetoras Técnico Mecânico 
Técnico de laboratório 1.000 1 Laboratório Químico 
Subtotal 5.600 4 funcionários (Com 13 salários e benefícios /12 meses) 

A2L A 600 ml B 600 ml B2L 
Total geral (US$ 000) 67 por ano 31 21 5 10 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Direto 191 191 191 191 191 191 191 
Indireto 31 31 31 31 31 31 31 
US$ (000) 222 222 222 222 222 222 222 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Direto 128 128 128 128 128 128 128 
Indireto 21 21 21 21 21 21 21 
US$ (000) 149 149 149 149 149 149 149 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Direto 30 30 30 30 30 30 30 
Indireto 5 5 5 5 5 5 5 
US$ (000) 35 35 35 35 35 35 35 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Direto 64 64 64 64 64 64 64 
Indireto 10 10 10 10 10 10 10 
US$ (000) 74 74 74 74 74 74 74 
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Resina (US$ 000) 
Custo resina 1,24IUS$/Kg 

Kg resinal~ré-forma US$/~ré-forma 
A2L 0,056 0,069 
A 600 ml 0,028 0,035 
B 600 ml 0,028 0,035 
B2L 0,0525 0,065 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Pré-formas (MM/ano) 54 57 62 66 70 73 75 
US$ (000) 3.717 3.924 4.291 4.551 4.851 5.044 5.224 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Pré-formas (MM/ano) 26 37 41 44 50 53 54 
US$ (000) 904 1.275 1.428 1.543 1.745 1.823 1.885 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Pré-formas (MM/ano) 6 9 10 10 12 12 13 
US$ (000) 213 300 336 363 411 429 444 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Pré-formas (MM/ano) 24 25 27 29 20 15 11 
US$ (000) 1.567 1.644 1.789 1.887 1.301 951 720 

Custo da Pré-forma - Fabricação Própria (US$) 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Estoque 44 20 23 23 25 25 26 0,5% 
Depreciação 169 169 169 169 169 169 169 3,3% 
Manutenção 24 24 24 24 24 24 24 0,5% 
Energia 170 179 196 208 222 231 239 4,0% 
Mão de Obra 222 222 222 222 222 222 222 4,3% 
Resina 3.717 3.924 4.291 4.551 4.851 5.044 5.224 87,5% 
Total (US$ 000) 4.346 4.538 4.925 5.197 5.513 5.714 5.903 100,0% 
Pré-formas (M/ano) 53.534 56.511 61.801 65.536 69.865 72.637 75.226 Média 
Custo da pré-forma 0,081 0,080 0,080 0,079 0,079 0,079 0,078 0,080 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Estoque 9 8 7 7 9 8 8 0,4% 
Depreciação 113 113 113 113 113 113 113 5,9% 
Manutenção 16 16 16 16 16 16 16 0,8% 
Energia 78 110 123 133 150 157 162 6,7% 
Mão de Obra 149 149 149 149 149 149 149 7,7% 
Resina 904 1.275 1.428 1.543 1.745 1.823 1.885 78,4% 
Total (US$ 000) 1.269 1.670 1.836 1.962 2.182 2.266 2.334 100,0% 
Pré-formas (M/ano) 26.027 36.717 41.141 44.451 50.263 52.505 54.303 Média 
Custo da pré-forma 0,049 0,045 0,045 0,044 0,043 0,043 0,043 0,045 

B 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Estoque 2 2 2 2 2 2 2 0,4% 
Depreciação 27 27 27 27 27 27 27 5,9% 
Manutenção 4 4 4 4 4 4 4 0,8% 
Energia 18 26 29 31 35 37 38 6,7% 
Mão de Obra 35 35 35 35 35 35 35 7,7% 
Resina 213 300 336 363 411 429 444 78,4% 
Total (US$ 000) 299 393 432 462 513 533 549 100,0% 
Pré-formas (M/ano) 6.122 8.637 9.678 10.456 11.823 12.351 12.774 Média 
Custo da pré-forma 0,049 0,046 0,045 0,044 0,043 0,043 0,043 0,045 
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B2L 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Estoque 19 8 9 9 6 5 4 0,5% 
Depreciação 56 56 56 56 56 56 56 3,5% 
Manutenção 8 8 8 8 8 8 8 0,5% 
Energia 76 80 87 92 63 46 35 4,2% 
Mão de Obra 74 74 74 74 74 74 74 4,6% 
Resina 1.567 1.644 1.789 1.887 1.301 951 720 86,7% 
Total (US$ 000) 1.801 1.871 2.024 2.127 1.509 1.141 897 100,0% 
Pré-formas (M/ano) 24.073 25.257 27.481 28.994 19.989 14.614 11.064 Média 
Custo da pré-forma 0,075 0,074 0,074 0,073 0,075 0,078 0,081 0,076 

Compra de Pré-formas (US$ 000) 
B2L A2,5 L 

US$/milheiro (ref. Engepack) 82 96 

B2L 01 02 03 04 05 06 07 
Pré-formas (MM/ano) O O O O 11 17 22 
US$ (000) O O O O 878 1.403 1.776 

A2,5L 02 03 04 05 06 07 
Pré-formas (MM/ano) j 4 5 7 9 10 10 
US$ (000) 335 428 527 633 894 925 956 

Consolidado de Despesas - Injeção (US$ 000) 

01 02 03 04 05 06 07 
A2L Próprio 4.346 4.538 4.925 5.197 5.513 5.714 5.903 

A600ml Próprio 1.269 1.670 1.836 1.962 2.182 2.266 2.334 

B 600 ml Próprio 299 393 432 462 513 533 549 

B2L Próprio 1.801 1.871 2.024 2.127 1.509 1.141 897 
Terceiros O O O O 878 1.403 1.776 
Total 1.801 1.871 2.024 2.127 2.387 2.544 2.673 

A2,5L Terceiros 335 428 527 633 894 925 956 
US$ (000) 8.050 8.900 9.745 10.379 11.489 11.982 12.416 
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PREVISÃO DE VENDAS POR TIPO DE GARRAFA - 2001 

Jan Fev Mar Abr Maio 
245 B 115 7,5% 109 7,0% 118 7,7% 125 8,1% 103 6,7% 
600A 2.057 7,9% 2.004 7,7% 2.086 8,0% 2.136 8,2% 1.956 7,5% 
600 B 470 7,7% 452 7,4% 479 7,8% 497 8,1% 436 7,1% 
1000 A 109 7,4% 104 7,0% 113 7,7% 119 8,1% 99 6,7% 
1000 B 122 7,4% 116 7,0% 126 7,7% 132 8,1% 110 6,7% 
1000 C 28 7,4% 27 7,0% 29 7,7% 31 8,1% 26 6,7% 
2000 A 3.974 7,4% 3.767 7,0% 4.108 7,7% 4.319 8,1% 3.591 6,7% 
2000 B 1.803 7,5% 1.715 7,1% 1.861 7,7% 1.935 8,0% 1.650 6,9% 
2500 A 262 7,5% 253 7,2% 272 7,8% 283 8,1% 244 7,0% 

8.941 8.545 9.193 9.576 8.215 

J A, S - - O - -- N - - -

245 B 123 8,0% 125 8,1% 137 8,9% 149 9,6% 146 9,4% 
600 A 2.137 8,2% 2.149 8,3% 2.262 8,7% 2.346 9,0% 2.318 8,9% 
600 B 498 8,1% 501 8,2% 539 8,8% 568 9,3% 558 9,1% 
1000 A 118 8,0% 120 8,1% 132 9,0% 141 9,6% 138 9,4% 
1000 B 132 8,0% 133 8,1% 147 9,0% 158 9,6% 154 9,4% 
1000 C 31 8,0% 31 8,1% 34 9,0% 37 9,6% 36 9,4% 
2000 A 4.297 8,0% 4.350 8,1% 4.798 9,0% 5.141 9,6% 5.029 9,4% 
2000 B 1.944 8,1% 1.963 8,2% 2.155 9,0% 2.298 9,5% 2.235 9,3% 
2500 A 281 8,0% 284 8,1% 311 8,9% 330 9,4% 322 9,20/,,-

-

9.560 9.657 10.516 11.166 10.936 

Dados Injetora 48 Gradil Pré-formas 
600 ml 2 L 

Pré-formépf/ano (n; Efic.(%) pf/ano (e; pf/mês pf/sem Capac. 12.000 6.000 
2 L 78.000 95 74.100 6.175 1.544 

600 ml 83.000 95 78.850 6.571 1.643 Preço (US$) C 1Oõ] 

ANALISAR ATÉ 2007 PARA CADA UMA DAS EMBALAGENS 

Jun 
107 6,9% 

1.986 7,6% 
446 7,3%, 
102 6,9% 
114 6,9% 
26 6,9% 

3.712 6,9% 
1.692 7,0% 

249 7,1% 
8.435 

D - --

188 12,1% 
2.590 9,9% 

678 11,1% 
177 12,0% 
198 12,0% 
46 12,0% 

6.448 12,0% 
2.822 11,7% 
_401 _~,5~ 

13.547 

Área (m2) 
Níveis empilham 
Utilização espaço 
Custo manut.lano 

t 
) 

) 

Total 
1.545 1,3% 

26.027 22,0% 
6.122 5,2% 
1.472 1,2% 
1.642 1,4% 

381 0,3% 
53.534 45,3%! 
24.073 20,4%, 
'----3.491~% 
118.287 100,0% 

1,2 
4 

70% 
5% 

-- ---
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A2L Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul A9° Set Out Nov Dez Total 
Porcentagem/ano 7,4% 7,0% 7,7% 8,1% 6,7% 6,9% 8,0% 8,1% 9,0% 9,6% 9,4% 12,0% 100% 

Gfas/an< 53.534 Ano 2001 Total 
Demanda/mês 3.974 3.767 4.108 4.319 3.591 3.712 4.297 4.350 4.798 5.141 5.029 6.448 53.534 
Demanda/semana 994 942 1.027 1.080 898 928 1.074 1.087 1.200 1.285 1.257 1.612 13.383 
Ca~. Prod.lseman 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 18.525 
Prod. - Demanda 550 602 517 464 646 616 469 456 344 259 287 -68 
Nec. Estog.lsem. 994 942 1.027 1.080 898 928 1.074 1.087 1.200 1.285 1.325 1.544 13.383 
Utiliza~ão Injetora 64% 61% 67% 70% 58% 60% 70% 70% 78% 83% 86% 100% 
Número de Gradis 166 157 171 180 150 155 179 181 200 214 210 269 
Posições estoque 41 39 43 45 37 39 45 45 50 54 52 67 
Área dos gradis (n 50 47 51 54 45 46 54 54 60 64 63 81 
Área com utiliz. (n 71 67 73 77 64 66 77 78 86 92 90 115 

Gradis Existente: Novos Total Matéria Prima Estoque 
Quantidade O 269 269 Custo resina (US$ 000) 3.717 US$ (OOO)/ano 
Preço (US$ 000) 27 27 Custo estoque semanal/ano (US$ oe 9 44 
Custo Manut. (US$ 000) 1 Custo estoque dezembro/ano (US$ ( 7 

Gfas/an< 56.511 Ano 2002 Total 
Demanda/mês 4.195 3.977 4.337 4.559 3.791 3.919 4.536 4.592 5.065 5.427 5.309 6.806 56.511 
Demanda/semana 1.049 994 1.084 1.140 948 980 1.134 1.148 1.266 1.357 1.327 1.702 14.128 
Ca~. Prod.lseman 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 1.544 18.525 
Prod. - Demanda 495 550 460 404 596 564 410 396 278 187 217 -158 
Nec. Estog.lsem. 1.049 994 1.084 1.140 948 980 1.134 1.148 1.266 1.357 1.485 1.544 14.128 
Utilizaxão Injetora 68% 64% 70% 74% 61% 63% 73% 74% 82% 88% 96% 100% 
Número de Gradis 175 166 181 190 158 163 189 191 211 226 221 284 
Posições estoque 44 41 45 47 39 41 47 48 53 57 55 71 
Área dos gradis (n 52 50 54 57 47 49 57 57 63 68 66 85 
Área com utiliz. (n 75 71 77 81 68 70 81 82 90 97 95 122 

Gradis Existente: Novos Total Matéria Prima Estoque 
Quantidade 269 15 284 Custo resina (US$ 000) 3.924 US$ (OOO)/ano 
Preço (US$ 000) 27 1 28 Custo estoque semanal/ano (US$ oe 10 20 
Custo Manut. (US$ 000) 1 Custo estoque dezembro/ano (US$ ( 7 
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ESTUDO DE SOPRO DE GARRAFAS 

PRODUÇÃO PRÓPRIA 



1 - LINHAS GERAIS 

Considerações 
1) Análise sem incluir impostos locais incidindo sobre a garrafa 
2) Garrafas sem rótulo 

Dimensionamento da Sopradora 

Planejamento de produção, em função do modelo operacional da fábrica 
(forte tendência de atender terceiros): 

Ideal - (volume, tamanho) 
A 2 L - linha existente 1 e o excedente de B 2 L da linha nova 2 

Melhor possível- (maiores volumes independente do tamanho) 
B 2 L, AlB 600 ml, A 2.5 L - linha nova 

Miscelânea - (baixos volumes independente dos tamanhos) - próprios ou terceiros 
Linha existente - refazer lay-out totalmente dedicado ao PET) 

Dimensionamento dos Silos 

Devem ser dimensionados levando em conta as seguintes considerações: 

1) Velocidade da enchedora igual a velocidade do Sopro - Silo Pulmão. 
Capacidade no mínimo igual ao tempo de troca de moldes da sopradora. 

2) Velocidade da enchedora superior a velocidade do Sopro - Silo Estoque. 
Capacidade para armazenar a diferença entre produção e sopro. 

3) Flexibilidade para atender diferentes formas de garrafas. 

Previsão Vendas (MM I ano) 

01 02 03 04 05 06 
A2L 54 57 62 66 70 73 
A 600 ml 26 37 41 44 50 53 
B 600 ml 6 9 10 10 12 12 
B2L 24 25 27 29 31 32 
A2,5 L 3 4 5 7 9 10 
Total 113 132 146 156 172 179 

Quadro de Produção ( MM I ano) 

Linha 1 01 02 03 04 05 06 
A2L 54 57 62 66 70 73 

Linha 2 
A 600 ml 26 37 41 44 50 53 
B 600 ml 6 9 10 10 12 12 
B2L 24 25 27 29 31 32 
A2,5L '3 4 5 7 9 10 
Total 60 75 84 90 102 106 

Sopradora CC 2 L 

07 
75 
54 
13 
33 
10 
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07 
75 

54 
13 
33 
10 

110 

Dados Linha 1 Dados Sopro 
231 Horasldia Veloc. da linha (gp~ 20.0001 80% 1 Eficiência I 

180 

Porcent. 
~or ~rod. 

48,7% 
11,5% 
32,1% 

7,8% 
100,0% 



Mês Peak (%) 12,04%1 261 Dias/mês 92% 1 Eficiência 

Linha com A 2 L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 53.534 56.511 61.801 65.536 69.865 72.637 75.226 
Mês Peak (M) 6.448 6.806 7.443 7.893 8.415 8.748 9.060 
Por Dia (M) 248 262 286 304 324 336 348 
Capac. linha ( M ) 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
Horas/dia 15,5 16,4 17,9 19,0 20,2 21,0 21,8 

Linha com B 2 L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 1.629 4.318 6.725 
Mês Peak (M) 191 506 788 
Por Dia (M) 7 19 30 
Horas/dia 0,5 1,2 1,9 

Linha cf 2 tamanho 01 02 03 04 05 06 07 
Por Dia (M) 248 262 286 304 331 356 379 
Total horas/dia 15,5 16,4 17,9 19,0 20,7 22,2 23,7 

So~ro 01 02 03 04 05 06 07 
Por Dia (M) 248 262 286 304 331 356 379 
Horas/dia 23 23 23 23 23 23 23 
Garrafas/hora ( M ) 10,8 11,4 12,4 13,2 14,4 15,5 16,5 
Capo Sopro (! efic.) 11,7 12,4 13,5 14,3 15,6 16,8 17,9 

Sopradora (nomin~ 18.000 Igph Sopradora (cf efic.) 16.560 gph 

Silos A 2 L 

Enchedora So~ro 
Garrafas/hora 20.000 18.000 

Tipo de Silo I Pulmão I Tempo pf troca Moldei 1 I hora 

Capacidade do Silq 20.000 Igarrafas Número de Silos I 2 

Posicionador A 2 L 

Por ser um processo estatístico, deve ser dimensionado 30% acima da capacidade 
nominal da sopradora e da enchedora. 

Enchedora 
Garrafas/hora 20.000 
Neces. (gfas/hora) 26.000 

Posic. (gfas/hora) I 26.000 I 

Rotuladora A 2 L 

So~ro 
18.000 
23.400 

I 24.000 I 

Capacidade ITi~O BH Igfas/hora 

Transporte Mássico A 2 L 

Comprimento L-----"3..:;..00~1 metros 

Númerol 2 
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Sopradora A 2 L, AlB 600 ml, A 2.5 L 

Dados Linha 2 B2L A 600 ml B 600 ml A 2.5 L EficiêncidlDados Sopro 
Veloc. da linha (gp 16.000 I 31.000 I 31.000 I 13.000 80%11 231Ho ras/dia 

Dias/mês 
Mês Peak (%) 11,72%1 9,95%1 11,07%1 11,49% 2611 85%IEfi ciência 

Linha com B 2 L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 24.073 25.257 27.481 28.994 30.751 31.808 32.823 
Mês Peak (M) 2.822 2.961 3.222 3.399 3.605 3.729 3.848 
Por Dia (M) 109 114 124 131 139 143 148 
Capac. linha ( M ) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 
Horas/dia (neces.) 8,5 8,9 9,7 10,2 10,8 11,2 11,6 
Horas/dia {disEon.~ 17,4 15,0 13,7 12,5 10,3 9,7 9,2 
Por Dia ( M ) real 131 124 118 
Mês Peak ( M ) real 3.414 3.223 3.060 
Garrafas/ano { M l real 29.122 27.490 26.099 
Produzir na linha 4 1.629 4.318 6.725 

Linha com A 600 rr 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 26.027 36.717 41.141 44.451 50.263 52.505 54.303 
Mês Peak (M) 2.590 3.653 4.093 4.423 5.001 5.224 5.403 
Por Dia (M) 100 141 157 170 192 201 208 
Capac. linha ( M ) 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 
Horas/dia 4,0 5,7 6,3 6,9 7,8 8,1 8,4 

Linha com B 600 rr 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 6.122 8.637 9.678 10.456 11.823 12.351 12.774 
Mês Peak (M) 678 956 1.072 1.158 1.309 1.368 1.414 
Por Dia (M) 26 37 41 45 50 53 54 
Capac. linha ( M ) 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 
Horas/dia 1,1 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 

Linha com A 2.5 L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 3.491 4.459 5.491 6.589 9.305 9.631 9.960 
Mês Peak (M) 401 512 631 757 1.069 1.107 1.145 
Por Dia (M) 15 20 24 29 41 43 44 
Capac. linha ( M ) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
Horas/dia 1,5 1,9 2,3 2,8 4,0 4,1 4,2 

Linha c/ 4 tamanho 01 02 03 04 05 06 07 
Por Dia (M) 250 311 347 374 415 420 424 
Horas/dia 15,0 17,9 20,0 21,7 24,0 24,0 24,0 

SOEro 01 02 03 04 05 06 07 
Por Dia (M) 250 311 347 374 415 420 424 
Horas/dia 23 23 23 23 23 23 23 
Garrafas/hora ( M ) 10,9 13,5 15,1 16,3 18,0 18,3 18,4 
Capo Sopro (I efic.) 12,8 15,9 17,7 19,2 21,2 21,5 21,7 

Sopradora (nomin~ 21.800 Igph Sopradora (c/ efic.) 18.530 gph 

Silos B 2 L, 600 ml, 2.5 L 

Dimensionado em função do produto de maior velocidade (600 ml). 



Enchedora So~ro Diteren~a Tipo de Silo 
Garrafas/hora 24.800 18.530 6.270 1 Estogue 1 

01 02 03 04 05 06 07 
Dit. Capac. (gph) 6.270 6.270 6.270 6.270 6.270 6.270 6.270 
Horas/dia (linha) 4,0 5,7 6,3 6,9 7,8 8,1 8,4 
Neces. Estoq. (gfa! 25.181 35.524 39.804 43.006 48.629 50.799 52.538 
Capac. Sopro (gph 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 
Horas/dia (Sopro) 1,4 1,9 2,1 2,3 2,6 2,7 2,8 

Capacidade do Sil~ 20.000 Igarrafas Número de Silos 1 4 1(1 Silo p/ CC 2L ou 
MP 2 L, 600 ml, 2.5 L) 

Posicionador B 2 L, 600 mi, 2.5 L 

Por ser um processo estatístico, deve ser dimensionado 30% acima da capacidade 
nominal da sopradora e da enchedora. 

Enchedora 
Garrafas/hora 31.000 
Neces. (gfas/hora) 40.300 

Posic. (gfas/hora) I 41.000 I 

Rotuladora B 2 L, 600 mi, 2.5 L 

So~ro 
21.800 
28.340 

I 29.000 I 

Capacidade ITi~O 8H Igfas/hora 

Transporte Mássico B 2 L, 600 mi, 2.5 L 

Comprimento ~~3..;;..00,,-,lmetros 

2 - INVESTIMENTOS (US$ 000) 

Sopro pró~rio 
Porcentagem por produto 

Sopro (18.000 gph) 
Molde A 2 L 
Sopro (21.800 gph) 
Molde A 600 ml 
Molde 8 600 mlP 
Molde 8 2 L 
Molde A 2,5 L 
Posicionador Sopro 
MoldeA2 L 
Molde A 600 ml 
Molde 8 600 ml 
Molde 8 2 L 
Molde A 2,5 L 
Posicionado r Linha 
Molde A 2 L 
Molde A 600 ml 
Molde 8 600 ml 
Molde 8 2 L 
Molde A 2,5 L 

Linha 4 
A2L 
100% 

Linha 4 
A2L 
1.100 

Incluso 

130 
Incluso 

130 
Incluso 

Valor Int. 

1.300 

110 

180 

Númerol 2 

Linha 7 
A 600 8 600 8 2 L A 2,5 L 
48,7% 11,5% 32,1% 7,8% 

Linha 7 
A 600 8600 82L A2,5L 

633 149 417 101 
Incluso 

100 
100 

100 
54 13 35 9 

Incluso 
Incluso 

30 
30 

88 21 58 14 

Incluso 
Incluso 

60 
60 
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Transporte Mássico 150 150 73 17 48 12 
Rotuladora 200 200 97 23 64 16 
Silos 40 80 39 9 26 6 
Equipamentos periféricos Incluso Incluso 
Intemação e Instalação 300 200 97 23 64 16 
Total porpsoduto (US$ 000) 2.050 1.081 354 902 363 
Total Geral (US$ 000) 4.750 

3 - DESPESAS (US$ 000) 

Depreciação (US$ 000) 
A2L A 600 8600 82L A2,5L Total 

E9ui~amentos ~10 anos~ 2.050 1.081 354 902 363 4.750 
Depreciação 205 108 35 90 36 475 

01 02 03 04 05 06 07 
A2L 205 205 205 205 205 205 205 
A 600 ml 108 108 108 108 108 108 108 
8600 ml 35 35 35 35 35 35 35 
82L 90 90 90 90 90 90 90 
A2,5 L 36 36 36 36 36 36 36 

Manutenção (US$ 000) 

Lista de equipamentos considerados para o cálculo do custo de manutenção 
(Adotamos o valor 1 3 1% do capital investido em equipamentos com manutenção) 

Equipamentos para manutenção 

Linha 4 Linha 7 
A2L Valor Int. A 600 8600 82L A2,5 L 

Sopro (18.000 gph) 1.100 
Sopro (21.800 gphl 1.300 633 149 417 101 
Posicionador Sopro 130 110 54 13 35 9 
Posicionador Linha 130 180 88 21 58 14 
Transporte Mássico 150 150 73 17 48 12 
Rotuladora 200 200 97 23 64 16 
Silos 40 80 39 9 26 6 
E~uipamentos periféricos Incluso Incluso 
Total por produto (US$ 000) 1.750 983 231 648 158 
Total Geral (US$ 000) 3.770 

A2L A 600 8600 82L A2,5 L Total 
E9ui~amentos 1.750 983 231 648 158 3.770 
Manutenção 53 30 7 19 5 113 

01 02 03 04 05 06 07 
A2L 53 53 53 53 53 53 53 
A600 ml 30 30 30 30 30 30 30 
8600 ml 7 7 7 7 7 7 7 
82L 19 19 19 19 19 19 19 
A2,5L 5 5 5 5 5 5 5 

Dados Operacionais Sopradora: 

Eneraia {Kw~ 21.700 a~h 18.000 a~h 
Sopradora 
Periféricos ~ o~eração ~ 
Total 600 400 
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Energia (US$ 000) 

Custo energia 0,06 I US$/Kwh 

So~radora 21.700 9~h 18.000 9~h 
US$/hora 36 24 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 53.534 56.511 61.801 65.536 69.865 72.637 75.226 
Capac. Sopro (gph 16.560 16.560 16.560 16.560 16.560 16.560 16.560 
Horas/ano 3.233 3.413 3.732 3.957 4.219 4.386 4.543 
US$ (000) 78 82 90 95 101 105 109 

A600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 26.027 36.717 41.141 44.451 50.263 52.505 54.303 
Capac. Sopro (gph 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 
Horas/ano 1.405 1.982 2.220 2.399 2.713 2.834 2.931 
US$ (000) 51 71 80 86 98 102 106 

8600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 6.122 8.637 9.678 10.456 11.823 12.351 12.774 
Capac. Sopro (gph 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 
Horas/ano 330 466 522 564 638 667 689 
US$ (000) 12 17 19 20 23 24 25 

82L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 24.073 25.257 27.481 28.994 30.751 31.808 32.823 
Capac. Sopro (gph 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 
Horas/ano 1.299 1.363 1.483 1.565 1.660 1.717 1.771 
US$ (000) 47 49 53 56 60 62 64 

A2,5L 01 02 03 04 05 06 07 
Garrafas/ano ( M ) 3.491 4.459 5.491 6.589 9.305 9.631 9.960 
Capac. Sopro (gph 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 18.530 
Horas/ano 188 241 296 356 502 520 538 
US$ (000) 7 9 11 13 18 19 19 

Mão-de-obra (US$ 000) 

MO Indireta (horário administrativo) - Incluso na Injecão 

Função US$/ mês Quant. Aplicação Especialização 
MO Direta RQr So!;!radora 'com encargos e beneficios) 
Operador 1.000 1 Sopradora Técnico Mecânico 
Aux. Opero 1.000 1 Posimat e Rotuladora Técnico Mecânico 
Operador 700 1 Posimat Técnico Mecânico 
Mecânico 700 1 Manutenção Técnico Mecânico 
Aux. Mec. 500 1 Manutenção Mecânico 
Subtotal 3.900 5 funcionários (Com 13 salários e benefícios / 12 meses) 

Total geral {US$ oe 47 eor ano 

Acima Linha 1 Linha 2 
Horas/ano Até 4.000 de 4.000 A2L A 600 8600 82L A2,5 L 
Turmas/ano 2 3 100% 48,7% 11,5% 32,1% 7,8% 

47 23 5 15 4 
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A2L 01 02 03 04 05 06 07 
Horas/ano 3.233 3.413 3.732 3.957 4.219 4.386 4.543 
Turmas/ano 2 2 2 2 3 3 3 
US$ (000) 94 94 94 94 140 140 140 

Horas/ano 01 02 03 04 05 06 07 
A 600 ml 1.405 1.982 2.220 2.399 2.713 2.834 2.931 
8600 ml 330 466 522 564 638 667 689 
82L 1.299 1.363 1.483 1.565 1.660 1.717 1.771 
A2,5 L 188 241 296 356 502 520 538 
Total 3.223 4.051 4.522 4.883 5.512 5.736 5.929 
Turmas/ano 2 3 3 3 3 3 3 

A 600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 46 68 68 68 68 68 68 

8600 ml 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 11 16 16 16 16 16 16 

82L 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 30 45 45 45 45 45 45 

A2,5 L 01 02 03 04 05 06 07 
US$ (000) 7 11 11 11 11 11 11 

Custo da Garrafa Soprada - Fabricação Própria (US$) 

A2L 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Depreciação 205 205 205 205 205 205 205 3,6% 
Manutenção 53 53 53 53 53 53 53 0,9% 
Energia 78 82 90 95 101 105 109 1,7% 
Mão de Obra 94 94 94 94 140 140 140 2,0% 
Pré-formas 4.346 4.538 4.925 5.197 5.513 5.714 5.903 91,7% 
Total (US$ 000) 4.775 4.971 5.366 5.643 6.012 6.217 6.410 100,0% 
Garrafas (M/ano) 53.534 56.511 61.801 65.536 69.865 72.637 75.226 Média 
Custo da garrafa 0,089 0,088 0,087 0,086 0,086 0,086 0,085 0,087 

A600 ml 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Depreciação 108 108 108 108 108 108 108 4,9% 
Manutenção 30 30 30 30 30 30 30 1,3% 
Energia 51 71 80 86 98 102 106 3,8% 
Mão de Obra 46 68 68 68 68 68 68 2,9% 
Pré-formas 1.269 1.670 1.836 1.962 2.182 2.266 2.334 87,0% 
Total (US$ 000) 1.503 1.948 2.122 2.254 2.486 2.574 2.646 100,0% 
Garrafas (M/ano) 26.027 36.717 41.141 44.451 50.263 52.505 54.303 Média 
Custo da garrafa 0,058 0,053 0,052 0,051 0,049 0,049 0,049 0,051 

8600 ml 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Depreciação 35 35 35 35 35 35 35 6,7% 
Manutenção 7 7 7 7 7 7 7 1,3% 
Energia 12 17 19 20 23 24 25 3,7% 
Mão de Obra 11 16 16 16 16 16 16 2,9% 
Pré-formas 299 393 432 462 513 533 549 85,4% 
Total (US$ 000) 364 468 509 540 595 616 632 100,0% 
Garrafas (M/ano) 6.122 8.637 9.678 10.456 11.823 12.351 12.774 Média 
Custo da garrafa 0,059 0,054 0,053 0,052 0,050 0,050 0,050 0,053 
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82L 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Depreciação 90 90 90 90 90 90 90 3,7% 
Manutenção 19 19 19 19 19 19 19 0,8% 
Energia 47 49 53 56 60 62 64 2,3% 
Mão de Obra 30 45 45 45 45 45 45 1,8% 
Pré-formas 1.801 1.871 2.024 2.127 2.387 2.544 2.673 91,4% 
Total (US$ 000) 1.987 2.074 2.232 2.338 2.602 2.760 2.892 100,0% 
Garrafas (M/ano) 24.073 25.257 27.481 28.994 30.751 31.808 32.823 Média 
Custo da garrafa 0,083 0,082 0,081 0,081 0,085 0,087 0,088 0,084 

A 2,5 L 01 02 03 04 05 06 07 Porcent. 
Depreciação 36 36 36 36 36 36 36 4,9% 
Manutenção 5 5 5 5 5 5 5 0,6% 
Energia 7 9 11 13 18 19 19 1,8% 
Mão de Obra 7 11 11 11 11 11 11 1,4% 
Pré-formas 335 428 527 633 894 925 956 91,2% 
Total (US$ 000) 390 489 590 698 964 995 1.028 100,0% 
Garrafas (M/ano) 3.491 4.459 5.491 6.589 9.305 9.631 9.960 Média 
Custo da garrafa 0,112 0,110 0,107 0,106 0,104 0,103 0,103 0,106 

Consolidado de Despesas - Injeção + Sopro (US$ 000) 

01 02 03 04 05 06 07 
A2L Próprio 4.775 4.971 5.366 5.643 6.012 6.217 6.410 

A 600 ml Próprio 1.503 1.948 2.122 2.254 2.486 2.574 2.646 

8600 ml Próprio 364 468 509 540 595 616 632 

82L Próprio 1.987 2.074 2.232 2.338 2.602 2.760 2.892 

A2,5L Próerio 390 489 590 698 964 995 1.028 
US$ (000) 9.018 9.950 10.819 11.472 12.658 13.163 13.607 
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ANALISE ECONOMICA 

ALTERNATIVA 1 - COMPRA DE GARRAFAS 

x 

ALTERNATIVA 2 - PRODUÇÃO PRÓPRIA 
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ESTUDO COMPARATIVO PARA VERTICALlZAÇÃO DE PET 

FLUXO DE CAIXA (US$ 000) 

Alternativa 1 - Compra de Garrafas 

Alternativa 2 - Produção Própria 

Alternativa 1 Compra 

ANO O 01 
(-) Despesas (11.830) 
(-) Depreciação O 
Total Despesas (11.830) 

(+) IR (31,5%) 3.727 
(+) Depreciação O 
(-) Investimento O 
~.deC!lxa O (8.104) 

--

Alternativa 2 Próprio 

ANO O 01 
(+) Venda Pré-formas 
(-) Despesas (9.018) 
(-) Depreciação 
Resultado Op. (9.018) 

(+) IR (31,5%) 2.841 
(+) Depreciação 840 
(-) Investimento (8.480) 
Fluxo de Caixa (8.480) (5.338) 

02 03 
(13.458) (14.875) 

O O 
(13.458) (14.875) 

4.239 4.686 
O O 

(9.219) (10.190) 

02 03 

(9.950) (10.819) 

(9.950) (10.819) 

3.134 3.408 
840 840 

(5.976) (6.571) 

04 05 
(15.934) (17 .538) 

O O 
(15.934) (17.538) 

5.019 5.524 
O O 

(10.915) (12.014) 

04 05 

(11.472) (12.658) 

(11.472) (12.658) 

3.614 3.987 
840 840 

(7.019) (7.831 ) 

06 07 
(18.233) (18.861) 

O O 
(18.233) (18.861 ) 

5.744 5.941 
O O 

(12.490) (12.920) 

06 07 

(13.163) (13.607) 

(13.163) (13.607) 

4.146 4.286 
840 840 

(8.177) (8.481 ) 

IEconom.lnC:rementaL(8.480) 2.766 3.243 3.618 3.897 4.183 4.313 4.43s:=J 
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2) TABELA DE DEPRECIAÇÃO 

Alternativa 1 Invest. Depreciável 
1 2 

Construção Civil (20 ar O O O 
Equipamentos (10 anO! O O O 
Total O O O 

3 4 
O O 
O O 
O O 

5 6 
O O 
O O 
O O 

7 
O 
O 
O 

Alternativa 2 Invest. Depreciável (Já descontado no cálculo do custo da pré-froma e da garrafa soprada) 
1 234 567 

Construção Civil (20 ar 160 8 8 8 8 8 8 8 
Equipamentos (10 anO! 8.320 832 832 832 832 832 832 832 
Total 8.480 840 840 840 840 840 840 840 

3) VPL 

ITx. de Desconto 20% (para cálculo do valor-presente liquido) -~ 

AL TERNATIVA 
VALOR-PRESENTE LíQUIDO ($ = 
4) SENSIBILIDADE DO VALOR-PRESENTE LíQUIDO 

A VARIAÇÕES NA TAXA DE DESCONTO 

TAXA Alternativa Alternativa Economia 
ATUAL 1 2 Incrementai 

0% (75.850) (57.871) 17.979 
5% (61.776) (48.698) 13.078 

10% (51.236) (41.831) 9.404 
11% (49.453) (40.670) 8.783 
15% (43.187) (36.590) 6.598 
20% (36.932) (32.517) 4.414 
25% (31.991 ) (29.302) 2.689 
30% (28.030) 

-- -----
(26.725) 1.305 

Taxa de Retorno Interno (TRI) = 36% 

Economias 
4.414 

5) PAY-PACK, UTILIZANDO FLUXO 6) TRI COM 
DE CAIXA DESCONTADO, CONSI- FLUXO DE 
DERANDO AS DESPESAS ANUAIS CAIXA 
ENTRE AS DUAS ALTERNATIVAS NÃO DESC. 

back TRI - ---

Periodo FI. Cx. Desc Flux. Acum~1 FI. N Desc. 

O (8.480) (8.480) (8.480) 
1 2.305 (6.175) 2.766 
2 2.252 (3.923) 3.243 
3 2.094 (1.829) 3.618 
4 1.879 50 3.897 
5 1.681 1.731 4.183 
6 1.445 3.176 4.313 
7 1.239 4.414 4.439 

--
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ANEXO B - BOLSA DE RESíDUOS DO SISTEMA FIRJAN 

~. riJ li) Gjl in é!J t3 ~ If6j ~ ~ 

........ 

.1I1e",1 e 

O.'.tema , .''''AN -""----'-===== 
llÜioml. ..... 
"'blent. 

.... c.ç.o ' 
--_._--- .. _-~_ .. ~_.-

:nCIiÓIo, .. ...... 
oe: • ..-cIOIl.t 

....... rI. . 

H"'lc. ' 
-C.N • ".góclo. 
........ Clo ..... 

---_._-~-------

.~"'W.ç ... a ' 
eEif*ÇO ' 
...... Ev.nt_ 

------_.~._. __ . -~ 

•• ~CO--CII 

Sistema FIRJAN 
CIRJ 

FIRJAN SESI 
SENAI 

'EL 

Fe~ração das Industr.as do ES!a.do do R,o de Janeiro 

Sindicatos Filiados 

l.úk::1E ú.1i~lli 
Bol~;d lk~ Rcsíduo~.; 

A Bolsa de Resíduos da FIRJAN é um canal de intercâmbio 
entre empresas para a livre negociação de resíduos, 
possibilitando sua cess~o ou comercializaç~o e destinaç~o 
adequada. O resultado é a conciliaç~o de ganhos 

h -'1Ii!;4If;:,~Jv4fI • W;,*,**~'\A+ ~ ~!..<tt? .~ 

.z •• ..• 
, ,7~/j;li#!]Il·/." 

econômicos com ganhos ambientais, que beneficiam n~o s6 as indústrias envolvidas, mas 
toda a sociedade. Os anúncios de resrduos encontram-se divididos em seções de oferta e 
procura, separados por tipos. Informações como características, quantidade/periodicidade 
e sugestões para aplicação dos resíduos, fornecidas pelos anunciantes, também são 
apresentadas. Publicada trimestralmente como encarte no informativo Súmula Ambiental, e 
disponível on line nos links abaixo, a Bolsa de Resíduos da FIRJAN é um instrumento a mais 
para a melhoria da competitividade empresarial à disposiç~o do empresariado fluminense. 

Acesse a Bolsa de Resíduos 

Oferta Procura 

Cllnl lP ,'<nl li nrlrrl inrh Jir C;RI J rlnr'Jnrin riR nfRrt rl nl J nrnrl Jrrl. .... j 
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Federaçfio das Industnas do Estado do Rio de Janeiro 

Sindicato. Filiados 

Rolsd dp Rpsídllos 

PLÁSTICO 
I , I PLASTICO 
1-·_··· .. _- . __ ..... -;;~._-~. __ .. _.-

I 
DESCRIÇAO DO 

RESfouo 

Resfduo plástico de 
embalagens 

Resfduo composto por 
nnnl' ~~ ............ 1;.-. ... ;1 ..... ..-.._ ....l ..... 

OI{>I' ,I 

APLICAÇÃO 

Reciclagem e 
Indústrias de 
Olaria 

Injeç!!!o em peças 
..-..1..::..,... ... ;.-.-.,- ....l ...... 

-------- ------- -- - -- - ---"------------

QUANT. r~~~~~~~~ r- ._. EMPRESA 

3000 kgl 
venda 

ano 

200 a 300 '-,_..-......l ...... 

BRIOSOL 11'10. E COM. MATERIJ 
DE LIMPEZA LTDA 

Contato I Alberto Marqu~~ 

Te.!, (2~) 776-~879 

Fax, (2~) 776-1879 

e-mail, Q..rio501@b,io5ºl.com.b 

rn drqu p s@bri9 '5 O~~_OJT~,--~r 

SUPER ZINCA REFORMA DE 
CARRINHOS LTDA 

Contato I Carlos Hélio 

I 
I 

.. \ 
.\ 
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Sistema FIRJAN 

C'RJ 

FIRJAN SESI 
SENAI 
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r ederaç.ao das rndustr'3S do E~tado do RIO de JaneIro 

Sindicato. Filiados 

I" ,I i • ! ~ ~ ! l' : i I ; I I, :'-; p, OCUI ,I 

PLÁSTICO 

PI A~~TICO 

DESCRIÇAo DO RESfouo 

polietileno de alta densidade, 
polietileno de baixa densidade, 
polipropileno (sopro e injeç~o) 

Resfduos de polietileno e ABS 

APLlCAÇAo 

Processo de 
fabricação 

QUANTIDADE EMPRESA 

AMBIEN ENGENHARIA COMÉRCIO I 
INDÚSTRIA LTDA, 

Cont.to: H"lcio C.mpos F.ri.s -
Diretor 

Tell (21) 204-0286 

F.x:(21) 569-0909 

e-mail. planep((j)uol.com.br 
-------""----_._ .... _--- -

CASA LITE IND, COM, DE MATE RIA 
DE CONSTRUÇÃO LTDA 

Contatol Claudlno B, da N6brega 
Sócio Gerent .. 

Tal: (21) 232-6866 _~J 
.. I 
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ANEXO C - LISTA DE EMPRESAS DO CADASTRO INDUSTRIAL DA FIRJAN A SEREM PESQUISADAS 

N Segmento (P. 379) Empresa Empregados Contato (Diretor) Telefone Fax E-mail Página 
1 IAgua Agropecuária Bela Vista LIda. (Agua Félix) 28 José Fonseca de Oliveira 263-8812 263-8812 aguafeniX@aguafenix.com.br 155 
2 IAgua [Aguas de Niterói S/A Carlos Henrique da Cruz Lima 621-0520 621-0520 aguasnet.diretor@uol.com.~r.~== -155 
31Agua Aguas do Imperador 

--r----.-
~o Luiz de Sigueira Queiroz 024)231-5656 (024)237 -6~~ ~guas@Gompl!i.aJl.d.co!!1Jl.r: _____ .. ~ ___ . __ . ··155 

._-- .. ~-._--- ---11---
4 ;Agua [Aguas Minerais Naturais LIda. José Eduardo Mattos 686-1812 686-1812 155 .. - r---.---

'Alberto Arthur Esteves Filho 594-5504 --
r--.-----------.----~- .--

5 IAgua IAguas Minerais Santa Cruz LIda. 20 594-1037/595-5504 
._------"---- ----- r-155 . 

61Agua [Aguas Nazareth Indústria e Comércio LIda. 12 Licinio Gomes Lopes 581-8569 501-8607 155 -------_.-
~88-7 ;Agua Concessionária Aguas de Jutumaiba S/A 150 Leonardo Cameiro 024)667-1979 024)667-1979 a.guasjut@redelagos.com.br . ----

8 IAgua Damil - Empresa de Mineraçao LIda. 12 Lúcia Alexandre Pinto da Silva (024)3335-1191 (024 )3335-1114 199 ... _--~;_.-
9 ~ua Distribuidora e Transportadora Brasimil LIda. 58 Jorge Luis (024)252-2746/2554259 ~t3307 203 

10 Agua Empresa de Aguas sao Lourenço LIda. 290 ~!demar Toledo 024)243-5570 024)242-2898 ~~~.~gg~~:~~U~~OZ.C()~.br-=~--~---~~~~ 212 
11 IAgua Minalba (o.limentos e Bebidas LIda. ------:rõ1-- Carlos AntOnio Ferreira 633-0426 633-1692 -290 
12 'Agua Palácio das Aguas 683-2805 683-2515 303 
13 Agua Perrier Vittel do Brasil LIda. 138 Claudionor Ascânio 553-1702 5534278 rhumanos@peÍTier.com:br 

"-------~- . 
308-

._--
14 :.fu"lua Sociedade Mineradora Nova Fribur.go LIda. 17 (024) 340 
15 Refrigerante Bebida Gostosa Rio Ind. Comércio LIda. 59 Meville Proa 448-9400 448-9400 ~al@bebida5Jostosa=rio.c~f!1Jl.r:..... . __ .. _ 166 

Refrigerante Centralli Refrigerantes S/A 
1----:-.-.--

16 151 Wilson Sales 663-1200 663-1201 centralfi@if.sol.com.bi"~_ . ___ . _______ . __ .. 177 
~--_.~--------

Luiz Eduardo T. Monteiro da Costa 17 Refrigerante Cia. Fluminense de Refrigerantes LIda. _. 1.279 024)3353-2252 (024 )3353-2521 cpd@ciasus.com.br 181 
-- --~----_._----- _.---

18 Refrigerante Companhia Fluminense de Refrigerantes 1.400 Luiz Eduardo T. Monteiro da Costa 024)3353-2253 1024 )3353-2522 187 
.. ------. --_.- r-----

19 Refrigerante Com.!l.anhia Mineira de Refrescos 355 Paulo Chwartz 667-3000 667-1728 cocani@abeunet.com.br 187 
20 Refrigerante Distribuidora Santa Marllia LIda. 20 Aécio de Carvalho 261-8715 261-0801 chui@chui.com.br 203 
21 Refrill..erante Edmagi - Ind. Com. de Sucos e Concentrados LIda. Me Gilson Reis de Almeida 688-2791 688-2791 --~QI... 
22 Refrigerante Euromate Indústria de Bebidas LIda. 20 Claudio Manoel Bemardes -c-- 261-0319 261-0995 217 
23 Refrigerante Guará Light Indústria e Comércio LIda. 15 Carlos Antonio Teixeira Carpinteiro 415-9160/411-0572 415-9160 r-------.-- --------- ----.-

~-

24 Refrigerante Guash Guaraná Natural 10 Luis Cláudio 446-7420 ~:5660 
-- 238--

-- ----- -----_._---- ------- 1---=--
25 Refrigerante MS Companhia Dinamica de Refrigerantes 75 NelkZedelk 796-0632 796-0632 293 
26 Refrigerante Perma Indústria de Bebidas S/A 440 Rosana 635-9290 635-9161 [penna@msm.com.br --f-.309-
27 Refrigerante Point Sabor Indústria e Comércio LIda. 25 Jorge Rocha 3331-2304/33324233 (024)401-3373 313 
28 Refrigerante Refree Indústria e Comércio Ltda. 10 Adelina Almeida Sanches 581-8569 571-7021 323 
29 Refrigerante Refrigerantes Convençao Rio LIda. 162 Carlos Alberto Cardoso Guitti 413-7414 413-7414 conv.~@conveca9·indJ>r __________ ~=_ -323-

.. 

30 Refrigerante Refrigerantes Flexa LIda. 250 Aluisio Pita 605-5656 605-5656 ~omercial@flexa.cor~J>.r. _____ . _______ 323 
659-1000-

~------

31 Refrigerante Refrigerantes Pakera LIda. 700 Claudio Ferreira Rodrigues 659-1000 dpessoal@refrigerantespake'!§.:.9penlin.k,C9rntJi" _ 323 
32 Refrigerante Reserva Natural Produtos Naturais LIda. 130 Emilio Rodrigues Rios 413-9108 413-9108 I guaracamp@guaracamp.com.br 324 
33 Refrigerante Rio de Janeiro Refrescos LIda. 2.500 Hoche Pulcherio 440-7373 440-7373 .-

-325-

34 Refrigerante Santa Paz Ind. e Com. LIda. ~.10 Jesus Motta 3860-3758 3860-0009 Ipereira@br.homeshop.com.br ___ . __ -331 
35 Refrigerante sao Joao da Barra Indústrias Alimenticias LIda. 15 ~~Iter Júnior H~rigue Gomes [(024)789-5151 (024)789-5124 ~-

Refrigerante Saúde e EnelJlia Produtos Alimenticios Llda_. __ . --= --------sõ-- 573-2477 -- 573-2477 
------- . 332-36 Sérgio Moraes 9lJ.a..r:aJlf.lJ.~@guaraplus.combr _____ . ___ 

37 Refrigerante Tamoyo Rio Agro Industrial LIda. 11 Valdene Leandro da Silva 5894561/38604757_ 589-9604 -347-
.- 669:.:1776 -.--f:-. --.---.---.. --~.-- -348 38 Refrigerante Tasty Alimentos e Serviços LIda. 31 Sérgio Beckr 658-3517 tastyplus@.osite.com .~_r ____ . _____ ._. ___ 

39 Cerveja! Refrig. Cervejarias Kaiser Brasil LIda. 225 Humberto PandQQ.ho 663-9000 663-1244 kaiser@kaiser.com.br 179 
40 Cerveja! Refrig. . Companhia Cervejaria Brahma 1.291 Ricardo Khauaja 4144601 4144717 nrmirian@brahma.com.br 186 
41 Cervejal Refrig. Distribuidores de Bebidas Conan da Vila LIda. 112 José Carlos Ramos Olineri 671-2355 

.--
671-2774 203 _ .. ._----------- --------~-_._-

42 Cerveja! Refrig. Indústria de Bebidas Antárctica do Sudeste S/A 652 Reinaldo de Freitas Marquês 444-3476/3478 445-5937/3454 249 
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ANEXO O - Questionário de pesquisa 

Questionário de Pesquisa 

Empresa: Contato: 

Tel.: Fax.: E-mail: 

Segmento: N° Empreg.: -------
1. Realiza enchimento em recipientes de PET ou de outro material plástico na fábrica (S/N) ? __ _ 

2. Quais os tipos de recipiente e representatividade no negócio (em %) ? 

Recipiente Volume (%) 
Garrafa plástica retornável 
~arr~fa plástica !1ãoretornável (one-way) 

--_.~ 

Garrafão plástico retornável 
~. __ . __ ._~--- ... __ ._ .. _-._~. __ .. -

-----~--._--

Garrafão plástico não retornável (one-way) 
Copo plástico 

3. Possui estação de coleta de plástico com prensa na fábrica (S/N) ? __ _ 

Se "s" D Própria c=] Terceirizada 

4. Realiza injeção de pré-formas de recipientes na fábrica (S/N) ? __ _ 

Se "s" D Própria c=J Terceirizada 

5. Realiza sopro de recipientes de plástico na fábrica (S/N) ? __ _ 

Se "S" D Própria c=] Terceirizada 

Se "S", as pré-formas são produzidas no estado do Rio de Janeiro (S/N) ? __ _ 

Se "N", os recipientes são produzidas no estado do Rio de Janeiro (S/N) ? __ _ 
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6. Possui sistema de cogeração de energia na fábrica (S/N) ? __ _ 

Se "N", está interessado em estudar a possibilidade (S/N) ? __ _ 

Se "S", além de energia, que subprodutos são produzidos? 

DÁgua fria (ar cond.) c::=JC02 

D Água quente c::=J N2 

7. Responder as perguntas sobre o processo produtivo: 

Descrição dos Serviços I 

T P 
Empilhadeiras ~ 
Manutenção empilhadeiras 
Frota de Caminhões I 

Manutenção da frota 
Fabricação de Calda -- ~ Fabricação de Xarope 
F abri cação de Bebida I 

Linha de Produção I 
-

Manutenção da linha j 
Estoque Produto Final ! 

ET A (Tratamento de Agua) I 

ETE (Tratamento de Efluentes) , 

Caldeiras ~~ Ar comprimido 

T - Terceiros 
P- Próprios 

8. Qual foi o impacto da entrada de PET na operação das fábricas com linhas de 
embalagens retornáveis, em relação ao número de funcionários? 
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