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CAPÍTULO I

1.1 Introdução
Até o século XIX as inovações organizacionais eram pouco freqüentes, visto que os
mesmos trabalhadores qualificados eram responsáveis pela definição do processo produtivo.
Ao delegar as inovações aos trabalhadores, a firma (ou capital) não se apropriava diretamente
do conhecimento envolvido na definição do processo produtivo.
0 novo paradigma que se estabeleceu a partir de inovações técnicas e organizacionais,
abriu uma trajetória completamente nova para a organização interna da firma e sua interação
com o mercado. Na história econômica é possível perceber que as origens e as causas do
processo de concentração econômica estão associadas principalmente As inovações
tecnológicas e organizacionais.
A difusão de inovações depende de um conjunto de fatores condicionantes favoráveis,
incluindo inovações complementares, criação de infra-estrutura apropriada, mudança na
legislação e aprendizado na produção e uso de novas tecnologias.
Nas últimas décadas do século XX, as inovações organizacionais e tecnológicas
permitiam o uso de estruturas gerenciais para planejar e coordenar a produção em larga escala
e aplicar conhecimento cientifico à indústria. A firma é vista como espaço de produção, lugar
de criação de riqueza e inovação. (TIGRE, 1998).
Os principais processos de aprendizagem informal são: learning-by-doing, onde as
inovações surgem do aprendizado via processo produtivo; learning-by-using, a inovação
resulta do aprendizado obtido via utilização do produto/processo; learning-by-interaction,
onde a inovação resulta do aprendizado que ocorre através da interação dos agentes do sistema
produtivo. (Macedo 2001).
(No tocante A indústria química pode-se observar que no período pós 60 houve uma
grande arrancada e consolidação. Nessa fase foi essencial as iniciativas governamentais. Nos
anos 90 com as alterações significativas no cenário econômico nacional a indústria química
viu-se afetada por: um processo recessivo que afetou a dimensão do mercado brasileiro; uma
redução da proteção aduaneira e pela remoção das barreiras não tarifárias As importações e por
uma redução dos pregos no mercado internacional. No período seguinte a esse processo a
rentabilidade da indústria química foi baixa.
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O futuro dessa indústria está atrelado A. capacidade do pais de manter a indústria aqui
instalada e em atrair novos investimentos. Hoje, percebe-se que é indispensável que a
indústria química brasileira defina uma estratégia tecnológica que permita o enfrentamento de
uma concorrência crescente, tanto das empresas aqui instaladas quanto dos produtos

e

serviços importados. (MACEDO, 2001).
Com uma trajetória inovativa a White Martins, fundada na década de 20, vem se
destacando no desenvolvimento de novas tecnologias. Esta empresa cria suas competências
tecnológicas conforme as necessidades do mercado, ou sej a, deslumbra uma oportunidade e
através de parcerias com Universidades e Centros de Pesquisas Tecnológicas desenvolve
tecnologias para a aplicação dos gases que comercializa. Conforme informações obtidas no
questionário não estruturado respondido Sr. Pedro Durão, Gerente de Desenvolvimento
Tecnológico do CTR (Centro de Tecnologia Rio).
Diante do exposto levantou-se questões para serem respondidas ao longo do trabalho
como: Qual o esforço que a White Martins faz para desenvolver tecnologias? Como a White
Martins interage com seus principais parceiros (Universidades e Institutos) e como se
processam as operações entre o (CTR), suas filiais e cliente final? 0 desenvolvimento de
tecnologia da White Martins é coerente com as características tecnológicas do setor químico?
Portanto, a justificativa para a concepção desse estudo reside na importância que a
White Martins vem destacando, no esforço em desenvolver tecnologias que possam gerar
benefícios.

1.2 Objetivos
Objetivo geral
Verificar as competências tecnológicas da White Martins, abordando a implantação de
tecnologia com Atmosfera Modificada - (MAP) com o intuito de apontar os elementos que
caracterizam essa tecnologia e como a interação com os clientes ajuda na formação das
competências tecnológicas.
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Objetivos específicos
I - Apresentar o tratamento analítico sobre questões que abordam o processo inovativo da
firma e a rein d
- o de aprendizado, bem como as características da tecnologia e as
mudanças tecnológicas.
2- Verificar as características dos produtos e processos da industria química mundial.
3- Verificar as condições tecnológicas que levam a White Martins alcançar urna maior
competitividade.
4- Verificar a implantação de Embalagens com Atmosfera Modificada, bem como suas
vantagens e desvantagens.

1.3 Metodologia
Considerando os objetivos, geral e especifico, o estudo procurou concentrar-se nas
teorias que pudessem explicar o comportamento da firma e o papel das mudanças tecnológicas
na dinâmica econômica. Procurou-se também caracterizar a indústria química bem como o
segmento de gases industrias na década de 90.
A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho, levou em consideração
os métodos de cada objetivo. Para a análise da fundamentação teórica, utilizou-se, fonte
secundária, tais como: livros, monografias, dissertações etc.
Para o entendimento das características dos produtos e processos da indústria química,
foi utilizado: revistas, artigos, relatórios e Internet. Para o entendimento das condições
tecnológicas da White Martins, utilizou-se pesquisa primária, Internet, e revistas.
Na verificação da implantação de tecnologia com Atmosfera Modificada foi utilizado
um livro do CETEA (Centro de Tecnologia de Embalagens). Ressalta-se o uso de fontes
secundárias, como relatórios e publicações especializadas da White Martins e entrevistas não
estruturadas com o Sr. Pedro Durão, Gerente de Desenvolvimento Tecnológico do CTR, o Sr.
Marcelo de Carli, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da White Martins e o Sr. Luiz
Marcos Pfiffer, Gerente de Produção da Linha Massas Frescas da Sadia.

1.4 Estrutura do trabalho
0 presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro a introdução,
que apresenta o problema levantando, os objetivos; geral e específicos, a metodologia e a
estrutura do trabalho. No segundo capitulo verifica-se o tratamento analítico sobre a visão

Neo-Schumpeteriana o processo inovativo as características da tecnologia e suas mudanças no
contexto geral da teoria da firma. No terceiro capitulo analisa-se as características dos
produtos e processos da indústria química mundial e no Brasil. No quarto capitulo apresentase o histórico e desenvolvimento tecnológico da White Martins, o processo de aprendizagem
por interação com o usuário, bem como as interações entre produtor-usuário no caso em
estudo.
Por fim, o quinto capitulo trás a conclusão do trabalho referente a esta monografia.
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CAPÍTUO II
Tratamento Analítico Sobre a Visão Neo-Schumpeteriana o Processo
Inovativo as Características da Tecnologia e suas Mudanças no Contexto
Geral da Teoria da Firma

Este capitulo trata pontos relacionados aos efeitos da estrutura de mercado através da
teoria neo-schumpeteriana ou evolucionista na tentativa de construir um novo corpo teórico
para o estudo da firma em função de enfatizarem a importância do processo inovativo na
evolução e na configuração das estruturas industriais. Para tanto, na seção 2.1 busca-se
apontar a visão geral neo-schumpeteriana. No item 2.2 busca-se desenvolver elementos que
tratam da teoria da firma e o processo inovativo. No item 2.3 foram abordadas questões que
buscam caracterizar a tecnologia. Já o item 2.4 trata das mudanças tecnológicas abordadas na
teoria das firmas. Por fim o item 2.5 apresenta o processo de aprendizagem técnico da firma.

2.1 Visão geral neo-schumpeteriana

As teorias neo-schumpeterianas contrapõem com a teoria neoclássica e com a
organização industrial. Conforme Macedo (2001, p.20), a análise neoclássica tradicional, onde
o foco central está ligado à teoria dos pregos e de alocação de recursos, a firma é vista como

um agente anexo ao mercado cujas especificações são colocadas A. margem de uma análise
mais rigorosa. 0 progresso técnico é tratado como um fenômeno exógeno ao funcionamento
do mercado e a sua dinâmica não têm nenhuma relação com o comportamento das firmas ou
com a estrutura de mercado vigente.
Para Tigre (1998, p.69-70), a teoria neoclássica tradicional tem pouca relação com a
realidade econômica atual. A firma assume um papel extremamente limitado. Esse irrealismo
da teoria neoclássica gerou as seguintes premissas:
• A firma é vista como uma "caixa preta", que combina fatores de produção disponíveis
no mercado para produzir produtos comercializáveis.
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• 0 mercado embora possa apresentar situações transitórias de desequilíbrio tende a
estabelecer condições de concorrência e informações perfeitas. A firma também se depara
com um tamanho ótimo de equilíbrio.
• As possibilidades tecnológicas são usualmente representadas pela função de produção
que especifica a produção correspondente a cada combinação possível de fatores. As
tecnologias estão disponíveis no mercado, seja através de bem de capital ou no conhecimento
incorporado pelos trabalhadores.
• É assumida a racionalidade perfeita dos agentes, diante de objetivos da firma de
maximização de lucro.
Diante do contexto a única função da firma é transformar insumos em produtos, e para
isso basta selecionar a técnica mais apropriada e adquirir os insumos necessários no mercado,
incluindo trabalho e tecnologia.
A organização industrial, conforme Macedo (2001, p.21), não pode ser vista como um
corpo teórico consistente e fechado. Grande parte dessa literatura vem do modelo — Estruturaconduta-desempenho. Essa abordagem representa um deslocamento do foco de analises da
questão de determinação dos pregos e quantidades de equilíbrio para a influência exercida pela
estrutura de mercado no padrão de competição da firma.
Ao admitir a existência de uma estrutura de custos diferenciada entre as firmas e ao
incorporar de alguma forma a questão da tecnologia (ou progresso técnico) através do
conceito de barreiras a. entrada (escala de produção) esta teoria avança em relação
abordagem neoclássica, embora não haja uma preocupação explicita em explicar o papel do
progresso técnico na formação e transformação das estruturas de mercado.
Os efeitos da introdução de inovações sobre uma dada estrutura de mercado possuem
um caráter limitado, dado que essas inovações são condicionadas pela própria estrutura que
está sendo transformada. Sua atenção maior é com ajustes provocados em uma estrutura já
consolidada, o que é reforçado pelo papel preponderante da estrutura sobre a direção do
progresso técnico. (TIGRE, 1998).
Apesar do abandono das hipóteses restritivas sobre o comportamento da firma e do
processo de inovação o modelo Estrutra-conduta-desempenho não formula uma análise
dinâmica e ainda permanece ligado A tradição neoclássica de equilíbrio.
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A teoria neo-schumpeteriana ou evolucionista constitui uma tentativa de construir um
novo corpo teórico para o estudo da firma em função de enfatizarem a importância do
processo inovativo na evolução e na configuração das estruturas industriais. A inovação é o
elemento fundamental para o entendimento da dinâmica capitalista.
Em Macedo (2001, p.23), Schumpeter, na obra Teoria do Desenvolvimento Econômico
(1911), desenvolve um conceito mais amplo de inovação tecnológica que pode ser entendido
como:
• Introdução de um novo produto,
• Introdução de um novo método de produção,
• Abertura de um novo mercado, não associado previamente a um ramo particular da
indústria,
• Conquista de uma nova fonte de fornecimento de matéria-prima ou produtos semielaborados e
• Criação de uma nova forma de organização da produção.
Schumpeter considerava a inovação como o produto de novas combinações dos meios
pi odutivos e não como um processo baseado em ajustes continuos de antigas combinações.
Essas idéias de Schumpeter foram questionadas por Rosemberg (1976), onde este
argumentava que Schumpeter s6 considerava as mudanças de maior magnitude, excluindo as
mudanças incrementais de correntes do processo cumulativo (aprendizado) de tentativas e
erros na correção de falhas do processo produtivo ou soluções de gargalos tecnológicos.
De acordo com (Tigre, 1998 p. 98-99), a teoria neo-Schumpeteriana distingue-se da
teoria neoclássica e das teorias da organização industrial por descartar hipóteses básicas do
pensamento econômico convencional e por introduzir algumas novas hipóteses. Por isso, três
princípios permitem o entendimento da contribuição teórica neo-Schumpeteriana. Sao eles:
• A dinâmica econômica é baseada em inovações nos produtos, processos e nas formas
de organização da produção. As inovações não são necessariamente graduais, podendo
assumir caráter radical ou paradigmático causando instabilidade ao sistema econômico.
• 0 segundo descarta qualquer principio de racionalidade substantiva dos agentes
econômicos, que pré define o comportamento de firmas segundo o principio da maximização.
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Os Neo-Schumpeterianos apontam para a necessidade de desenvolver uma visão da firma
constituída de indivíduos distintos e dotada de características cognitivas próprias.
• 0 terceiro principio se refere A propriedade de auto-organização da firma, como
resultado das flutuações do mercado. E rejeitado qualquer tipo de equilíbrio de mercado,
conforme proposto pela teoria neoclássica na medida em que não é possível alcança-lo em um
ambiente coletivo de flutuações de agentes individuais com rotinas e capacitações distintas.
(TIGRE, 1998 p.98-99).

2.2 Teoria da Firma e o Processo Inovativo

No século XIX as inovações organizacionais eram pouco freqüentes, na medida em que
os próprios trabalhadores qualificados eram responsáveis pela definição do processo
produtivo. 0 papel da mudança tecnológica na dinâmica econômica negligenciada pela teoria
neoclássica era igualmente pouco importante para os empresários britânicos no fim do século
passado. Ao delegar as inovações aos trabalhadores, a firma (ou o capital) não se apropriava
diretamente do conhecimento envolvido na definição do processo produtivo, justificando a
hipótese neoclássica de exogeneidade tecnológica.
0 novo paradigma, estabelecido a partir de inovações técnicas e organizacionais, abriu
uma trajetória inteiramente nova para a organização inteira da firma e sua interação com o
mercado, alterando a dinâmica da acumulação de capital. A história econômica mostra que as
origens e as causas do processo de concentração econômica estão associadas principalmente
As inovações tecnológicas e organizacionais. A partir do final do século XIX houve grande
mudança em função de progressos revolucionários nos meios de comunicação e transporte. A
visão de Chandler (1990), era que a origem e o crescimento da grande empresa moderna estão
associados a uma cadeia de eventos interligados.
0 primeiro elo da cadeia foi o cluster de inovações inter-relacionadas que juntas
provocaram a revolução no campo dos transportes e das comunicações. Essas inovações
provocaram um substancial aumento tanto no volume quanto na velocidade da produção.
Chandler associa tais inovações à estrutura do mercado, já que as empresas inovadoras obtêm
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tantas vantagens competitivas que as indústrias em que atuam se tornam rapidamente
oligopolistas.

A difusão de inovações depende de um conjunto de fatores condicionantes favoráveis,
incluindo inovações complementares, criação de infra-estrutura apropriada, quebra de
resistência de empresários e consumidores, mudanças na legislação e aprendizado na
produção e uso de novas tecnologias. Embora as inovações abram oportunidades para

empresas crescerem, criarem mercados e exercerem o poder monopolistic° temporário,
somente sua difusão ampla tem impacto macroeconômico.
Existem três áreas de inovações que merecem análise mais detalhada por terem
contribuído para alterar radicalmente o perfil da estrutura da indústria, gerando modelos de

firma e mercados até então inexistentes. São elas a eletricidade, o motor a combustão e as
inovações organizacionais conhecidas como fordistas-tayloristas.

Chandler (1962, 1977) destaca duas ondas de inovações organizacionais que romperam
os limites ao crescimento da firma. A primeira, ocorrida na virada do século, foi à integração
vertical em atividades encadeadas em unidades distintas, como o petróleo. A segunda,
ocorrida a partir dos anos 20, foi a organização multidivisional. Ambas contribuíram para
viabilizar a administração eficiente da grande corporação, eliminando assim as deseconomias
internas de escala.
Nas primeiras décadas do século XX, o "capitalismo proprietário" deu lugar ao
"capitalismo gerencial" como motor dominante do desenvolvimento econômico (Lazonick,
1992). Inovações organizacionais e tecnológicas permitiam o uso de estruturas gerenciais para
planejar e coordenar a produção em larga escala e aplicar conhecimento cientifico à indústria.

A teoria assume nova dimensão ao deslocar o centro de interesse da questão do
equilíbrio das condições de produção e de distribuição de bens e serviços para o estudo do
comportamento e as interações entre produtores. Nesse contexto, a firma passa a assumir o
papel principal, dada a possibilidade de recorrer à diferenciação de produtos e a estabelecer
uma política de vendas. Desta forma incorpora-se à firma variáveis consideradas exógenas na
teoria neoclássica, como a tecnologia e os preços.

A linha influenciada por Marx e Schumpeter, vê a firma como espaço de produção,
lugar de criação de riqueza e inovação. Segundo Coriat e Weinstein (1995), três concepções
podem ser identificadas:

lo

1)

Concepção de firma organização: a firma é vista como uma ação coordenada
entre indivíduos e grupos.

2)

Concepção de firma instituição: a firma é vista além da visão organizacional,
incorporando a dimensão social (sistema politico, social e jurídico na qual a
firma se insere).

3)

Concepção de custos de transação e os novos institucionalistas: foram
introduzidas novas questões sobre a natureza da firma, passando a considerá-la
uma forma particular de organização econômica, ou seja, um arranjo
institucional alternativo ao mercado.

0 processo de crescimento da firma e oligopolização dos mercados, observado ao longo
do século XX, levou as teorias da firma e a economia industrial a incorporarem uma série de
contribuições, aproximando-as da realidade. Foi considerada toda uma gama de configurações
de mercados, permitindo a elaboração de modelos de comportamento das firmas em situação
de oligopólio. 0 ambiente da firma passa a ser mais complexo, mas existem condições
fundamentais e nas quais a firma se adapta, a exemplo da tecnologia e das condições de
produção. (TIGRE, 1998 p. 76-88).

2.3 As Características da Tecnologia

A partir de Rosemberg (1976), percebe-se que a atividade inovativa é um processo
interativo entre invenção e inovação, onde a primeira não estaria somente associada à esfera
cientifica, mas também à esfera econômica e, a segunda seria o resultado de ajustes continuos
de antigas combinações. Essa visão coloca-se em oposição à visão schumpeteriana, podendo
perceber a existência e a distinção de dois tipos de inovação: aquela associada a mudanças da
estrutura técnica e econômica da indústria seja através da completa ruptura ou alteração da
base técnica, representada pelas inovações radicais ou primárias, seja via pequenos ajustes e
melhoramentos sucessivos que ocorrem no cotidiano de quaisquer atividades industriais,
representadas pelas inovações incrementais.
As inovações apresentam uma dimensão econômica e outra técnica, onde a primeira
dimensão está associada à segunda no sentido de direcionar e orientar as escolhas
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tecnológicas. Entretanto, não se pode dizer que uma inovação que tenha êxito técnico terá
necessariamente êxito econômico. Isso ocorre principalmente em função da incerteza que
cerca o ambiente econômico, já que os resultados econômicos são definidos, ex-post, pelo
mercado, enquanto os resultados técnicos podem ser verificados, ex-ante, através de testes de
desempenho.
Em 1988 Dosi confirma e argumenta que a solução da maioria dos problemas
tecnológicos implica no uso de partes do conhecimento, que possuem algumas propriedades
nas quais as atividades inovativas das firmas estão baseadas. Podem ser identificadas duas

características principais da base de conhecimento: o primeiro grupo de características
respondem pela natureza do conhecimento e, podem ser classificadas como público e privado,
universal ou especifico e tácito ou codificado; e o segundo grupo de características está
relacionado como as formas de transmissão do conhecimento, ou seja, se esse conhecimento é
transmitido de maneira formal ou informal.
A forma como as firmas têm acesso ao conhecimento difundido é largamente afetado
pelas características da natureza do conhecimento. Quando o conhecimento é transmitido de
maneira formal a sua difusão ocorre mais facilmente do que do modo informal. Isso ocorre
porque o conhecimento apresenta-se estruturado, ou seja, padronizado, codificado

e

simplificado, sendo possível, portanto acessá-lo através de publicações, licenças, manuais e
patentes. Por outro lado, tem-se a transmissão do conhecimento pela via informal, onde a sua

difusão ocorrerá somente através de contatos com pessoas, ensinamentos e treinamentos,
principalmente porque esse conhecimento apresenta-se sob forma predominantemente tácita e
especifica, não podendo por isso ser formalizado.
A dimensão econômica a partir de Dosi (1988), reflete não só a motivação e a
possibilidade dos agentes para inovar, mas também as características especificas da
tecnologia: condições de oportunidade, condições de apropriabilidade
cumulatividade do conhecimento, conforme (MACEDO, 2001 p. 28-30).

e o nível de

12

2.4 Mudanças tecnológicas

Para se entender o processo de busca, ou seja, o ritmo e a direção do processo inovativo
e quais as possibilidades para se transformar uma oportunidade tecnológica em inovação é

preciso conhecer as características desse processo. Primeiro, existe uma grande dificuldade de
se prever o ritmo e a direção das inovações, isso porque o processo inovativo envolve um alto
grau de incerteza. A incerteza é plena, pois não se tem conhecimento a priori em que resultará
o processo de busca, tanto no aspecto técnico, isto 6, o seu desempenho, quanto no

econômico, quer dizer, a possibilidade de aceitação pelo mercado.
Segundo, a existência de uma relação positiva entre os avanços científicos e os avanços
tecnológicos permitindo que o incremento do conhecimento cientifico transforme-se na base
para a geração de oportunidades de progresso técnico e com isto garante-se uma maior
confiança no processo da busca tecnológica, mesmo frente à incerteza que está inserida no
processo.
Terceiro, os avanços tecnológicos surgem como resultado de pesquisas e investigações
na procura de solução para os problemas, onde o desenvolvimento tecnológico cada vez mais
deixa de ser um progresso isolado e passa a depender de atividades de pesquisas formais
totalmente interligadas com firmas.
Quarto um grande número de inovações e melhoramentos originam-se de atividades
informais e não apenas das atividades formais de conhecimento. Dentre os principais
processos de aprendizagem informal destacam-se: learning-by-doing, onde a inovação surge
do aprendizado via processo produtivo; learning-by-using, a inovação resulta do aprendizado
obtido via utilização do produto/processo; learning-by-interaction, onde a inovação resulta do
aprendizado que ocorre através da interação dos agentes do sistema produtivo.
Por último, o processo de mudança tecnológica não deve ser visto como uma simples
mudança nas condições de mercado. A base do processo de busca depende da cumulatividade
do conhecimento que se tem da tecnologia em uso, ou seja, a base de conhecimento adquirida
anteriormente é fundamental para determinar e orientar as mudanças que irão ocorrer. As
mudanças tecnológicas e organizacionais em cada firma surgem de processos cumulativos de
conhecimento. (MACEDO, 2001 p. 34-36).
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2.5 0 Processo de Aprendizagem Técnico da Firma

Para Dosi et al. (1992), o aprendizado é definido como um processo no qual a repetição

e a experiência fazem com que, ao longo do tempo, as tarefas sei am efetuadas de forma mais
rápida e melhor, e as novas oportunidades operacionais sejam efetivamente experimentais.
Assim o aprendizado pode ser visto como o processo pelo qual a firma amplia seu estoque de
conhecimento aperfeiçoa seus procedimentos de busca e refina suas habilidades em
desenvolver ou modificar produtos. Portanto, esse aprendizado decorre da capacitação

tecnológica acumulada internamente e de conhecimentos desenvolvidos em outros lugares ou
copiados de concorrentes.
Entre as fontes de aprendizado Pondé (2002, p.301) sintetiza os seguintes processos.
1-

0 learning by doing: consiste em uma forma de aprendizado que ocorre no

processo de manufatura, após as atividades de P&D terem se completado,
materializando-se no desenvolvimento de uma habilidade crescente na

produção, que reduz os custos com mão-de-obra por unidade de produto, ou
ainda diminui a incidência de problemas de qualidade. Também se incluem no
learning by doing aquelas inovações incrementais no produto que resultam de

capacitações obtidas através do desenvolvimento direto da empresa no processo

produtivo.
2-

0 learning by using ocorre com a utilização do produto pelo seu usuário final,
podendo resultar tanto em práticas de operação e manutenção mais eficazes

quanto em informações que, repassadas para a empresa produtora, repercutem
na introdução de melhoras incrementais no produto.

3-

0 learning by advances in science and technology consiste na absorção e
utilização de novos desenvolvimentos da ciência e da tecnologia, gerados por
instituições de pesquisa externas A. empresa.

4-

0 learning from inter-industry spillovers envolve atividades voltadas para a
absorção de informações e conhecimentos relacionados ao que outras empresas
— freqüentemente concorrentes — estão fazendo. Um exemplo clássico está em
esforços de engenharia reversa, quando uma empresa desmonta e analisa
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produtos de concorrentes para tentar imitar alguma solução tecnológica que lhe

pareça interessante.
5-

0 learning by interacting ocorre quando uma empresa troca informações e
realiza alguma forma de cooperação tecnológica com outras empresas, sei am
estas fornecedoras e usuários situados ao longo da mesma cadeia produtiva ou
empresas que atuam em outras indústrias.

6-

0 learning by searching engloba aquelas atividades de busca de novas
tecnologias que são internas A empresa e, na maioria dos casos formalizadas em
departamentos ou equipes de pesquisa e desenvolvimento.

A idéia geral desses "learnings" está diretamente relacionada ao processo de
aprendizado cujo aperfeiçoamento ocorre através dos processos de difusão. Dosi (1998)
mostra que este processo de aprendizado está baseado no conhecimento interno acumulado e
em conhecimentos desenvolvidos em outros lugares ou copiado de seus concorrentes.

0 que se percebe é que este processo é a maneira pela qual as firmas exploram domínios
específicos de oportunidades tecnológicas, aperfeiçoam seus procedimentos de busca e
melhoram suas habilidades no desenvolvimento ou manufaturamento de novos e melhores
produtos. (MACEDO, 2001 p. 35).
Devido As firmas possuírem variados processos de busca tecnológica, percebe-se que a

difusão tecnológica não ocorre de maneira igual entre todos os setores da economia,
significando, em um momento posterior, na maior ou menor difusão por parte dos setores.
Foi em 1984 que Pavitt propõe realizar uma classificação dos padrões setoriais de

inovação, seleção e difusão de novas tecnologias. Os setores classificados baseados nos
seguintes critérios são:
1- a origem da tecnologia empregada no setor;
2- a natureza da tecnologia empregada no setor, ou seja, adquirida através do
conhecimento público ou privado, relativa a produto ou processo;
3- as características da firma inovadora, quer dizer, com relação ao seu tamanho e sua

área de atuação.
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De acordo com Macedo (2001, p.45-48), os padrões setoriais surgem a partir desses
critérios: setores dominados pelos fornecedores, setores intensivos em escala, setores de
fornecedores especializados e setores intensivos em ciência.
a) Setores dominados pelos fornecedores
Este setor é composto por indústrias têxtil, confecções, produtos de madeira, indústria
editorial e gráfica. As inovações encontram-se associadas A tecnologia de processos e
encontra-se incorporadas em equipamentos e insumos intermediários adquiridos.
Aqui a dinâmica de geração de novos produtos e processos ocorre em empresas de
outros setores — empresas de setores que produzem bens de capital e matérias — primas
intermediárias e que se articulam através de trocas interindustriais. Este setor caracteriza-se
por uma trajetória tecnológica baseada na redução de custos e que ocorre por conta das
técnicas desenvolvidas por outros setores.
Nesses setores as possibilidades de apropriabilidade privada das inovações são bastante
reduzidas e possuem uma importância considerável nos processos informais de aprendizado
tanto dentro da empresa como no conjunto da indústria. As oportunidades tecnológicas são
determinadas nos setores produtores de equipamentos e bens de capital.
b) Setores intensivos em escala
Nestes setores as inovações estão relacionadas tanto a processos como a produtos. A
atividade produtiva caracteriza-se pela utilização de sistemas complexos - intensivos em
capital e a produção de produtos complexos. 0 processo de produção pode ser dividido em
continuo, produção de produtos padronizados ou descontínuos, produção de bens de consumo
durável (veículos).
As altas economias de escala são de extrema importância para a obtenção de ganhos no
processo competitivo. As empresas apresentam tendências de serem verticalizadas e
empregam uma parcela significativa de seus recursos em atividades de P&D, por isso urn
grande número de inovações de produtos e processos é gerado internamente. Apresentam
elevado grau de apropriabilidade. Ex. as indústrias de bens de consumo duráveis (eletro —
eletrônico), siderurgias, certos produtos alimentares, fabricação de cimento e as indústrias
metalúrgicas.
c) Setores de fornecedores especializados
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Nesses setores a inovação relaciona-se fundamentalmente a introdução de produtos a
serem utilizados por outros setores como meio de produção, principalmente como
equipamentos de capital. As firmas caracterizam-se por serem pequenas, pelo conhecimento
especializado na fabricação dos produtos e pelo desenvolvimento de um feedback com os
clientes. Sao exemplos as indústrias de instrumentos, bens de equipamentos especializados e
aquelas ligadas a engenharia mecânica.
d) Setores baseados em ciências

Neste setor as inovações estão diretamente relacionadas ao avanço do conhecimento
cientifico e suas perspectivas dependem de uma posição consolidada dos agentes nas áreas de
ciência básica. Setor composto por indústrias dos setores de eletro-eletrônica-mecânica de

precisão, farmacêutica e química. As firmas apresentam tendência a serem grandes, com
grandes incentivos para as atividades de P&D situadas em um laboratório especifico.
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CAPITUO III

INDÚSTRIA QUÍMICA

Características dos Produtos e Processos da Indústria Química
Mundial

3.1.Formação
A indústria Química nasce devido à necessidade de complementagdo das atividades
básicas ligadas à vida humana. Esta atividade industrial desenvolve-se a partir do século XIX.
Seu desenvolvimento sustentou-se no êxito da realização de atividades em duas dimensões.
São elas: descoberta de novos produtos e materiais, correspondendo ao campo da química e
extrapolação para produção em escala industrial, correspondendo à engenharia química.
A moderna indústria química mundial teve seu desenvolvimento baseado em duas
fontes distintas.
1-

Indústria Química alemã, desenvolvida por químicos a partir da química
derivada do carvão, em unidades de pequeno e médio porte, predominando por
quase um século, a partir da segunda metade do século XIX.

2-

Indústria Química norte americana, desenvolvida por engenheiros químicos a
partir da química derivada do petróleo, em unidade de grande porte, a partir da
segunda metade do século XX.

Em função da Revolução industrial onde havia grande necessidade de produtos
químicos, a Inglaterra na metade do século XIX era sede da maior indústria química do
mundo. A Alemanha ensaiava seus primeiros passos no caminho da industrialização.
Entre 1870 e 1880, devido uma série de vantagens competitivas, a Alemanha
ultrapassou as indústrias de corantes ingleses e Franceses, assumindo o papel de líder
mundial, primeiro no campo dos corantes e depois no campo da indústria química geral,
liderando até o fim da segunda guerra mundial.
Um dos campos onde a indústria química alemã levava grande vantagem em relação aos
seus concorrentes era em P&D. Os dirigentes compreenderam desde cedo que era na pesquisa
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e desenvolvimento que residia o diferencial que a indústria química dispunha para se
diferenciar da concorrência e investiram pesado nesse campo.
Durante a primeira guerra mundial, de 1914 a 1918 essa indústria sofreu várias
transformações importantes. A indústria química alemã transformou sua indústria de corantes

em indústria de produtos bélicos, produtos farmacêuticos e borracha sintética. Nesse período a
Inglaterra que vinha aceitando um papel secundário no campo da indústria química reagiu e
teve uma notável expansão.
Em 1914 os Estados Unidos já eram a segunda potência mundial em termos de
fabricação de produtos químicos estando bastante desenvolvido na química inorgânica e

relativamente atrasada na química orgânica.
No período que atravessa as duas grandes guerras mundiais, o desenvolvimento da
indústria química caracterizou-se por um grande esforço de P&D, voltado para a pesquisa

aplicada. Nesse período houve o surgimento da ciência dos polimeros e seus primeiros passos
industriais.

Dado o papel que a indústria química passou a representar de "agente catalisador" do
desenvolvimento industrial, muitas nações emergentes passaram a estimulá-la com o triplo
intuito de criar um parque industrial gerador de emprego, transformação local de matériasprimas em produtos de maior valor agregado, para exportá-los sob esta forma e livrar-se das
importações de produtos que passam a ser fabricados em seus países, melhorando seus saldos

comerciais. Em 1995 a China passou a ser o quinto maior produtor mundial, a Coréia o nono e
o Brasil o décimo produtor mundial. Conforme (WONGSTSCHOWSKI, 1999 p.9-25).

3.1.1 Processos e Produtos
Para a Abiquim, a indústria química é composta do segmento de "produtos químicos
industriais" e dos segmentos de produtos farmacêuticos, materiais de limpeza, cosméticos,
adubos, fertilizantes, tintas, vernizes, defensivos agrícolas, fibras artificiais e sintéticas, gases
industriais, produtos fotoquímicos e outros produtos químicos.
0 segmento de produtos químicos industriais é formado pela fabricação de produtos
químicos inorgânicos e fabricação de produtos químicos orgânicos, fabricação de resinas e
elastômeros e fabricação de produtos e preparados químicos diversos.

No momento 70.000 produtos químicos são produzidos. Pode-se definir quatro grupos
de produtos químicos dentro da industria quimica, são eles:
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1-

Commodities: são compostos químicos produzidos em larga escala a partir de
matérias-primas cativas, com especificações padronizadas para vários usos.

2-

Pseudocommodities: são produtos diferenciados, produzidos em larga escala a
partir de matérias-primas em geral cativas, compradas por poucos clientes que

são grandes consumidores.
3-

Produtos de química fina: assemelham-se As commodities por serem não
diferenciados e geralmente não patenteados, produzidos em pequena escala
para um ou mais uso finais.

4-

Especialidades químicas: são produtos diferenciados fabricados em pequenas
quantidades, com matérias-primas compradas de terceiros, vendidas para um
grande número de clientes que compram pequenas quantidades.

3.1.2 Gases Industriais
A indústria química é composta dos segmentos de "produtos químicos industriais" e de

outros segmentos dentre os quais estão os gases industriais.
De acordo com Shreve e Brink (1980, p.85), nos Estados Unidos os gases industriais
cumprem funções diversas na economia do pais. O oxigênio, nitrogênio e hidrogênio são
matérias-primas intermediárias para a fabricação de outros compostos.

0 nitrogênio preserva o gosto dos alimentos embalados graças A redução da atividade
química que leva a rancificação das gorduras enlatadas. 0 oxigênio e o hélio são
medicamentos essenciais. Com a expansão moderna da indústria, nasceu uma nova divisão da
engenharia, a criogenia. 0 termo criogenia foi amplamente usado na última década e
exemplifica-se na caracterização do uso do hidrogênio do oxigênio e do flúor liquido em
mísseis de projetos militares ou espaciais. Os principais gases industriais são: di6xido de
carbono, hidrogênio, oxigênio, hélio e óxido nitroso, argõnio e nitrogênio.
Conforme a revista (Metalurgia & Materiais 2002, p.288-289), uma silenciosa revolução

está em curso na área de gases industriais, um dos insumos de maior peso na cadeia produtiva
da siderurgia brasileira, movimentando aproximadamente US$ 800 milhões/ano.
A siderurgia é apontada como um dos principais impulsionadores do crescimento do
mercado de gases industriais. Esse gás também é largamente utilizado em fornos elétricos a
arco, para aumentar a produção e reduzir o consumo de energia elétrica.
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3.2 Indústria Química Mundial
O quadro 1 abaixo apresenta a produção da indústria química dos Estados Unidos
Subdividida nesses quatro grupos para os anos de 1973 e 1996.
Quadro 1 Indústria Química nos Estados Unidos 1973-1996
-

Vendas (em bilhões de US$)
Classe

1973

1996

Commodities

19

60

Pseudocommodities

14

50

Produtos Química Fina

3

20

Especialidades químicas

10

80

Fonte: Kline (5), Chemmical Week

Percebe-se um significativo aumento de produção das especialidades químicas em
relação aos demais produtos químicos. De acordo com (WONGSTSCHOWSKI, 1999 p.3439).

Em 1997 a produção química mundial foi de US$ 1.570 bilhões. O gráfico 1 abaixo
apresenta a distribuição geográfica dessa produção onde 68% de tudo que é produzido está na
Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos. (WONGSTSCHOWSKI, 1999).
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Gráfico 1- Produção Mundial de Produtos Químicos - 1997
Produção Mundial de Produtos Químicos

EUA

Outros
América Latina
3,2%
6,8%

Europa Central e
Oriental
4,2%

Eropa Ocidental
30,0%

Fonte: U.S. Chemical Industry Statistical Handbook, CMA

A

indústria química americana, européia e japonesa continuou a dominar o cenário

químico mundial. 0 comércio químico mundial tem crescido a taxa superior à da produção
química mundial. Em 1970 as exportações químicas representaram 13% da produção mundial,
em 1997 as exportações representaram quase 30% da produção mundial.
(WONGSTSCHOWSKI, 1999).
A Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão em 1977 a despeito do seu grande
comércio de químicos em termos absolutos têm 84 a 88% do comércio doméstico atendido
por produção local. Exportam entre 25 e 15% de sua produção. Fazendo uma comparação com
o Brasil, aproximadamente 24% do mercado brasileiro de químicos foi atendido por
importações. (WONGSTSCHOWSKI, 1999).
Na última década a indústria química passou por um processo de substancial aumento de
produtividade. No que se refere â. questão tecnológica, no campo da indústria química, assume
uma especial relevância. Em 1997 os Estados Unidos investiram em P&D no setor químico
18,7 bilhões de dólares, a Europa Ocidental 22,5 bilhões dólares e o Japão em 1996, 11,1
bilhões de dólares. (WONGSTSCHOWSKI, 1999).
Percebeu-se ao longo da última década uma aceleração nos processos de
internacionalização por parte das grandes empresas. Houve um grande volume de
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investimentos das empresas norte-americanas para fora dos Estados Unidos e investimentos
de empresas não americanas nos Estados Unidos.
Ao longo das últimas décadas as empresas químicas mundiais passaram por uma fase de
crescimento, agregando aos seus negócios originais outros considerados afins, buscando a

diluição de custos fixos e sinergias tecnológicas, mercadológicas e geográficas. As sinergias
tecnológicas, em tese, existem quando dois negócios distintos podem se beneficiar
reciprocamente do conhecimento técnico ou

cientifico que cada negócio domina.

(WONGSTSCHOWSKI, 1999 p.41-51).

3.3 Indústria Química no Brasil

Desde 1520 quando se instala o primeiro engenho de açúcar no Brasil, caracterizava-se a
primeira experiência industrial. Já em 1889 o Brasil possuía industrias na área de extração
mineral, vegetal e animal, indústrias siderúrgicas, de papel, de vidro, de cimento, de sabão e
velas, de adubos e inseticidas. Quanto à fabricação de produtos químicos existiam indústrias
de fermentação, produtos químicos inorgânicos de síntese e produtos químicos orgânicos.
No período compreendido entre as duas grandes guerras mundiais, o Brasil assistiu a um
crescimento continuo de sua indústria química condizente com o desenvolvimento dos outros
ramos da indústria, tentando substituir produtos químicos até então importados. Nessa época
empresas originárias de grupos multinacionais se instalaram no pais.
Com a deflagração da segunda guerra mundial, a indústria química brasileira viu-se
destituída de sua fonte de matérias-primas importadas. Criou-se nessa época uma mentalidade

"improvisadora", com resultados econômicos antes duvidosos. Ganhava corpo uma convicção
entre o empresariado e os técnicos do setor: Era preciso estabelecer as bases definitivas da

indústria química brasileira e não só promover a substituição das matérias-primas em
situações emergenciais. (WONGSTSCHOWSKI, 1999 p 73-78).
Foi no período pós 60 que a indústria brasileira deu uma grande arrancada e
consolidação. Foram essenciais nessa fase as iniciativas governamentais de criação na
Comissão de Desenvolvimento Industrial, do Grupo Executivo da Indústria Química Geiquim e da Comissão Especial de Petroquímica, subordinada ao conselho Nacional do
Petróleo — CNP. Em 1969 a comissão de desenvolvimento industrial é transformada em
Conselho de Desenvolvimento Industrial — CDI.
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Foram fundados três Pólos Petroquímicos no pais: o primeiro foi o Pólo Petroquímico
Paulista, o segundo o Pólo Petroquímico do Nordeste na Bahia e o terceiro no Rio Grande do
Sul em Triunfo. Foi no Pólo Petroquímico do Nordeste que se consolidou o sistema dos terços
ou tripartite, onde cada empresa teria um terço do seu capital nas mãos da iniciativa privada
nacional e um terço com uma empresa estatal nacional (própria Petroquisa) e um terço com
uma empresa privada estrangeira.
Esse modelo tripartite adotado pelas indústrias petroquímicas, veio a ser desfeito na
década de 80 por um grande número de empresas que o adotaram. Parte das empresas
multinacionais vendeu suas participações aos acionistas brasileiros. Há um grande destaque
nessa época para as indústrias de fertilizantes, cloro e soda, a indústria química fina e a
alcoolquímica.
Com o início do governo Collor houve alterações significativas no cenário econômico
Nacional. Simultaneamente a indústria química viu-se afetada por: um processo recessivo que
afetou a dimensão do mercado brasileiro; uma redução da proteção aduaneira e pela remoção
das barreiras não tarifárias As importações e por uma redução dos pregos no mercado
internacional.
A redução do mercado (pela recessão) foi ampliada pela redução da participação no
mercado interno. A indústria nacional passou a ocupar uma parcela menor de um mercado que
também havia reduzido. 0 prego externo e os custos de internação (frete, seguro de transporte,
do imposto e das taxas e custos ligados A importação e descarga dos produtos no pais) do
produto haviam reduzido. No período que se seguiu a esse processo de abertura encontrou a
indústria química com baixa rentabilidade.
A abrupta redução das aliquotas de importação e a remoção de barreiras não tarifárias
implicaram na inviabilização da fabricação no pais de uma série de produtos químicos. 0
governo federal lançou alguns estímulos e projetos foram implantados no pais nas décadas de
70 e 80 para garantir a auto - suficiência nacional. Esses projetos muitas vezes não tinham
escala econômica para competir com produtores mais fortes, maiores e com tecnologia
diferenciada. Nessa época o Brasil não tinha capacidade executiva para contrapor-se ao
dumping externo.
Até 1980 a indústria brasileira vivia seu próprio mundo, isolada dos efeitos de variações
na situação global da indústria. A integração da indústria A rede de produção

e

comercialização mundial deu-se de maneira acelerada a partir dessa época. 0 suporte do
Estado na indústria retrocedeu. Toda a lógica econômica foi contrariada por um desejo
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politico do governo Collor somado a uma pressão internacional e a impossibilidade prática de
manter privilégios e distorções. (WONGSTSCHOWSKI, 1999 p.84 -105).
O faturamento da indústria química brasileira em 1997 foi de US$ 41,8 bilhões. Abaixo
o quadro 2 apresenta a divisão desse faturamento entre os principais segmentos da indústria.

Quadro 2— Faturamento do complexo químico brasileiro — 1997 - 1998
Segmento

Valor (US$ bilhões)

Produtos químicos industriais

12,9

Farmacêutica

10,7

Material de limpeza e cosméticos

6,6

Adubos e fertilizantes

3,2

Tintas e vernizes

2.2

Defensivos agrícolas

2,1

Fibras artificiais e sintéticas

1,3

Gases industriais

1,2

Produtos fotoquimicos

1,0

Outros

0,6

TOTOAL

41,8

I

Fonte:

I

Abiquim

Percebe-se que o segmento de produtos químicos industriais representa cerca de 30%
desse faturamento, seguido do segmento farmacêutico que representa 25% das vendas do
complexo químico brasileiro. 0 segmento de produtos químicos industriais é composto pelos
grupos de termoplásticos, orgânicos básicos, intermediários para fertilizantes, inorgânicos e
outros.
A análise do futuro do complexo químico brasileiro para cada um dos segmentos
industriais deve ser feita de acordo com sua vulnerabilidade à concorrência externa
As indústrias controladas por capital externo integram hoje as "redes globais", como são
chamadas por Kanter. As batalhas competitivas futuras não se travarão entre nações, mas entre
essas redes globais, cujos elos estarão distribuídos entre países e regiões.
No Brasil o futuro da indústria química está atrelado â. capacidade do pais de manter a

indústria aqui instalada e em atrair novos investimentos. A Abiquim em 1996 publicou o
estudo

"A

Competitividade da Indústria Química Brasileira" apontando os principais fatores
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que condicionam a inserção competitiva das indústrias químicas brasileiras na economia

internacional. Entre os fatores estão as cargas tributárias, a carga financeira, a política de
comércio externo, os custos de insumos, a logística de transporte, a mão-de-obra, a pesquisa e

o desenvolvimento e questões relacionadas com saúde, segurança e preservação do meio
ambiente.
Os principais problemas herdados do governo foram a deficiente estrutura empresarial e
a falta de capacidade de inovação. Para Marcovitch, na América Latina, os governos estão tão
absorvidos com questões de curto prazo que suas intenções de modernização tecnológica e
desenvolvimento cientifico raramente se traduzem em alocação de fundos.
indispensável A. empresa brasileira definir uma estratégia tecnológica que permita o
enfrentamento de uma concorrência crescente, tanto por parte das empresas aqui localizadas

como de produtos e serviços importados. Deve-se também incrementar suas atividades nas

áreas de engenharia e tecnologia. (WONGSTSCHOWSKI, 1999 p.110-118).
Para concluir, percebe-se que a indústria química enquadra-se nos setores baseados em
ciência. Esse setor é bastante dinâmico e está sempre desenvolvendo novas tecnologias
principalmente

porque seus clientes exigem

inovações

que possam gerar maior

competitividade.
Observando as características especificas da tecnologia nas condições de oportunidade,
percebe-se a facilidade que as firmas possuem para inovar quando um determinado montante
de recursos financeiros é investido no processo de busca por inovações.
No setor químico também se percebe as condições de apropriabilidade, pois existe
proteção das inovações contra as imitações e a viabilidade de se proteger os lucros gerados

pelas atividades inovativas. Nesse setor o aprendizado obtido com as inovações passadas
também influencia as inovações que irão ocorrer no futuro. Assim, o conhecimento
acumulado é de vital importância no processo de inovação para o setor químico.
Conforme exposto em Macedo (2001), "no processo de aprendizado a geração de um
novo conhecimento tecnológico depende do que foi feito anteriormente, sendo

o

conhecimento passado o principal fator no processo de geração de novos conhecimentos e
melhoria do processo de aprendizado. A natureza cognitiva do processo de aprendizado e do
conhecimento passado obriga uma continua pesquisa no presente, resultando em novas

questões e novos conhecimentos".
Este setor por ser intensivo em tecnologia e devido a difusão de inovações, requer dos
seus agentes conhecimento cientifico básico e muito investimento em P&D, geralmente em
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laboratórios específicos. No Brasil, apesar desse setor só ter se integrado A produção e
comercialização mundial desde a década de 80, a indústria ainda está se consolidando na

busca de uma estrutura eficiente e caminhando em busca de modernização tecnológica e
desenvolvimento cientifico.
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CAPITULO IV

WHITE MARTINS

4.1 Histórico
Fundada em 24 de maio de 1912 por Domingos Bebiano, Mark Sutton, Simon Mc
Lauchlan, George White e Esteves Magalhães, a Sociedade Anônima White Martins foi a
primeira fábrica de oxigênio do pais. A empresa passa a dominar a produção

e

comercialização do oxigênio e acetileno com a introdução do processo de solda.
Na década de 30 com o agravamento da crise mundial a White Martins continua
formando profissionais em todo pais. Na década de 40 novas usinas e filiais são inauguradas
em Salvador, Belo Horizonte e em outros Estados. As já existentes são ampliadas para suprir
a falta causada pela guerra. Surgem os carros movidos a gasogênio que dependem da
tecnologia da White Martins.
Na década de 50 a empresa troca 25% de suas ações com a Praxair por aporte
tecnológico. Ao todo já são 14 usinas de oxigênio e acetileno e 29 filiais espalhadas pelo
Brasil. A White Martins se firma definitivamente no comércio de gases líquidos. Em 60 a
empresa continua investindo em plano de expansão. A produção de gases aumenta 13% só no
primeiro ano da década. Na década de 70 são 12.000 produtos e 40.000 clientes em 100
unidades comerciais.
Em 80, mesmo com a inflação acelerada a White Martins faz investimentos em novos
projetos e equipamentos e instala uma das maiores usinas de nitrogênio, oxigênio e argônio do
mundo. Já em 90 introduziu no Brasil a tecnologia VPSA e Membranas, sistemas que permite
a obtenção de Os com equipamentos instalados no próprio cliente. Também lança o processo
de tratamento de efluentes com oxigênio puro que evita a poluição ambiental.
Seu portfólio de produtos inclui gases atmosféricos (oxigênio, nitrogênio e argônio),
gases de processo (gds carbônio, acetileno, hidrogênio, misturas para soldagem), gases
especiais e medicinais, cilindros de ago sem costura e equipamentos para aplicação, transporte
e armazenamento de gases.

A White Martins é fornecedora de todos os pólos petroquímicos e uma das maiores
parceiras da indústria siderúrgica brasileira. Sua presença está também no setor metal-
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mecânico, de alimentos, bebidas, meio-ambiente e no segmento de clientes de pequeno
consumo. (WHITE MARTINS, 2003).
A White Martins faz parte grupo Praxair, uma empresa americana pioneira em
tecnologia e uma das lideres mundiais na indústria de gases. A Praxair é a maior empresa de
gases industriais das Américas e a maior fornecedora de di6xido de carbono, oxigênio e hélio
do mundo, oferecendo urna gama muito grande de aplicações fundamentais para

o

crescimento de diversas indústrias de ago, alimentos e bebidas, produtos eletrônicos e
medicinais. A Praxair tem mais de 24 mil empregados trabalhando em 40 países. Seu
investimento anual em tecnologia é de US$ 69 milhões.(WHITE MARTINS, 2003).

Participação da Praxair no Mercado Mundial de Gases Industriais - 1999

Europa
11%

América
do Norte
60%

Ásia
3%

América do
Sul
15%

Fonte: Praxair
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possível perceber que 60% do mercado da Praxair está na América do Norte e o

segundo maior mercado está na América do Sul, incluindo o Brasil. Abaixo o gráfico 2
apresenta o percentual da participação mundial na produção de gases da Praxair em 1999.

Gráfico 2 - Participação Total da Praxair no Mercado Mundial de Gases

Industriais — 1999
Air Liquide 17%
Other 26%

MG 4%

14%

Linde 5°0
Nippon Sanso 5 0 0

BOC 14%

AGA 6°/0
Air Products 9%
Fonte: Praxair

A Praxair detem 14% de participação mundial. É possível visualizar no gráfico que a
Praxair só perde para a Air Liquide com 17% em termos de participação mundial. Sua venda
por segmento no mercado 6: Química e Petroquímica 15%, Alimentos & Bebidas 9%, Metal
Mecânica 16%, Metalurgia 14%, Medicina 8%, Eletrônica 5%, Aeroespacial 5% outros 28%.

Já a White Martins com 4450 funcionários Brasil ocupa quatro regiões de operação com
75 unidades comerciais. Sua participação no mercado brasileiro é de 62% contra 19% da Aga,
13% da Air Liquide, 4% da Air Products e 2% de outros. (WHITE MARTINS, 2003).
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4.2 Desenvolvimento Tecnológico na White Martins
A Praxair possui uma gama de Centros Tecnológicos espalhados em todo mundo, sendo
cinco nos Estados Unidos, um no Rio de Janeiro, um na Bélgica, um na Espanha, um na
China, um na India, um na Itália, um no México e um no Canadá.
0 Centro de Tecnologia Rio (CTR) é um dos principais núcleos de pesquisa tecnológica
da Praxair. Está voltado para o desenvolvimento de aplicações de gases industriais. Seu corpo
técnico é composto por: três PhD's, cinco Mestres, vinte e quatro Engenheiros e dezoito
Técnicos. Suas modernas instalações garantem a infraestrutura adequada para a realização de
pesquisa aplicada, desenvolvimento de equipamentos, treinamento de clientes e de consultoria
técnica nas suas diversas áreas de atuação.
Sua capacitação tecnológica 6: Tecnologia de Separação de Gases, Tecnologia de
Distribuição de Gases e Tecnologia de Aplicação de Gases. Em média a White Martins
desenvolve quatro patentes por ano, e 10% de seu faturamento anual é proporcionado por
tecnologias desenvolvidas nos últimos cinco anos. (WHITE MARTINS, 2003).
De acordo com entrevista realizada com

o

Sr. Pedro Durão, Gerente de

Desenvolvimento Tecnológico do CTR, a White Martins cria suas competências tecnológicas
conforme as necessidades do mercado, ou sej a, deslumbra uma oportunidade e através de
parcerias com universidades e centros de pesquisa tecnológica desenvolve a tecnologia para a
aplicação dos gases que comercializa.
O esforço da White Martins/Praxair é desenvolver todas as aplicações possíveis dos seus
produtos que são os gases industriais. Normalmente o processo se inicia identificando a
necessidade tecnológica dos clientes quer seja no tocante a produtividade quer seja em custos.
Uma vez que o projeto é identificado, ele entra numa lista de prioridades chamada "pipeline
de tecnologia" onde em função do mercado potencial pode entrar ou não em desenvolvimento.
Se for aprovado, o projeto vira um programa de tecnologia e passa por estágios que são:
1

Desenvolvimento da idéia;

2

Testes de laboratório e prova de conceito;

3

Testes piloto;

4 Demonstração em clientes (Beta Site) e
5 Comercialização.
Alguns departamentos internos e externos à empresa desenvolvem um papel importante
como fonte de informação para o desenvolvimento tecnológico. 0 departamento de P&D é
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uma dessas fontes devido ao tipo de negócio em que a empresa atua ser muito técnico, assim
esse departamento atua no desenvolvimento de novas tecnologias.
Outros departamentos importantes estão na área de vendas e marketing, serviços de
atendimento ao cliente, considerados essenciais no desenvolvimento (fornecendo feedback) e
na implementação de novas tecnologias. Elas necessitam pessoal com um grau de

especialização bastante grande para entender os processos de vários tipos de clientes, devido
diversidade de segmentos que a empresa atua (siderurgia, alimentos, bebidas, papel e celulose,
hospitais, têxtil, curtumes, etc.).
A Praxair e A White Martins tem uma comunicação constante sobre os processos em
desenvolvimento. Existem times mundiais que se reúnem periodicamente por tele conferencia
ou face a face para discutir as etapas de desenvolvimento, a inclusão de novos programas e os
aspectos relativos â comercialização.
No ramo de gases industriais, os clientes são vitais para o desenvolvimento das
tecnologias quando elas passam da fase de laboratórios e necessitam de testes piloto. Como
explicado antes, devido A. diversidade de segmentos industriais, não seria possível ter dentro
da companhia equipamentos de porte do ramo industrial especifico. Assim, os testes piloto
feitos em parceria com clientes para confirmar resultados

são de grande utilidade no

desenvolvimento de novos processos. Também se leva em consideração à importância do
desenvolvimento de projetos dentro de universidades devido à existência de laboratórios,

equipamentos e pessoal com conhecimento da área. 0 mesmo se aplica aos institutos de
pesquisa.
Sr. Pedro Durão afirma a importância das licenças, patentes e Know-how para evitar a

"reinvenção da roda" bem como infringir direitos de tecnologia desenvolvidos por outras
indústrias. Conferencias, seminário, cursos e publicações especializadas. Seminários
especializados são uma boa fonte para troca de idéias que muitas vezes podem gerar novas
tecnologias.
Os projetos desenvolvidos em parceria com universidades ou centros de pesquisa
seguem metodologia semelhante aos desenvolvidos internamente. Uma vez vencida a etapa de
testes de laboratório na universidade/Instituto é feita a demonstração em clientes (Beta Site)
para comprovar os resultados esperados. Assim que a tecnologia é testada no cliente, é
preparado um pacote de lançamento com as informações tecnológicas e de marketing. Em
seguida o pessoal de campo é treinado. Durante a implementação do processo o campo pode
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receber apoio do pessoal especializado. Assim a tecnologia é difundida dos centros de
tecnologia para a regido, filiais até chegar ao cliente final.
Concluindo, pode-se afirmar que a mesma relevância que a tecnologia assume na
indústria química mundial assume também na White Martins.
Ao longo da última década as empresas químicas mundiais passaram por uma fase de
crescimento. Na década de 90 a indústria química mundial teve um elevado investimento em
P&D.
No Brasil, foi no período pós 60 que a indústria química brasileira deu uma grande
arrancada e consolidou-se. Percebe-se que ao longo das últimas décadas a White Martins
também teve um elevado crescimento, tanto inaugurando filiais nas grandes capitais
brasileiras quanto ampliando as empresas já existentes. Mesmo com as crises que a economia
brasileira enfrentou na década de 80, a White Martins fez investimentos em novos projetos e
equipamentos, continuou investindo em plano de expansão e aumentou a produção de gases
em 13% só no primeiro ano.
Um fato relevante do setor químico brasileiro é que o futuro promissor dessa indústria
está atrelado 6. capacidade do pais em manter a indústria aqui instalada e em atrair novos
investidores.
A White Martins apesar de fazer parte do grupo Praxair, uma das grandes redes globais,
enfrenta juntamente com as empresas nacionais os fatores que condicionam a inserção
competitiva das indústrias químicas na economia internacional, como: carga tributária, carga
financeira, a política de comércio exterior, os custos dos insumos, a logística de transporte etc.
Assim, o setor químico brasileiro ainda está à mercê de estratégias tecnológicas que

permitirão o enfrentamento de uma concorrência crescente.
Uma das razões pelas quais a White Martins vem desenvolvendo novas tecnologias e
inovando cada vez mais está no investimento que o grupo faz com os núcleos de pesquisa
tecnológica espalhados em nove países, dentre esses o CTR no Rio de Janeiro. 0 CTR é um
dos principais centros de tecnologia, possui uma gama de profissionais altamente
especializados, o que favorece o desenvolvimento constante de P&D. Outro ponto é a
integração entre a White Martins, os Centros de Pesquisa, Universidades

e clientes

promovendo testes pilotos para o desenvolvimento de novos processos.
Por fim, pode-se dizer que, o desenvolvimento de tecnologia da White Martins é
coerente com as características tecnológicas do setor químico, sendo os dois intensivos em
tecnologia.
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4.3 Processos de Aprendizagem por Interação com o Usuário: 0 Caso
do Desenvolvimento de Embalagem com Atmosfera Modificada para a
Sadia

4.3.1 0 Conteúdo da Tecnologia
Neste contexto destaca-se o rápido crescimento de produtos em embalagens com
atmosfera modificada. Sao produtos que vêm de encontro A demanda por produtos frescos ou
pouco processados, de vida útil mais longa e que oferecem grande conveniência para preparar
e consumo.

No inicio do século XX pomologistas notaram que as magas estocadas em câmaras
refrigeradas fechadas mantinham a qualidade por muito mais tempo do que quando
armazenadas em ambientes expostos ao ar. Quando colhido o fruto continua a respirar e
fechado numa câmara acarreta aumento do teor de CO2, de vapor d'água e o decrescimento de
02 no ambiente, o que retarda significativamente o processo de respiração e a transformação.

Quando se retarda a respiração, aumenta-se a vida útil do produto e a umidade relativa
elevada reduz as perdas de peso, onde ambos resultados são benéficos para manutenção da
qualidade do fruto por um período mais prolongado.
A conservação de produtos frescos a granel, em câmaras ou containers, com atmosfera
modificada ou controlada, é uma técnica de preservação antiga. Só recentemente esse conceito

foi estendido da estocagem a granel em câmaras, para embalagens. Também se estendeu a
aplicação de atmosfera modificada para outros alimentos, além de carne fresca e frutos.
0 termo Atmosfera Modificada refere-se ao acondicionamento em que a atmosfera ao

redor do produto gradualmente se altera com o decorrer da estocagem devido h interação do
Os com o produto e com a embalagem.
Em alguns sistemas, a atmosfera é modificada inicialmente e depois com a estocagem
continuamente se altera devido ao metabolismo do produto ou da flora microbiana a ele
associada e à permeabilidade em embalagens. Em outros sistemas, a relação entre a taxa de
respiração do produto e a taxa de permeabilidade a gases da embalagem modifica

passivamente a atmosfera ao redor do produto, até que se atinja um estado de equilíbrio.
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No setor de alimentos atualmente existe uma tendência de substituição dos métodos de
preservação que alteram quimicamente e fisicamente os alimentos para métodos menos

severos.
A substituição do ar atmosférico ao redor do produto por uma mistura otimizada de
CO2, N2 e 02 pode propiciar um aumento de vida útil, pois a degradação de alimentos devido
oxidação, crescimento de fungos, bactérias e insetos, ação enzimática e senescência pode ser

retardada.
Como toda tecnologia, a utilização de embalagem com atmosfera modificada
apresenta vantagens e desvantagens.
As vantagens são:
>Aumento da vida útil do produto, resultando em racionalização da produção, estocagem e
distribuição;
> Comercialização de produtos de alta qualidade, conservando a cor, o aroma, e o frescor dos

alimentos;
>Redução da perda na distribuição;

>Possibilidade de economia devido A. redução de manuseio e distribuição de produtos
inadequados para venda;
> Aumento da margem de lucro nos pontos de venda, pois, tem-se: menor perda de estoque e
redução dos custos de mão-de-obra;
>Melhor apresentação do produto com maior aceitação pelo consumidor;

>Excelente opção para comercialização de frutas no ponto e vegetais frescos com marca
comercial;
>Possibilidade de colheita de frutas no ponto de maturação desejado pelo consumidor, com
ganho de peso para o produtor;
>Maiores oportunidades para o desenvolvimento e diferenciação de produtos;
>Eliminação ou redução de conservantes;

>Possibilidade de maior margem de lucro, pois adiciona valor ao produto;
>Opção para implantação de centrais de acondicionamento, com linhas automáticas para

grandes volumes de produção.
Algumas desvantagens que o sistema apresenta:
>Custo adicional com embalagens, equipamentos e gases;
>Exige a otimização de um sistema especifico de embalagem em relação a produto e
condições de estocagem, distribuição e comercialização;
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>Necessidade de controle de temperatura durante

o acondicionamento, distribuição,

estocagem e venda;
>Necessidade de controle de qualidade tanto da matéria-prima como do acondicionamento.

Para que haja um aumento significativo e confidvel do alimento, cinco elementos chaves

terão que estar associados h aplicação da tecnologia de acondicionamento em embalagens com
atmosfera modificada.
>Natureza e qualidade inicial do produto;
>Especificidade de mistura gasosa em relação ao produto;

>Controle de temperatura;
>Propriedade de barreiras da embalagem;

>Eficiência do equipamento de acondicionamento. (SARANT0POULOS, 1998, P. 1-3).

0 quadro 3 abaixo apresenta os passos básicos para a implantação do sistema de

Acondicionamento em Atmosfera Modificada.
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Quadro —3 Passos básicos para implanta ção
PASSOS

PROCEDIMENTOS

0 sistema de embalagens em atmosfera modificada

deve ser escolhido, entre outras tecnologias, para

1-Selecione o produto e defina objetivos

satisfazer uma necessidade preestabelecida de
qualidade, vida-de-prateleira ou abertura de novos
mercado.
Para satisfazer a necessidade de preservação do
produto deve haver uma especificação "sob medida"

2- Especifique o sistema de acondicionamento

do design da embalagem, do material, do volume de
espaço-livre e da atmosfera modificada. 0 design da

embalagem está associado ao mercado que se deseja
atingir e ao custo da embalagem.
Além de estar associado ao nível de investimento e A
capacidade de produção, o tipo de equipamento
3- Selecione o equipamento

depende do mercado ou da apresentação que a
embalagem deverá conferir ao produto e do próprio
produto. 0 tipo de equipamento também afeta o custo
da material de embalagem.
Os procedimentos devem incluir análises de perigos e

4--Defina procedimentos na linha de produção pontos críticos de controle (HACCP) e de controle de
temperatura.
Visto que a efetividade da atmosfera modificada
depende da temperatura, é importante conhecer e
5- Defina o sistema de distribuição
controlar a temperatura durante a distribuição.
Esta 6 uma etapa importante para a empresa conhecer

6- Faça testes pilotos

o processo de capacitar-se para produzir lotes

experimentais para testes de mercado e testes de vidade-prateleira.

Este é um teste particularmente importante para

7- Faça testes de campo

checar a influencia da cadeia de distribuição na
conservação do produto ou quando o produto ainda
não é conhecido pelos que irão manuseá-lo.
Esta etapa inclui o treinamento de pessoal, a fim de que

8- Implante a tecnologia na Produção

todas as pessoas envolvidas na produção, distribuição e

comercialização do produto entendam o principio de
conservação da tecnologia e contribuam para o seu sucesso.

Fonte: Sarantópoulos - 1998
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A tecnologia de acondicionamento em embalagens com atmosfera modificada depende
da otimização do sistema que envolve vários parâmetros críticos, sendo um deles a
embalagem. Existem dois tipos de embalagens: embalagens para produtos que não respiram e
embalagens para produtos que respiram. (SARANTOPOULOS, 1998 p. 13-14).

4.3.2 As Interações entre Produtor-Usuário no Caso em Estudo
A aplicação dessa tecnologia é feita através de um conjunto de procedimentos. Esse
processo sugere a necessidade de intensas interações com o usuário do processo. Abaixo
pode-se verificar essa interação com o caso Sadia.
Passo 1 - De acordo com uma pesquisa de mercado feita pela Sadia constatou-se que
havia por parte dos consumidores uma não preferência por congelamentos. Após esta

constatação a Sadia contratou a White Martins para desenvolver uma tecnologia que
fornecesse um prazo de validade maior aos seus produtos. Como o objetivo da Sadia era
abranger todo mercado nacional, a White Martins juntamente com a Sadia decidiram que a
Tecnologia de Atmosfera Modificada seria a mais viável para atender esse objetivo.
Passo 2 — 0 sistema de acondicionamento optado pela Sadia foi utilizar bandejas rígidas
com filme por cima para fechá-las. Essas embalagens são produzidas com polietileno de baixa
densidade e poliamida (nylon). Esse tipo de embalagem foi a melhor opção que a Sadia
encontrou para transportar e comercializar seus produtos.
Passo 3 — 0 equipamento a ser utilizado depende da produção desejada. A Sadia queria
produtos com longa vida de prateleira, que pudessem ser comercializados em todo território
nacional. Optou-se por um equipamento de alta produção chamado Termo-Formadora capaz
de produzir até 1.000 kg/h.
Passo 4 — Na linha de produção da Sadia foi realizado testes pilotos onde foram feitas as
análises de perigo e pontos críticos de controle (HACCP). De forma aleatória foram coletadas
amostras para análise de vida (Ail dos alimentos nas prateleiras.
Passo 5 — A Sadia possuía uma frota própria de caminhões refrigerados, hoje essa frota é

90% terceirizada, porém a qualidade constatada pela sadia é satisfatória para o transporte de
seus produtos. Isso facilitou o controle da qualidade dos produtos refrigerados com Atmosfera
Modificada na distribuição.
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Passo 6 — Os testes foram realizados e após a Sadia constatar que a vida (nil dos
alimentos na prateleira chegou a uma média de 45 dias de vida útil os produtos foram
liberados para comercialização.
Passo 7 — Por ter um sistema de distribuição confidvel, a empresa Sadia decidiu não
realizar os testes de campo.
Passo 8 — Foi feito treinamento de todo pessoal envolvido na produção e houve um
acompanhamento direto no start-up do processo e nos primeiros dias de implantação.

Durante o período de interação entre a Sadia e a White Martins algumas perguntas
surgiram, entre elas: como conservar este tipo de produto sem o uso de congelamento? As
massas frescas se diferenciam das outras por possuírem teor de umidade mais elevado que
fornecem ao produto mais aroma e sabor sem incluir o aumento da produtividade (produz-se
mais kilos de massa por hora) e lucratividade tendo em vista que se vende mais água a prego
de massa.
A White Martins já estava desenvolvendo com o Instituto de tecnologia de Alimentos
ITAL de Campinas, o projeto denominado de Pacote de Aplicação de atmosfera Modificada.
Nessa oportunidade esse pacote foi aplicado na integra na Sadia.
Com a necessidade deste e outros clientes em aumentar a vida de prateleira dos produtos
oriundos de indústrias de massas, baseados na teoria de atmosfera modificada

e nas

características dos gases envolvidos, foi orientado o desenvolvimento de um pacote de
atmosfera modificada para massas frescas.
A atmosfera para massas se baseia exclusivamente na substituição do ar existente na
embalagem do produto fresco por uma mistura gasosa carregada de nitrogênio

e gás

carbônico. Enquanto o nitrogênio garante que a atmosfera não sell absorvida totalmente pela
massa, o Os carbônico é parcialmente absorvido pela umidade e gorduras do produto além de
manter o ambiente interno da embalagem irritante para fungos e bactérias fazendo com que
estes reduzam a sua taxa de reprodução. Assim com reprodução muito baixa o produto levará
mais tempo para ficar impróprio para consumo. Esta é a teoria que envolve a aplicação de
atmosfera modificada para massas frescas. De acordo com o Sr. Marcelo Carli, Engenheiro de
Desenvolvimento de Negócios em Alimentos.
Concluindo, conforme entrevista com o Sr. Luiz Marcos Pfiffer, Gerente de Produção da
linha Massas Frescas, apesar dos custos que a Sadia obteve com a implantação dessa nova
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tecnologia, os benefícios foram maiores possibilitando a empresa auferir maior margem de
lucro, pois esse sistema de acondicionamento adiciona maior valor agregado ao produto.
Vários benefícios foram alcançados pela Sadia. Os mais importantes são: redução

considerável da perda de produtos na distribuição; houve um aumento da margem de lucro
nos pontos de vendas, pois se tem menor perda de estoque e redução dos custos de mão-deobra; houve uma maior aceitação do produto por parte dos consumidores devida à melhor
apresentação (conservou a cor, o aroma, e o frescor dos alimentos); diminuição ou em alguns

casos eliminação de conservantes e aumento de oportunidade para o desenvolvimento e
diferenciação de produtos.

Perceber-se que essas alterações feitas numa das linhas de produção da Sadia
possibilitou a obtenção de ganho maior de competitividade, onde a diferenciação de produtos
foi o ponto relevante para a empresa aumentar a lucratividade após a implantação da
Tecnologia com Atmosfera Modificada em 2002.
Segundo informações obtidas em entrevista realizada com o do Sr. Marcelo de Car li, a
implantação de Tecnologia com Atmosfera Modificada na Sadia permitiu que a White

Martins acumulasse mais conhecimentos nos testes práticos realizados. "Sem dúvida um
know-how importante para qualquer empresa". Atualmente a Sadia

é uma grande

consumidora dos produtos da White Martins referentes à aplicação da Tecnologia de
Atmosfera Modificada. 0 volume de gás consumido pela Sadia é aproximadamente
5.000m3/kg mensal para esta aplicação.

Um ponto muito importante é o fato da Sadia hoje ser um excelente referencial de
mercado para a White Martins dentro do segmento de alimentos.
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CAPÍTULO V
CONCLUSÃO
De acordo com a exposição realizada através desse estudo, objetivou-se identificar as
competências tecnológicas da White Martins, abordando a implantação de tecnologias com
Atmosfera Modificada, bem como identificar as tecnologias da White Martins e verificar se há
coerência entre as características dessa com o setor químico onde atua.
0 estudo apoiou-se num referencial teórico concentrado nos temas que abrangem as
características da tecnologia e suas mudanças, o processo inovativo da firma e o processo de
aprendizado.
Após esse levantamento teórico, o estudo procurou caracterizar os produtos e processos
da indústria química mundial e brasileira, demonstrando como ocorreu a evolução desse
segmento ao longo das décadas na indústria.
No Brasil percebeu-se que após a década de 60 a indústria química se consolidou, porém
vivia isolada dos efeitos de variações na situação global da indústria. Somente a partir da
década de 80 que a integração da indústria à rede de produção e comercialização mundial deuse de forma acelerada. Houve significativas alterações no cenário econômico nacional, a
indústria viu-se afetada por um processo recessivo que afetou a dimensão do mercado
brasileiro.
Atualmente as análises do futuro da indústria química nacional é feita de acordo com
sua vulnerabilidade à concorrência externa e o futuro dessa indústria está atrelado
capacidade do pais de manter a indústria nacional e em atrair novos investimentos.
No momento seguinte à exposição da indústria química no mundo e no Brasil, situamos
a White Martins — parte integrante do grupo Praxair (uma empresa americana pioneira em
tecnologia e uma das lideres mundiais na indústria de gases) em sua indústria através de um
breve histórico, focando seu desenvolvimento tecnológico.
Constatou-se que esta empresa possui uma grande integração entre os Centos
Tecnológicos, Centros de Pesquisa, Universidades e clientes. Possui um alto investimento em
P&D, o que faz dessa empresa uma fornecedora de todos os pólos petroquímicos e uma das
maiores parceiras da indústria siderúrgica brasileira. Verificou-se que a White Martins é
coerente com as características tecnológicas do setor químico.
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Foi nesse contexto de líder nacional nesse segmento de gases industriais que a White
Martins desenvolveu a tecnologia de Atmosfera Modificada-(MAP), onde a atmosfera ao
redor do produto gradualmente se altera com o decorrer da estocagem devido à interação do
gás com o produto e com a embalagem.

No momento seguinte, o estudo descreve os passos básicos para a implantação desse
sistema de acondicionamento em Atmosfera Modifica e verifica as interações entre produtorusuário, tomando como exemplo a implantação desse sistema na empresa Sadia.

Por fim, pode-se concluir que alguns benefícios citados foram obtidos pela Sadia. Sao
eles: redução considerável da perda de produtos na distribuição; houve um aumento da
margem de lucro nos pontos de vendas, pois se tem menor perda de estoque e redução dos
custos de mão-de-obra; houve uma maior aceitação do produto por parte dos consumidores
devida à melhor apresentação (conservou a cor, o aroma, e o frescor dos alimentos); ocorreu
diminuição ou em alguns casos eliminação de conservantes e também significativo aumento

de oportunidade para o desenvolvimento e diferenciação de produtos.
A implantação de Tecnologia com Atmosfera Modificada na Sadia permitiu que a White
Martins acumulasse mais conhecimento nos testes práticos realizados. Afirma o Sr. Marcelo
de Carli "Sem dúvida um know-how importante para qualquer empresa". Por fim, um ponto
muito importante é o fato da Sadia hoje ser um excelente referencial de mercado para a White
Martins dentro do segmento de alimentos.
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