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RESUMO 

 

As estratégias podem ser usadas para atingir o crescimento e o desempenho empresarial. 

Segundo os pressupostos sobre planejamento estratégico, as estratégias são aquelas regras e 

diretrizes que vão orientar, darão coerência e darão direção ao processo de desenvolvimento 

de uma organização que esta competindo num mercado, através da exploração de seus 

recursos e buscando obter vantagem competitiva. Porém, para poder definir, selecionar e 

implantar as estratégias que poderão ser bem-sucedidas no mercado e poderão auxiliar às 

empresas na obtenção de posicionamento e dos lucros desejados, as companhias precisam 

conhecer seu entorno tanto externo quanto interno. Uma vez a empresa tenha conhecido o 

seu entorno poderá escolher entre diversas alternativas estratégicas como: i) estratégias no 

âmbito do negócio, para tomar ou ganhar vantagem competitiva num único mercado ou 

setor; ii) estratégias de crescimento, para ampliar a lucratividade; e iii) estratégias de 

inovação para criar novas possibilidades nos processos estratégicos. Assim, considerando 

todos esses aspectos dos processos de planejamento estratégico, é que surgiu o interesse 

deste estudo por fazer uma pesquisa no setor do cimento da Colômbia para tentar entender 

quais são as estratégias usadas pelas empresas para atingir o crescimento empresarial, 

levando em conta que esta é uma indústria que tem um processo de produção e uma 

segmentação pouco diferenciada entre as empresas e vende um produto considerado um 

commodity. Para tanto, foi adotada uma estratégia de pesquisa exploratória qualitativa e para 

a coleta de dados, foram usadas entrevistas semiestruturadas baseadas em roteiro feitas a 7 

entrevistados (4 gestores de empresas de cimento e 3 distribuidores exclusivos de cimento). 

Conclui-se que o fator governamental é um dos fatores principais que tem contribuído para 

impulsionar o crescimento da demanda do cimento na Colômbia, além disso, que as 

empresas usam estratégias de foco em suas operações diárias, dados os altos custos de 

investimento para a operação de uma fábrica de cimento, mas, para atingir o crescimento 

têm usado estratégias de desenvolvimento de mercado penetrando nichos dos concorrentes, 

ampliando seu portfólio de produtos ou fazendo uma expansão geográfica e também têm 

precisado da estratégia de inovação para melhorar seus processos, equipamentos e serviços. 

Cabe destacar que essas estratégias usadas pelas empresas de cimento para atingir o 

crescimento empresarial não são usadas isoladamente, ao contrário todas são desenvolvidas 

e trabalhadas em conjunto para obter os melhores resultados.    

 

 

Palavras-chave: Crescimento. Estratégias de Negócio. Estratégias de crescimento. 

Estratégia de Inovação.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The strategies can be used to achieve growth and business performance. According to the 

assumptions about strategic planning, strategies are those rules and guidelines that will 

guide, will give coherence and direction to an organization development process that 

competing in a market, by exploiting its resources and seeking competitive advantage. 

However, in order to define, select and implement the strategies that can be successful in the 

market and can assist businesses in obtaining the desired positioning and profits, companies 

need to know your surroundings both external and internal. Once the company has known its 

surroundings can choose between different strategic alternatives as: i) strategies within the 

business, to make or gain competitive advantage in one market or sector; ii) growth 

strategies to expand profitability; and iii) innovation strategies to create new possibilities in 

strategic processes. So, considering all these aspects of the strategic planning process, grow 

up the interest of this study to understand what are the strategies used by the Colombians 

cement companies to achieve business growth, taking into account that this is an industry 

that has a production process and a segmentation poorly differentiated between enterprises 

and they sell a product considered a commodity. Therefore, an exploratory and qualitative 

research strategy was adopted and data collection was made with a semi-structured 

interviews based on script, interviewing seven people (4 managers of cement companies and 

3 exclusive distributors of cement). It concludes that the government factor is a major factor 

that has contributed to boost the growth of cement demand in Colombia, moreover, that 

enterprises use focused strategies in their daily operations because the high investment for 

the operation of a cement plant, but to achieve growth have used market development 

strategies penetrating niche competitors, expanding its product portfolio or making a 

geographical expansion and also have needed the innovation strategy to improve their 

processes, equipment and services. Finally, it should be noted that these strategies used by 

cement companies to achieve business growth are not used alone, unlike all are developed 

and worked together to get the best results. 

 

Keywords: Growth. Bussines strategy. Growth strategies. Inovation strategy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Estratégias competitivas no âmbito do negócio................................................ 31 

Figura 2 - Matriz de Ansoff - Componentes do vetor de crescimento............................... 36 

Figura 3 – Estrutura teórica da pesquisa............................................................................ 52 

Figura 4 – Mineração do calcário e pátio de pré-homogeneização.................................... 58 

Figura 5 – Moinho de farinha ou cru.................................................................................. 58 

Figura 6 – Torre de ciclone e forno rotativo...................................................................... 59 

Figura 7 – Resfriador.......................................................................................................... 60 

Figura 8 – Moinho de cimento........................................................................................... 60 

Figura 9 – Silo e estocagem de cimento............................................................................. 61 

Figura 10 – Processo de produção de cimento................................................................... 61 

Figura 11 – Resumo resultados da pesquisa.....................................................................114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Crescimento (%) PIB - Setores e construção civil – Colômbia ....................... 53 

Tabela 2 - Produção de cimento em América Latina e Caribe........................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 - Porcentagens de pessoas empregadas por setores na Colômbia...................... 54 

Gráfico 2 - Produção e despacho cimento 2013 – Colômbia............................................. 54 

Gráfico 3 - Emissões netas específicas de CO2 por tonelada de cimento........................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Caracterização das entrevistas......................................................................... 67 

Quadro 2 – Exemplo escolha unidades de registro e definição de temas e subtemas........ 70 

Quadro 3 – Categorização contexto competitivo do setor do cimento Colombiano.......... 71 

Quadro 4 – Recursos identificados na análise interna das empresas de menor tamanho da 

indústria do cimento da Colômbia....................................................................................... 86 

Quadro 5 – Recursos identificados na análise interna das empresas de maior tamanho da 

indústria do cimento da Colômbia....................................................................................... 88 

Quadro 6 – Estratégias de negócio..................................................................................... 91 

Quadro 7 – Estratégias de crescimento.............................................................................. 94 

Quadro 8 – Inovação.......................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ASOCRETO  Asociación Colombiana de Productores de Concreto 

CAMACOL  Cámara Colombiana de la Construcción 

CAR   Corporación Autónoma Regional 

DANE   Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

FICEM   Federación Interamericana de Cemento 

FIIC    Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 

FINEP  Financiadora de Estudos e Projetos 

ICONTEC   Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

P&D   Pesquisa e Desenvolvimento 

PIB   Produto Interno Bruto 

OECD   Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

SIC   Superintendencia de Indústria y Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................ 17 

1.1. Problema de pesquisa........................................................................................ .. 20 

1.2. Objetivos........................................................................................................... .. 20 

1.2.1. Objetivo geral..................................................................................... .. 20 

1.2.2. Objetivos específicos......................................................................... .. 20 

2. REFERENCIAL TEÓRICO........................................................................................ .. 21 

2.1. Estratégia.......................................................................................................... .. 21 

2.1.1. Conceito de estratégia........................................................................ .. 21  

2.2. Processo de administração estratégica.............................................................. .. 24 

2.2.1. Análise do ambiente externo.............................................................. .. 27 

2.2.2. Análise do ambiente interno.............................................................. .. 29 

2.3. Estratégias no âmbito do negócio..................................................................... .. 31 

2.4. Estratégias de crescimento................................................................................ .. 34 

2.4.1. Estratégias de desenvolvimento de mercado..................................... .. 35 

2.4.1.1. Penetração de mercado.................................................................... .. 36 

2.4.1.2. Expansão de produto/mercado........................................................ .. 37 

2.4.1.3. Diversificação................................................................................. .. 38 

2.4.2. Estratégias de cooperação.................................................................. .. 40  

2.4.3. Estratégias de fusão e aquisição......................................................... .. 41 

2.5. Inovação............................................................................................................ .. 41 

2.5.1. Conceitos de inovação....................................................................... .. 41 

2.5.2. Tipos de inovação.............................................................................. .. 43  

2.5.3. Processo de inovação......................................................................... .. 47 

2.5.4 Estratégias de inovação....................................................................... .. 49 

2.5.4.1 Estratégias ofensivas........................................................................ .. 49 

2.5.4.2 Estratégias defensivas...................................................................... .. 50 

2.5.4.3 Estratégias imitativas e dependentes................................................ .. 50 

2.5.4.4 Estratégias tradicionais e oportunistas............................................. .. 52 

3.  INFORMAÇÕES DO SETOR DO CIMENTO DA COLÔMBIA.......................... .. 53 

3.1 Informações de produção, despachos e dados econômicos............................... .. 53 

3.2 Processo de produção do cimento...................................................................... .. 57 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS................................................................ .. 62 



4.1 Tipo e método de pesquisa................................................................................. .. 62 

4.2 Protocolo de pesquisa........................................................................................ .. 63 

4.2.1 Método de coleta de dados.................................................................. .. 63 

4.2.2 População e sujeitos da pesquisa........................................................ .. 64 

4.2.3 Roteiro de entrevista........................................................................... .. 65 

4.2.4 Procedimentos de análise de dados..................................................... .. 67  

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS....................................................... .. 71 

5.1 Contexto competitivo da indústria..................................................................... .. 71 

5.1.1 Análise externa.................................................................................... .. 72 

5.1.1.1 Forças macroambientais................................................................... .. 72 

5.1.1.2 Forças setoriais................................................................................. .. 76 

5.1.2 Análise Interna.................................................................................... .. 85 

5.2 Estratégias de negócio e estratégias de crescimento.......................................... .. 90 

5.3 Inovação............................................................................................................. .. 99 

5.3.1 Tipos de inovação............................................................................... .. 99 

5.3.2 Estratégia de inovação........................................................................ 105 

6. CONCLUSÕES.............................................................................................................. 109 

 6.1 Contribuições, limitações e sugestões para pesquisas futuras........................... 114 

REFERÊNCIAS................................................................................................................. 116 

APÊNDICES...................................................................................................................... 121  

APÊNDICE A – MATRIZ DE AMARRAÇÃO..................................................................121 

APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS EM ESPANHOL.................... 126 

APÊNDICE C – CATEGORIZAÇÃO A PRIORI (META-CATEGORIAS, CATEGORIAS 

E SUBCATEGORIAS)....................................................................................................... 157 

APÊNDICE D – CATEGORIZAÇÃO TEMAS E SUBTEMAS SEGUNDO TEORIA E 

DEPOIMENTOS DOS ENTREVISTADOS...................................................................... 160 

APÊNDICE E – ENTREVISTA FEITA NO BRASIL....................................................... 164 

APÊNDICE F – ANÁLISE CATEGORIAL PRÉVIA DA ENTREVISTA FEITA NO 

BRASIL............................................................................................................................... 170 



17 

1. INTRODUÇÃO  

 

O mercado muda com uma rapidez que às vezes não consegue ser percebida pelas 

empresas e seus gestores, porém, as companhias têm a capacidade de se preparar e usar seus 

recursos para responder oportunamente. Como afirma Doz e Hamel (1998) ganhar as corridas 

para o mundo e para o futuro requer velocidade e um forte sentido de direção e propósito.  

As estratégias têm sido parte importante desse processo de conhecimento e de 

planejamento para encarar as mudanças do mercado e para competir com os concorrentes. Na 

visão de Johnson, Scholes e Whittington (2007) a estratégia é a direção e o escopo de uma 

organização no longo prazo, que obtém vantagem em um ambiente em mudança através de 

sua configuração de recursos e competências com o objetivo de atender as expectativas dos 

stakeholders, e que requerem para sua formulação, um entendimento claro de suas 

características como: i) as decisões estratégicas tendem a ser complexas por natureza; ii) são 

tomadas em situações de incerteza; iii) afetam as decisões operacionais; iv) exigem técnicas 

integradas; e v) envolvem mudança nas organizações. 

A formulação de estratégias não é algo que se faça isoladamente, é algo que requer um 

processo de administração estratégica, que desenvolve e usa ações e decisões para obter 

vantagens competitivas e retornos superiores.  Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) dos anos 

60 até os 80 o ambiente externo era considerado o principal determinante das estratégias que 

as empresas selecionavam para serem bem-sucedidas, já Porter (1997) argumentava que tanto 

o ambiente quanto a indústria com suas forças sociais e econômicas, eram os aspectos mais 

marcantes para o plano estratégico das empresas.   

Para outros autores, não era o ambiente externo o que ajudava na definição das 

estratégias senão os fatores internos da empresa é dizer, todos aqueles recursos e capacidades 

que ajudam a criar valor e a responder as necessidades do mercado no qual a empresa atua. 

Grant (1991) aduz que recursos internos e capacidades proveem a direção básica para a 

estratégia da firma e são a principal fonte de lucro para a empresa.  

Assim, é que a empresa se tem visto envolvida numa série de questões sobre aspectos 

tanto internos quanto externos que realmente contribuem com o seu desenvolvimento e 

crescimento no mercado e com a definição, seleção e implantação de estratégias bem 

sucedidas. Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) tanto o ambiente quanto as 

características da empresa influenciam o nível específico de sua lucratividade. Assim, é 

provável que exista uma relação de reciprocidade entre o ambiente e a estratégia da empresa, 

o que, portanto, deve afetar o seu desempenho.   



18 

Agora, uma vez que as empresas têm conseguido entender e conhecer tanto seu 

entorno externo quanto interno, devem definir que tipos de estratégias vão usar e quais são as 

mais apropriadas para concorrer, obter vantagem competitiva, crescer e responder às 

mudanças do mercado. Portanto, as companhias têm a possibilidade de escolher entre 

estratégias de negócio, estratégias de crescimento ou estratégias de inovação.  

As estratégias de negócio são ações empenhadas pela empresa para tomar ou ganhar 

vantagem competitiva num único mercado ou setor (BARNEY; HESTERLY, 2008), ou 

ainda, como fala Porter (2003), são aquelas estratégias que dizem respeito a como criar 

vantagem competitiva em cada uma das áreas de atuação da empresa.  

Já as estratégias de crescimento são aquelas definidas para aumentar a receita, sem 

sacrificar o lucro ou a satisfação do cliente (AAKER, 2001; ANSOFF, 1977; CHANDLER, 

1990; MASCARENHAS; KUMARASWAMY; DAY; BAVEJA, 2002), e as estratégias de 

inovação são aquelas que tentam criar novas possibilidades nos processos estratégicos, com o 

objetivo de enfrentar às rápidas mudanças nos produtos e nos mercados, criando valor para os 

clientes e procurando um bom desempenho econômico para as firmas (OCDE/FINEP, 2006; 

SAVITSKAYA; SALMI; TORKKELI, 2010; SCHERER; CARLOMAGNO, 2009; TIDD; 

BESSANT; PAVITT, 2008). 

Não necessariamente as estratégias devem ser usadas isoladamente, em vez disso, as 

empresas podem tentar definir e usar suas estratégias conjuntamente, combinando diferentes 

tipos de conhecimento e mobilizando recursos, para reduzir as incertezas do mercado e obter 

vantagem competitiva. Para Porter (2003) as estratégias podem ser usadas de forma 

combinada para criar essa posição defensável em longo prazo e superar os concorrentes de um 

determinado setor comercial. 

Assim, uma vez considerados os aspectos teóricos dos processos de planejamento 

estratégico, onde as empresas procuram conhecer seus entornos para definir seus planos de 

ação ou suas estratégias para concorrer e obter vantagem competitiva, surge o interesse deste 

estudo por fazer uma pesquisa no setor do cimento da Colômbia, para tentar entender os 

planos estratégicos usados pelas empresas e que respondem ao crescimento que se tem 

apresentado nos últimos anos na indústria, levando em conta que este é um setor primeiro, 

conhecido em nível mundial por ter umas características muito particulares como: i) produz 

um produto que é considerado um commodity; ii) usa processos de produção padrões e; iii) 

tem uma segmentação de clientes muito similar entre as empresas que concorrem no mercado 

(FICEM, 2015); e segundo, é um setor também muito valorizado porque está na base da 

cadeia produtiva do complexo da construção civil, impulsionadora da economia de um país. 
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Conforme a Federación Interamericana de la Industria de la Contrucción (FIIC) 

(2014) a construção é considerada um instrumento da economia, já que muda conforme os 

ciclos econômicos.  

Segundo cifras do Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(2014a), durante o quarto trimestre do ano 2013, o setor da construção da Colômbia (dentro 

do qual está incluso o setor do cimento como base de sua cadeia produtiva) a preços básicos, 

representou 8,2% do total do Produto Interno Bruto (PIB) e registrou um crescimento anual 

de 9,8% em relação ao ano anterior. Além do mais, conforme a Cámara Colombiana de la 

Construcción (CAMACOL) (2014) no tema da empregabilidade do setor, durante finais do 

ano 2013, o setor da construção empregou 1.386.580 pessoas ou 6,4% do total da população 

economicamente ativa na Colômbia, representando o sétimo setor produtivo com a maior 

participação de trabalhadores em todo o país.  

Agora, pela importância do setor do cimento na economia Colombiana e por suas 

características particulares, além de tornar-se relevante para os interesses desta pesquisa como 

foi exposto nos parágrafos anteriores, a intenção adicional deste estudo é tentar fazer uma 

contribuição na ampliação dos conhecimentos que se têm sobre o comportamento do setor do 

cimento no mercado Colombiano, pois segundo se explorou nas bases de dados desse país, 

existem poucos estudos que abordem o tema da estratégia e o crescimento em conjunto.  

Das pesquisas encontradas nas bases de dados, destacam-se os trabalhos de Salas e 

Veiderpass (1995) sobre uma análise não paramétrica da indústria do cimento da Colômbia e 

do Perú; de Salas (1997) sobre o progresso técnico e a substituição de insumos na indústria; 

de Latorre (2008) com sua tese sobre os determinantes e o comportamento da demanda na 

indústria do cimento; de Beltrán e Guerrero (2011) sobre o processo de internacionalização de 

uma das empresas concorrentes no mercado; de Ochoa e Ríos (2011) sobre o caso de 

liderança de uma empresa concorrente do setor; de Londoño (2012) sobre o caso de 

internacionalização de uma empresa cimenteira da Colômbia; de Castrillon, González e 

Quispe (2013) sobre a implantação de um sistema de gestão integral; e de Duarte, Meneses e 

Viana (2014) sobre as estratégias de entrada a um oligopólio.  

Finalmente e como complemento desta introdução, nos itens a seguir serão descritos o 

problema de pesquisa e seus objetivos, os quais expressam de forma condensada o 

apresentado anteriormente e se mostram como os elos condutores deste estudo.   
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1.1 Problema de pesquisa 

 

Levando em conta que a indústria do cimento é caracterizada pela sua homogeneidade 

nos produtos, nos processos e nos clientes e que, além disso, tem tido um crescimento 

importante nos últimos anos, a questão é: Quais as estratégias utilizadas pela indústria do 

cimento Colombiana para alcançar o seu crescimento empresarial?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

  Identificar as estratégias das empresas de cimento Colombianas, utilizadas para 

alcançar o crescimento empresarial, levando em conta os fatores que podem ter influenciado 

essa tendência.   

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os fatores externos e internos que têm influenciado a tendência de 

crescimento do setor e fazem parte das empresas de cimento Colombianas e de seu 

contexto competitivo.   

 Identificar as estratégias de negócios e as estratégias de crescimento das empresas de 

cimento da Colômbia, usadas para responder a tendência de crescimento do setor.  

 Verificar as estratégias de inovação praticadas pelas empresas de cimento 

Colombianas e os tipos de inovação usados para responder à tendência de crescimento 

do setor.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para a construção do referencial teórico deste estudo e de maneira conectada com os 

objetivos específicos, buscou-se desenvolver as bases que compõem o processo de 

administração estratégica com suas análises tanto interna quanto externa e que levam às 

escolhas estratégicas no âmbito do negócio, de crescimento ou de inovação, para a busca do 

crescimento empresarial.   

Assim, a seguir são descritos os conceitos de estratégia e o processo de administração 

estratégica, o qual está constituído das análises dos fatores externos e internos, cujos quais 

influenciam as escolhas estratégicas da empresa. Prossegue-se com a definição das estratégias 

no âmbito do negócio, as estratégias de crescimento, e por fim, apresentam-se os temas 

referentes à inovação, fazendo uma descrição de conceitos, tipos de inovação, processos que a 

compõem e as suas estratégias.  

 

2.1 Estratégia 

 

2.1.1 Conceito de estratégia 

 

A estratégia pode ser definida como a determinação das metas de longo prazo e 

objetivos básicos de uma empresa, bem como a adopção de linhas de ação e a alocação de 

recursos necessários para a realização desses objetivos (CHANDLER JR, 1990), que deve ser 

definida pela alta administração, e que permite criar riqueza para os proprietários (acionistas) 

da empresa por meio da satisfação das necessidades e expectativas dos outros stakeholders 

(clientes, fornecedores, etc.) (WRIGHT et al., 2007).  

Na visão de Ansoff (1977), a estratégia é um processo sistêmico de novas regras e 

diretrizes que orientam, dão coerência e dão direção ao processo de desenvolvimento de uma 

organização que esta competindo num mercado, através da exploração de seus recursos e 

buscando obter vantagem competitiva.  

Essas regras e diretrizes podem ser: i) padrões segundo os quais o desempenho 

presente e futuro da empresa possa ser medido (objetivos e metas); ii) regras para o 

desenvolvimento da relação da empresa com seu ambiente externo (estratégia de negócio); iii) 

regras para o estabelecimento de relações internas e processos dentro da organização 

(estratégia administrativa); e iv) regras segundo as quais a empresa conduz suas atividades em 

seu cotidiano, chamadas de políticas operacionais (ANSOFF, 1977). 
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  Para Porter (1997), cada empresa que compete em determinado setor mercantil possui 

uma estratégia competitiva, seja ela explícita ou implícita. Essa estratégia pode ter se 

desenvolvido explicitamente, por meio de um processo de planejamento, ou ter evoluído 

implicitamente, através das atividades dos vários departamentos funcionais da empresa. 

Segundo as definições anteriores, a estratégia tem muito a ver com as diretrizes e 

ações que a empresa decide seguir conforme a sua missão e objetivos, porém, para que ela 

possa ser desenvolvida requer de um conjunto de recursos e capacidades que posam ajudá-la 

na geração de vantagem competitiva. 

Na definição de Johnson, Scholes e Whittington (2007), a estratégia é a direção e o 

escopo de uma organização ao longo prazo, com o intuito de obter vantagem em um ambiente 

sob mudança, através de sua configuração de recursos e competências com o objetivo de 

atender as expectativas dos stakeholders, e que requerem para sua formulação um 

entendimento claro de suas características como: i) as decisões estratégicas tendem a ser 

complexas por natureza; ii) são tomadas em situações de incerteza; iii) afetam as decisões 

operacionais; iv) exigem técnicas integradas; e v) envolvem mudança nas organizações. 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), a estratégia é um conjunto integrado e 

coordenado de compromissos e ações definidos para explorar competências essenciais e obter 

vantagem competitiva. A vantagem competitiva é aquela que auxilia as empresas a obterem 

retornos acima da média (retornos maiores do que o investidor espera ganhar com outros 

investimentos de risco semelhante) e que ajuda, segundo Barney e Hesterly (2008), na 

geração de maior valor econômico (diferença entre os benefícios percebidos pelo cliente que 

compra produtos ou serviços de uma empresa e o custo econômico total desses produtos ou 

serviços) comparado com as empresas rivais. 

Na visão de Bowman (2003), a estratégia de uma empresa deve estabelecer os 

caminhos pelos quais a mesma pretende obter os lucros futuros que serão entregues aos seus 

proprietários e esses ganhos somente serão obtidos se a empresa possuir atributos que lhes 

darão vantagem competitiva. Tais atributos são chamados de competências, capacidades, 

ativos estratégicos ou simplesmente recursos.   

Prahalad e Hamel (1990) argumentam que no estabelecimento da estratégia em longo 

prazo, a empresa terá vantagem competitiva derivada da capacidade de construir 

competências essenciais ao menor custo e mais rápido que os concorrentes. Essas 

competências ajudam a criar novos produtos que respondem rapidamente às mudanças de 

oportunidade no mercado e agregam maior valor aos clientes. 
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Para Johnson, Scholes e Whittington (2007), a estratégia de uma organização é afetada 

não apenas pelas forças ambientais e pela capacidade estratégica, mas também pelos valores e 

expectativas daqueles que têm poder dentro e em torno de uma organização. 

Ademais, Teece (2007), aduz que a essência da estratégia envolve modelos de seleção 

e desenvolvimento de tecnologias e negócios que constroem vantagem competitiva através da 

montagem e da combinação dos ativos difíceis de replicar, moldando assim a própria 

competição. 

Pensando no que a estratégia deve considerar para sua composição e formulação, 

alguns autores apontam o conhecimento interno e externo da empresa como fator sustentador. 

Para Porter (2003), o conhecimento das fontes da pressão competitiva constitui-se em um dos 

pilares que sustentam as estratégias, uma vez que citado autor realça os pontos fortes e fracos 

mais importantes da empresa, sugere seu posicionamento no setor, aponta as áreas em que as 

mudanças estratégicas podem proporcionar maior retorno, além de identificar os pontos em 

que as tendências setoriais são mais significativas em termos de oportunidades ou ameaças.  

Por outro lado, Aaker (2001), destaca que para especificar uma estratégia de negócio, 

a empresa terá que concretizar algumas definições acerca de tópicos como: 

 

 O produto-mercado no qual o negócio deve competir. A abrangência de um negócio é 

definida pelos produtos que ele oferece ou não, pelos mercados que busca servir, pelos 

seus competidores e pelo nível de integração vertical do próprio negócio.  

 O nível de investimento (para aumentar ou para ingressar um produto-mercado); 

investir somente para manter a posição existente; extrair o máximo proveito de um 

negócio; minimizar o investimento; recuperar ativos tanto quanto for possível; liquidar 

ou simplesmente eliminar o negócio. 

 As estratégias da área funcional necessárias para competir no produto-mercado 

selecionado.  

 Os ativos estratégicos ou competências que estão por trás da estratégia e que 

proporcionam vantagem competitiva sustentável.  

 

E em negócios múltiplos a empresa deve definir: 

 

 A alocação de recursos nas unidades de negócio.  
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 O desenvolvimento de efeitos sinérgicos por todos os negócios – a criação do valor 

por meio de unidades de negócio que se apoiam e se complementam mutuamente.  

 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), tanto o ambiente quanto as características da 

empresa influenciam o nível específico de sua lucratividade. Assim, é provável que exista 

uma relação de reciprocidade entre o ambiente e a estratégia da empresa, o que, portanto, 

afeta o seu desempenho.   

Finalmente, conforme as definições apresentadas sobre estratégia e entendo-a como o 

elo condutor das operações das empresas, a seguir, será apresentado o conceito do processo de 

administração estratégica com suas análises tanto interna quanto externa do entorno, 

necessário para que as empresas possam escolher as melhores alternativas estratégicas.   

 

2.2 Processo de administração estratégica 

  

Para que as estratégias desenvolvidas não sejam conduzidas de maneira isolada e sem 

nenhuma direção, alguns autores têm estabelecido um processo que esteja fundamentado tanto 

no contexto competitivo da indústria - constantemente em mudança - (AAKER, 2001; 

ANSOFF, 1977; BARNEY; HESTERLY, 2008; PORTER, 1997; PORTER, 2003) quanto nos 

recursos e capacidades internas da empresa (AAKER, 2001; PRAHALAD; HAMEL, 1990; 

TEECE, 2007), de modo que a empresa possa: definir, selecionar e implantar as estratégias 

que poderão ser bem-sucedidas no mercado e a auxiliem na obtenção de posicionamento e dos 

lucros desejados. 

  Esse processo de administração estratégica tem sido definido por Barney e Hesterly 

(2008), como o conjunto sequencial de análises e escolhas que podem aumentar a 

probabilidade de determinada empresa escolher uma boa estratégia, ou seja, uma estratégia 

que gere vantagens competitivas. Para Hitt Ireland e Hoskinsson (2008), o processo de 

administração estratégica é o conjunto de compromissos, decisões e ações necessárias para 

que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média.  

  Na visão de Aaker (2001), a administração estratégica de mercado é um sistema 

concebido para auxiliar a administração tanto na antecipação quanto na tomada de decisões, 

assim como na criação de visões estratégicas envolvendo criação, mudança ou manutenção de 

uma estratégia.  
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  Agora, para pôr em prática esse processo de administração estratégica, é necessário 

definir alguns elos condutores que, de modo geral, levarão a empresa a escolher as estratégias 

mais apropriadas ao seu caso.  

  Para Porter (1997), a formulação de uma estratégia competitiva requer a consideração 

de quatro fatores básicos que determinam os limites (internos e externos) daquilo que uma 

companhia pode realizar com sucesso: 

 

 Limites Internos: 

 Os pontos fortes e fracos da companhia. São o seu perfil de ativos e as qualificações 

em relação à concorrência, incluindo recursos financeiros, postura tecnológica, 

identificação de marca, e assim por diante.  

 Os valores pessoais de uma organização. São as motivações e as necessidades dos seus 

principais executivos e de outras pessoas responsáveis por implementar a estratégia 

escolhida.  

 Os pontos fortes e os pontos fracos, combinados com os valores, determinam os 

limites internos da estratégia competitiva que uma companhia pode adotar com pleno 

êxito.  

 Limites Externos: 

 As ameaças e oportunidades da indústria. Definem o meio competitivo, com seus 

riscos consequentes e recompensas potenciais.  

 As expectativas da sociedade. Refletem o impacto, sobre a companhia, de fatores 

como a política governamental, os interesses sociais, e muitos outros.  

 

  Conforme Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) o primeiro passo que uma empresa deve 

realizar no processo de administração estratégica, é analisar seus ambientes externo e interno 

para determinar seus recursos, suas capacitações e competências essenciais – suas fontes de 

informações estratégicas (inputs) e depois, deve desenvolver e formular sua visão, sua missão 

e suas estratégias, conforme às informações obtidas no começo do processo.  

Johnson, Scholes e Whittington (2007), aduzem que quando uma empresa vai 

estabelecer seu processo de gestão estratégica deve considerar três elementos principais, quais 

sejam: 

 

 Entender a posição estratégica de uma organização. Isso está relacionado à 

identificação do impacto do ambiente externo sobre a estratégia, a capacidade 
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estratégica da organização (recursos e competências) e as expectativas e influências 

dos stakeholders.  

 As escolhas estratégicas para o futuro. Fato que denota entendimento quanto às bases 

implícitas da estratégia futura, tanto em nível da unidade de negócios quanto em nível 

corporativo e as opções para desenvolver estratégia em termos de direções a serem 

seguidas e métodos de desenvolvimento.  

 Transformar estratégia em ação, o que requer certeza de que as estratégias funcionarão 

na prática. 

 

  Finalmente Barney e Hesterly (2008), definem os seguintes passos para as análises e 

as escolhas do processo de administração estratégica para obter vantagem competitiva: 

   

 Definição da missão. A missão de uma empresa é seu propósito de longo prazo. 

 Definição dos objetivos. São alvos específicos e mensuráveis que a empresa pode 

utilizar para avaliar até onde está realizando sua missão. Objetivos de alta qualidade 

estão estreitamente conectados a elementos da missão de uma empresa e são 

relativamente fáceis de mensurar e acompanhar ao longo do tempo. 

  Fazer uma análise externa. A empresa deve identificar as principais ameaças e 

oportunidades em seu ambiente competitivo. Também deve examinar como a 

competição em seu ambiente deverá evoluir e quais implicações essa evolução 

acarretará para as ameaças e oportunidades que está enfrentando.  

 Pôr em prática uma análise interna, o que ajudará a empresa a identificar suas forças e 

fraquezas organizacionais, igualmente, ajudará a entender quais de seus recursos e 

capacidades provavelmente serão fonte de vantagens competitivas e quais serão fontes 

menos prováveis dessas vantagens. Por fim, a análise interna pode ser usada por 

empresas para identificar as áreas de sua organização que requerem melhorias ou 

mudanças.  

 

Agora, uma vez explicado o processo de administração estratégica, para complementar 

ainda mais o entendimento dos fatores que o compõem, a seguir, se descreverão os processos 

que concernem à avalição dos fatores externos e que influenciam as estratégias em quanto a 

sua lucratividade e reações competitivas, e também se descreverão os fatores internos, os 

quais ajudam na busca de oportunidades e na luta contra as ameaças do mercado.  
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2.2.1 Análise do ambiente externo 

 

Na visão de Aaker (2001), a análise externa envolve um propósito fixo com um exame 

dos elementos relevantes exteriores a uma organização, concentrando-se na identificação de 

oportunidades - tendências ou ocorrências que podem conduzir a uma significativa mudança 

ascendente nos padrões de venda e de lucro - e de ameaças - tendências ou ocorrências que, 

na ausência de uma contrapartida estratégica, resultarão em um período de retração das 

vendas atuais e dos padrões de lucro -, bem como de incertezas estratégicas e de escolhas 

estratégicas. 

Essa análise externa está dividida em quatro componentes: i) análise dos clientes, a 

qual implica identificar os segmentos dos clientes da organização e as motivações em cada 

segmento, bem como as necessidades não satisfeitas; ii) análise dos concorrentes, que  

envolve a identificação dos concorrentes atuais e potenciais; iii) análise de mercado, a qual 

determina a atratividade do mercado e dos segmentos e compreende as dinâmicas do 

mercado; e iv) análise de ambiente, que, por sua vez, implica avaliar aquelas áreas que podem 

ter impacto sobre a estratégia, como a área tecnológica, governamental, econômica, cultural e 

demográfica (AAKER, 2001).  

Para Porter (2003), a análise do ambiente externo consiste não somente em enfrentar a 

competição, que se manifesta na figura dos outros participantes, mas também em enfrentar 

algumas forças competitivas da indústria que vão bem além dos combatentes do mercado, 

tentando conseguir um melhor posicionamento e maiores retornos num mercado onde a 

competição se intensificou de forma drástica ao longo das últimas décadas. 

Essas forças competitivas que determinam o grau de concorrência numa indústria e 

que definem o seu potencial de lucro final (medido em termos de retorno em longo prazo 

sobre o capital investido) são: ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos 

compradores, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de produtos ou serviços 

substitutos e rivalidade entre as empresas existentes (PORTER, 1997).  

A ameaça de novos entrantes refere-se àquelas empresas que estão tentando ingressar 

em um ramo comercial, ameaçando a participação de mercado das empresas já existentes. 

Para condicionar este elemento, os concorrentes atuais buscam criar barreiras bloqueando a 

lucratividade dos novos entrantes. Essas barreiras são: economias de escala, diferenciação de 

produtos, requisitos de capital, custos de mudança, acesso a canais de distribuição, 

desvantagens de custo independentes de escala e política governamental (HITT et al., 2008).  
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O poder de negociação dos compradores tem sua essência nas praticas comerciais 

utilizadas com o intuito de forçar um setor comercial a diminuir os preços, conseguindo 

melhor qualidade ou mais opções de serviços fornecidos pelas empresas – tudo a custo da 

rentabilidade do setor comercial de que se trata. Esse poder depende de certas características 

quanto a sua situação no mercado e da importância relativa de suas compras em determinado 

ramo comercial em comparação com seus negócios totais, por exemplo: a existência de um 

número pequeno de compradores, diferenciação e padronização dos produtos vendidos, 

significativa porcentagem dos custos finais dos produtos vendidos em relação ao comprador, 

bem como o fato de que os compradores não estejam obtendo lucros econômicos 

significativos ou que os compradores ameacem a integração vertical para trás (BARNEY; 

HESTERLY, 2008). 

No que tange aos fornecedores, estes podem exercer poder de negociação sobre os 

participantes de um ramo comercial ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade dos bens 

e serviços fornecidos. Fornecedores poderosos podem, consequentemente, sugar a 

rentabilidade de um setor incapaz de repassar os aumentos de custos em seus próprios preços 

(PORTER, 1997).  

A ameaça de produtos substitutos refere-se aos produtos substitutos oferecidos por 

empresas de outros setores, que demostram uma firme melhoria na relação custo/benefício e 

cuja adoção pelo cliente representa um custo mínimo na mudança (AAKER, 2001).  

Quanto à rivalidade entre as empresas existentes, esta se relaciona com a intensidade 

da competição entre os concorrentes diretos de uma empresa e é influenciada pelos seguintes 

fatores: grande número de empresas concorrendo, crescimento lento do setor, altos custos 

fixos ou altos custos de armazenamento, falta de diferenciação ou baixos custos de mudança, 

grandes interesses estratégicos e altas barreiras à saída (HITT et al., 2008). 

Depois do estudo dessas cinco forças da competição, a empresa pode criar insights 

necessários para determinar a atratividade do setor comercial, no que tange ao potencial da 

empresa em obter retornos adequados ou superiores sobre o capital que investiu. Em geral, 

quanto mais fortes forem as forças competitivas, menor será o potencial de lucro das empresas 

num determinado setor (HITT et al., 2008).       

Finalmente, segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), as empresas entendem o 

ambiente externo obtendo informações sobre seus concorrentes, clientes e outros stakeholders 

para criar a sua própria base de conhecimento e capacitações. Com base nessas novas 

informações, as empresas tomam medidas para criar novas capacitações e se proteger contra 

os efeitos externos ou criar relações com os stakeholders no seu ambiente. Assim, os 
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mencionados autores descrevem três áreas principais nas quais se divide o ambiente externo: 

o ambiente geral, do setor e dos concorrentes. 

O ambiente geral é composto por dimensões (demográfica, econômica, política-

jurídica, sociocultural, tecnológica e global) na sociedade que influenciam o setor comercial e 

as empresas que o compõem. O ambiente do setor é um conjunto de fatores que influenciam 

diretamente uma empresa, suas medidas e reações competitivas: a ameaça de novos entrantes, 

o poder dos fornecedores, a ameaça de produtos substitutos e a intensidade da rivalidade entre 

os concorrentes. E a análise da concorrência, é a forma como as empresas obtêm e interpretam 

as informações sobre seus concorrentes.  

É importante apontar que a análise externa se faz necessária para o enfoque desta 

pesquisa, uma vez que se busca entender os fatores que tem influenciado o crescimento do 

setor do cimento presenciado nos últimos anos.   

 

2.2.2 Análise do ambiente interno  

 

A análise interna tem por objetivo proporcionar uma compreensão detalhada dos 

aspectos estrategicamente importantes para a organização. Particularmente, inclui uma análise 

de desempenho e um exame dos determinantes-chave da estratégia, tais como as forças, as 

fraquezas e os problemas estratégicos (AAKER, 2001). 

Para Barney e Hesterly (2008), a análise interna refere-se às tomadas de decisões 

quanto à utilização de recursos e capacidades que poderão ser fonte de vantagens competitivas 

e que permitem criar valor para os clientes e diferentes grupos de interesse.  

De acordo com Porter (2003), a vantagem competitiva é o conjunto de ações ou 

escolhas que a empresa faz e que irão lhe proporcionar uma posição vantajosa diante de seus 

concorrentes e do mercado. Já a vantagem competitiva sustentável ocorre quando uma 

empresa cria mais valor econômico que a média de empresas do setor comercial cujo qual 

pertence, e quando outras empresas são incapazes de duplicar ou imitar os benefícios de sua 

estratégia (BARNEY; CLARK, 2007).  

A vantagem competitiva sustentável de empresas consiste não em seus produtos, mas 

em suas competências centrais: “As fonte reais de vantagem residem na habilidade da gestão 

de consolidar tecnologias corporativas e habilidades de produção em competências capazes de 

habilitar negócios individuais a se adaptarem rapidamente a oportunidades em constante 

mudança” (PRAHALAD; HAMEL, 1990).  
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Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), os recursos, capacidades e competências 

essenciais formam a base da vantagem competitiva.  Recursos são os ativos tangíveis e 

intangíveis que a empresa controla e que podem ser usados para criar e implementar 

estratégias, e as capacidades, são um subconjunto dos recursos de uma empresa e que são 

definidas como ativos tangíveis e intangíveis, que permitem à empresa aproveitar por 

completo outros recursos que controla (BARNEY; HESTERLY, 2008).  Definindo as 

competências essenciais diz-se que são um repositório de habilidades e tecnologias 

proporcionadas pela empresa para oferecer benefícios aos clientes e que permitem ou 

proveem à empresa um acesso potencial a uma ampla variedade de mercados (HAMEL; 

PRAHALAD, 2002).   

Uma vez que a empresa tenha identificado seus recursos, capacidades e competências 

essenciais, a mesma deve analisar internamente quatro questões objetivando determinar seu 

potencial gerador de vantagens competitivas. São elas: i) o valor, que consiste no 

questionamento desses recursos, capacidades e competências que permitem que a empresa 

explore oportunidades externas ou neutralize ameaças externas; ii) a raridade, que consiste em 

uma avaliação da empresa sobre qual o número de concorrentes que controlam atualmente o 

recurso; iii) a imitabilidade, que consiste na verificação do fato de que seus concorrentes sem 

os recursos enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-lo ou desenvovê-lo; e iv) a 

organização, consistente no questionamento da empresa quanto as outras políticas e 

procedimentos da mesma no que tange a organização para dar suporte à exploração de seus 

recursos valiosos, raros e custosos de imitar (BARNEY; HESTERLY, 2008).   

  Dentro do processo de inovação, a análise interna deve-se focar na busca do 

conhecimento como um recurso intangível relevante para a mobilização dos recursos, e que 

ajuda na redução da incerteza e na obtenção de vantagem competitiva. A inovação é uma 

questão de conhecimento – criar novas possibilidades por meio da combinação de diferentes 

conjuntos de conhecimentos. Estes podem vir na forma de conhecimento sobre o que é 

tecnicamente possível ou de que configuração pode responder a uma necessidade articulada 

ou latente. Tal conhecimento pode já existir em nossa experiência, baseado em algo que já 

vimos ou experimentamos antes, ou pode resultar de um processo de busca – busca por 

tecnologia, mercados, ações da concorrência, etc. Também pode ser explícito em sua forma, 

codificado de modo que outros possam acessá-lo, discuti-lo, transferi-lo, etc. – ou pode existir 

de modo tácito: conhecido, mas sem formulação (TIDD et al., 2008).  

Uma vez feita a análise interna e externa no processo de administração estratégica, a 

empresa deve tentar escolher aquelas alternativas estratégicas que melhor se adaptarem as 
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condições do mercado e aos recursos que a mesma possui, de tal forma que suas escolhas 

forem as melhores quanto à criação de valor e a geração de lucros para a empresa. Para Tigre 

(2006) as múltiplas incertezas que cercam a atividade econômica levam as organizações a 

buscarem estratégias competitivas adequadas aos mercados em que atuam. As estratégias são 

fundamentadas na avaliação das ameaças e oportunidades externas e da capacidade interna da 

organização em responder a esses desafios e influenciar o ambiente externo.  

Isto posto, continuando com a construção do referencial teórico, a seguir, serão 

apresentadas as estratégias no âmbito do negócio, as estratégias de crescimento e as 

estratégias de inovação.  

 

2.3 Estratégias no âmbito do negócio 

 

  As estratégias no âmbito do negócio são ações empenhadas pela empresa para tomar 

ou ganhar vantagem competitiva num único mercado ou setor (BARNEY; HESTERLY, 

2008), ou ainda, como fala Porter (2003), são aquelas estratégias que dizem respeito a como 

criar vantagem competitiva em cada uma das áreas de atuação da empresa, e que podem ser 

usadas isoladamente ou de forma combinada para criar essa posição defensável em longo 

prazo e superar os concorrentes de um determinado setor comercial (PORTER, 1997). 

Podem-se definir três tipos de estratégias competitivas no âmbito do negócio: 

liderança em custos, diferenciação e foco (esta, por sua vez, subdivide-se em liderança em 

custos focada, diferenciação focalizada e integrada de liderança em custos/diferenciação) 

(HITT et al., 2008). Ver Figura 1.  

 

Figura 1 - Estratégias competitivas no âmbito do negócio 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseada em Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p.105) 
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A estratégia de liderança em custo, segundo Porter (1997), exige a construção 

agressiva de instalações em escala eficiente, uma perseguição vigorosa de reduções de custo 

pela experiência, um controle rígido do custo e das despesas gerais, que não permita a 

formação de contas marginais dos clientes, e a minimização do custo em áreas como P&D, 

assistência, força de vendas, publicidade, etc.  

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), a estratégia de liderança em custos é um 

conjunto integrado de ações tomadas para produzir bens e serviços com características 

aceitáveis pelos clientes ao menor custo em comparação com o dos concorrentes. Com este 

aspecto em vista, é importante apontar que possuir uma estratégia de custo não significa que a 

empresa abandone outras estratégias de negócio ou corporativas. De fato, um foco apenas na 

redução de custos pode acarretar a produção de produtos de baixo custo que não interessem a 

ninguém.  

Conforme menciona Thompson, Strickland e Gamble (2008), o custo baixo não pode 

ser almejado de um modo tão fervoroso ao ponto de apresentar poucas características em 

relação a um produto perante o comprador, já que isto poderia acarretar perda de terreno no 

mercado se os compradores começassem a optar por produtos mais sofisticados ou com 

muitas características.  

Segundo Barney e Hesterly (2008), a empresa que adotar esse tipo de estratégia poderá 

obter vantagens de custos mesmo quando empresas concorrentes produzam produtos 

similares, desde que a mesma consiga manter as características básicas do seu produto, 

evitando assim a perda de mercado. Algumas das fontes mais importantes de vantagem são: i) 

diferenças de tamanho e economias de escala. Há economias de escala quando o aumento no 

tamanho da empresa (medido em termos de volume de produção) está associado a custos 

menores (medido em termos de custo médio por unidade de produção); ii) diferenças de 

tamanho e deseconomias de escala. Se outras empresas do setor crescem além do tamanho 

ótimo, uma empresa menor (com um nível de produção próximo do ótimo) pode obter 

vantagem de custo mesmo quando todas as empresas do setor produzem produtos muito 

semelhantes; iii) diferenças de experiência e economias de curva de aprendizado; iv) acesso 

diferencial de baixo custo a insumos de produção; v) vantagens tecnológicas independentes da 

escala; e vi) escolhas de política. São escolhas sobre o tipo de produtos e serviços que 

venderão e que terão impacto sobre sua posição relativa de custo.   

  Continuando com as estratégias no âmbito do negócio, à estratégia de diferenciação 

segundo Porter (1997), consiste em diferenciar o produto ou o serviço oferecido pela empresa, 

criando algo que seja considerado único no âmbito de todo o setor comercial e que os 
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métodos para esta diferenciação podem assumir muitas formas: projeto ou imagem da marca, 

tecnologia, peculiaridades, serviços sob encomenda, rede de fornecedores, ou outras 

dimensões. 

  A diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável para obter retornos acima da 

média em uma indústria porque ela cria uma posição defensável para enfrentar as cinco forças 

competitivas, embora de um modo diferente do que na liderança de custo. A diferenciação 

proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à lealdade dos consumidores 

com relação à marca como também a consequente menor sensibilidade ao preço e, aumenta as 

margens, o que exclui a necessidade de uma posição de baixo custo (PORTER, 1997).  

Esta estratégia foca o valor que os clientes mensuram do produto ou serviço em 

relação ao valor mensurado nos produtos de outras empresas, o que significa que é sempre 

uma questão de percepção do consumidor e que as empresas devem criar ou empreender uma 

variedade de ações para influenciar tais percepções (BARNEY; HESTERLY, 2008).  

As bases para estabelecer uma estratégia de diferenciação podem vir de aspectos como 

os atributos dos produtos ou serviços da empresa, as relações da empresa com seus 

consumidores ou das associações internas e associações entre empresas, porém para que elas 

possam ser bem-sucedidas devem ter uma expressão de criatividade, de tal maneira que os 

clientes valorizem mais as características diferenciadas do que o baixo custo. Para Thompson, 

Strickland e Gamble (2008), as estratégias de diferenciação de uma empresa falham quando 

os compradores não valorizam o caráter único da marca e quando a abordagem que a empresa 

emprega para a diferenciação é facilmente copiada ou igualada pelos concorrentes.  

A estratégia de diferenciação na visão de Wright, Kroll e Parnell (2007), também pode 

ser empreendida por meio da inovação de processos (eficiência das operações e distribuições) 

e a inovação de produtos (mudança de atributos).  

Por último, em relação às estratégias de foco, mais uma opção dentro das estratégias 

no âmbito do negócio, as empresas planejam usar suas competências essenciais para atender 

as necessidades de um determinado segmento ou nicho do setor, em detrimento de outros. 

Elas são bem-sucedidas quando atendem eficazmente um segmento cujas necessidades 

exclusivas são especializadas e os concorrentes com base ampla optam por não atenderem 

esse segmento ou ainda quando atendem as necessidades de um segmento que está sendo mal 

servido pelos concorrentes que abrangem todo o setor comercial (HITT et al., 2008).  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), mencionam que nas estratégias de foco as empresas 

podem criar valores para os clientes de segmentos de mercado específicos e exclusivos 

utilizando: i) a estratégia focada na liderança em custo; ii) a estratégia focada em 
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diferenciação; ou iii) a estratégia integrada de liderança em custos/diferenciação a qual tem 

por objetivo produzir eficientemente produtos com alguns atributos diferenciados. As 

empresas que utilizam essa estratégia com êxito aprendem a se adaptar rapidamente a novas 

tecnologias e mudanças rápidas nos seus ambientes externos, porque se concentram no 

desenvolvimento de duas fontes de vantagem competitiva (custo e diferenciação) ao mesmo 

tempo e aumentam a quantidade de atividades primárias e de suporte, nas quais a empresa tem 

de se tornar competente (HITT et al., 2008). 

  Na visão de Hill (1988), quando a empresa usa uma estratégia integrada de liderança 

em custos/diferenciação deve considerar que ela será mais consistente nas seguintes 

circunstâncias: quando a capacidade da empresa para diferenciar o produto é alta, quando o 

comprometimento dos consumidores aos produtos de empresas rivais é baixo, quando o 

crescimento do mercado é alto, quando a estrutura de mercado é fragmentada, quando o 

processo de produção é novo e complexo, onde que as economias de escala (em particular em 

nível da empresa) estão presentes, e quando existem economias de escopo. 

  Além das estratégias no âmbito do negócio, as empresas têm também a opção de 

escolher estratégias de crescimento como mais uma forma de concorrer e obter vantagem 

competitiva  no mercado. A continuação serão descritas as estratégias de crescimento.  

 

2.4 Estratégias de crescimento 

 

O crescimento não proporciona apenas o potencial para ampliação da lucratividade, 

mas também introduz vitalidade na organização, proporcionando mudanças e recompensas. 

Um foco renovado no crescimento não significa que seja ignorada a eficiência operacional, 

apenas que ela não será dominante. Ambos são necessários para uma estratégia de sucesso em 

longo prazo (AAKER, 2001).  

Mascarenhas, Kumaraswamy, Day e Baveja (2002), assinalam que o crescimento das 

empresas surge das necessidades de explorar oportunidades criadas pelas várias fontes de 

desequilíbrio do mercado como mudanças rápidas na tecnologia, produtos e expectativas, 

resistência dos concorrentes atuais à mudança, a desregulamentação e a presença de 

oportunidades inexploradas. Para que esse crescimento seja sustentado requer uma estratégia 

que aumente a receita, sem sacrificar o lucro ou a satisfação do cliente e que a empresa 

entenda que esse crescimento não pode ser atribuído somente ao alto crescimento da sua 

indústria.  
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Aaker (2001), também destaca que na busca pelo crescimento é recomendável que as 

empresas tenham um foco mais dinâmico, ao invés de estático, já que desta forma lograrão ter 

um bom desenvolvimento estratégico.  

Agora, pensando na forma como as empresas podem atingir o crescimento 

Mascarenhas, Kumaraswamy, Day e Baveja (2002), sugerem cinco estratégias de 

crescimento: i) proliferação de produtos; ii) desenvolvimento de mercado de massa; iii) 

aumentar o valor para clientes selecionados; (4) inovação da distribuição; e (5) aquisição e 

consolidação. 

Chandler (1990), afirma que as empresas podem lograr o crescimento através de: i) 

associação horizontal (empresas que têm processos relacionados para fabricar os mesmos 

produtos e atender os mesmos mercados); ii) integração vertical; iii) expansão geográfica; e 

iv) criação de novos produtos. 

Por fim, Ansoff (1977), aduz que além da utilização eficiente de recursos, por meio da 

produção de escala, a empresa pode produzir e comercializar novos produtos, tentando atingir 

crescimento, através de novas subsidiárias (spin-offs) e da oportunidade de expansão e 

diversificação de negócios, inclusive em outras áreas geográficas.  

Desse modo, pode-se evidenciar que existem várias formas de se alcançar o 

crescimento das empresas. Para o desenvolvimento deste estudo, a seguir, serão explicadas as 

dimensões estratégicas de crescimento propostas por Ansoff (1977): estratégia de 

desenvolvimento de mercado (penetração de mercado, expansão de produto/mercado, 

diversificação), estratégias de cooperação e estratégias de fusão e aquisição.  

 

2.4.1 Estratégias de desenvolvimento de mercado 

 

Ansoff (1977) sugeriu na abordagem estratégica, quatro dimensões de estratégias de 

crescimento baseadas no desenvolvimento. Cada dimensão é composta pela ligação entre os 

produtos atuais ou novos com a missão da empresa atuando em mercados atuais ou novos. 

Esse modelo foi desenvolvido na matriz de produto-mercado. A figura 2 ilustra a matriz de 

Ansoff.  
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Figura 2 - Matriz de Ansoff - Componentes do vetor de crescimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseada em Ansoff (1977, p.101) 

 

A continuação serão descritas as quatro estratégias de desenvolvimento, conforme 

apresentadas na matriz de Ansoff. Elas são: penetração de mercado, desenvolvimento de 

produtos, desenvolvimento de mercados e diversificação.  

 

2.4.1.1 Penetração de mercado 

 

Este tipo de estratégia de crescimento denota o aumento da participação no mercado 

para os produtos e mercados já existentes, através da captação de vendas pertences aos 

concorrentes, ou através do aumento no uso dos produtos pelos clientes (ANSOFF, 1977; 

GHEMAWAT, 2007).   

Alguns fatores que influenciam as empresas a se decidirem por desenvolver esta 

estratégia de penetração de mercado são fatores como a experiência, o conhecimento e os 

recursos (AAKER, 2001).  

No que diz respeito ao aumento da participação de mercado através da captação das 

vendas que pertencem aos concorrentes, a empresa pode utilizar ações táticas como 

propaganda, concessões de negociação, promoções ou reduções no preço, porém, para obter 

uma vantagem competitiva sustentável é preciso a criação ou a ampliação dos ativos e 

competências do negócio para a neutralização dos concorrentes. Também podem ser usadas 

estratégias no âmbito do negócio (baixo custo, diferenciação ou foco), ou ainda empregar as 

sinergias (AAKER, 2001).  

As sinergias na visão de Ansoff (1977), dizem respeito às características desejadas do 

ajustamento entre a empresa e os novos produtos e mercados nos quais esta atua. A ideia é 
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que a empresa busque uma postura de produtos e mercados que seja superior à soma das 

partes e que faça uma contribuição para a rentabilidade geral da empresa.  Para Aaker (2001) 

a sinergia ocorre quando um negócio tem uma vantagem por estar interligado a outro negócio 

no interior de uma mesma empresa ou divisão. 

Essas sinergias podem ser de tipo: i) comercial. Ocorre quando os produtos usam 

canais de distribuição, quadros de administração de vendas ou instalações de armazenamento 

comuns; ii) operacional. Resulta da maior utilização de instalações e pessoal, da maior 

diluição de gastos gerais, das vantagens de curvas de aprendizagem comuns, e da compra em 

grandes quantidades; iii) de investimento. Deriva do uso conjunto da planta, de estoques de 

matérias-primas comuns, da transferência de pesquisa e desenvolvimento de um produto a 

outro, de uma base tecnológica comum, de ferramentas e máquinas comuns; ou iv) de 

administração (ANSOFF, 1977).    

O aumento no consumo de um produto implica que a empresa responda algumas 

perguntas fundamentais sobre o uso de um determinado produto e os seus consumidores, 

tentando conseguir: i) ampliar a frequência de uso; ou ii) aumentar a quantidade usada em 

cada aplicação; ou iii) desenvolver novas aplicações (AAKER, 2001). 

 

2.4.1.2 Expansão de produto/mercado 

 

Este tipo de estratégia está constituída pelo desenvolvimento de produto em mercados 

existentes ou pelo desenvolvimento de mercado usando os produtos existentes (AAKER, 

2001).  

O desenvolvimento de produto pode ocorrer por uma variedade de caminhos 

(AAKER, 2001; ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007). São exemplos deles:  

 

 Adição de qualidades ao produto. Adicionar qualidades aos produtos envolve 

praticamente à totalidade do marketing, operações e administração. Em razão das 

qualidades adicionais representarem oportunidades visíveis de crescimento e serem 

relativamente fáceis de executar, elas podem se mostrar muito sedutoras. Entretanto, 

elas também absorvem recursos e deveriam ser evitadas no caso do Retorno Sobre 

Investimento projetado se apresentar insatisfatório.  

 Desenvolvimento de produtos de nova geração. Enquanto quem está concorrendo por 

fora não tem nada a perder, ao contrário, tem muito a ganhar com o desenvolvimento 

de uma inovação que irá desorganizar o mercado, o participante do mercado 
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estabelecido enfrentará duas forças que inibem a inovação. Primeiro, mesmo que a 

nova tecnologia tenha sucesso, geralmente, para obter um melhor resultado, será 

necessário um investimento significativo apenas para manter o mesmo nível de vendas 

e lucros. E a nova tecnologia poderá apresentar problemas, agregando tempo e 

despesas, reduzindo a aceitação do cliente – dificilmente um incentivo atrativo. 

Segundo, os participantes do mercado existente precisam concentrar-se em custos de 

qualificação, qualidade e serviço para a oferta existente, o que deixa pouco tempo e 

esforço livres para a exploração de uma tecnologia totalmente nova.    

 Novos produtos para mercados existentes. Um padrão clássico de crescimento é 

explorar uma força de marketing ou de distribuição pela adição de produtos 

compatíveis que compartilhem clientes, mas que sejam diferentes dos produtos 

existentes. É comum obter sinergia, em parte, pelo compartilhamento em distribuição, 

em marketing e pelo reconhecimento e a identidade do nome da marca. Um 

importante veículo para expansão de produto é a extensão de marca, que explorada 

com forte consciência e associações, estende-a para outras categorias de produto.       

 

No que tange ao desenvolvimento de mercado utilizando os produtos existentes, a 

empresa tem a possibilidade de crescer, pela duplicação da operação de negócio em outros 

mercados, exigindo, talvez, menos adaptações à mudança. Com a expansão de mercado, os 

mesmos conhecimentos e tecnologia e, algumas vezes, a mesma fábrica e as mesmas 

instalações para as operações podem ser usados. Nesse sentido, há potencial para sinergia e 

reduções resultantes dos investimentos e dos custos operacionais. As opções desta estratégia 

podem ser: expandir geograficamente ou expandir em direção a novos segmentos de mercado 

(AAKER, 2001; ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007).  

 

2.4.1.3 Diversificação 

 

Ocorre quando uma empresa implementa uma estratégia de diversificação corporativa 

operando em múltiplos setores ou mercados diferentes daqueles com os quais a empresa está 

envolvida atualmente (AAKER, 2001; ANSOFF, 1977; BARNEY; HESTERLY, 2008; 

GHEMAWAT, 2007).  

Quando uma empresa opera em múltiplos setores simultaneamente, diz-se que está 

implementando uma estratégia de diversificação de produto. Ademais, quando uma empresa 

opera em múltiplos mercados geográficos simultaneamente, diz-se que está implementando 
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uma estratégia de diversificação de mercado geográfico. Por fim, quando uma empresa 

implementa esses dois tipos de diversificação simultaneamente, diz-se que está 

implementando uma estratégia de diversificação de produto-mercado (BARNEY; 

HESTERLY, 2008). 

A empresa diversificada tem dos níveis de estratégia: a da unidade de negócio 

(competitiva) e a corporativa (para toda a empresa). A primeira diz respeito a como criar 

vantagem competitiva em cada uma das áreas de atuação da empresa. Já a segunda trata de 

duas questões diferentes: em quais negócios a empresa deve competir e como a sede 

corporativa deve gerenciar o conjunto de unidades de negócios (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008; PORTER, 2003).  

Aaker (2001) faz uma classificação da diversificação levando em consideração seu 

relacionamento com o negócio central. Ele define dos tipos de diversificação: relacionada e 

não relacionada. Em uma diversificação relacionada, a nova área de negócios tem importantes 

qualidades comuns com o negócio central. Essas qualidades comuns favorecem o potencial de 

gerar economias de escala ou sinergias baseadas em uma troca de ativos ou competências e o 

negócio resultante dessa combinação deveria ter condições de gerar maior retorno sobre o 

investimento devido às maiores receitas, à redução de custos e dos investimentos. 

Já a diversificação não relacionada, está ligada à falta de uma zona de qualidades 

comuns entre a nova área de negócios e o negócio central. Aqui ele define este tipo de 

diversificação como integração vertical (AAKER, 2001).  

A integração vertical representa outra direção de crescimento potencial. A integração 

para frente ocorre quando uma empresa movimenta-se a favor da correnteza com respeito ao 

fluxo do produto, é dizer, é quando a empresa incorpora mais estágios na cadeia de valor 

internamente, e tais estágios a tornam próxima do fim da cadeia de valor, isto é, próxima de 

interagir diretamente com o consumidor final. Agora, a integração para trás, é quando a 

empresa incorpora mais estágios da cadeia de valor internamente, e tais estágios a tornam 

próxima do início da cadeia de valor, isto é próxima de ganhar acesso às matérias-primas 

(AAKER, 2001; BARNEY; HESTERLY, 2008).      

Falando um pouco das estratégias de diversificação, Porter (2003), fala de dois tipos: a 

gestão de portfólio e a reestruturação. O conceito de gestão de portfólio consiste, basicamente, 

na diversificação através de aquisições. A empresa adquire outras empresas atraentes e 

sólidas, com uma gerência competente, que concordam em permanecer. Embora as unidades 

adquiridas não precisarem estar nos mesmos setores das unidades existentes, os melhores 
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gestores de portfólio geralmente restringem, de algum modo, a amplitude dos seus negócios, 

em parte para limitar as habilidades específicas necessárias à alta administração.   

A estratégia de restruturação busca empresas ou setores subdesenvolvidos, enfermos 

ou ameaçados, no limiar de mudanças significativas. A matriz intervém, frequentemente 

substituindo a equipe gerencial, mudando a estratégia ou infundindo na empresa novas 

tecnologias. Em seguida, é possível que ocorram aquisições complementares, para constituir 

massa crítica, além da venda de partes desnecessárias ou não relacionadas, reduzindo, assim, 

o efetivo preço de aquisição. O resultado é o fortalecimento da empresa ou a transformação 

do setor. Como desfecho, a matriz vende a unidade revigorada quando os resultados forem 

nítidos, uma vez que a presença corporativa não mais está agregando valor, e a alta gerência 

decide que sua atenção deve ser direcionada para outras oportunidades (PORTER, 2003).  

Uma vez entendidas as estratégias de desenvolvimento que fazem parte da estratégia 

geral de crescimento das empresas, a seguir serão apresentados os outros dois componentes 

das estratégias de crescimento: as estratégias de cooperação e as estratégias de fusão e 

aquisição.  

 

2.4.2 Estratégias de cooperação  

 

Uma estratégia de cooperação é uma estratégia em que as empresas trabalham juntas 

para atingir um objetivo comum (HITT et al., 2008). Assim, cooperar com outras empresas é 

mais uma estratégia usada para criar valor para um cliente que vai além do custo de oferecer 

esse valor e para estabelecer uma posição favorável em relação aos concorrentes.  

A estratégia de cooperação mais conhecida é a aliança estratégica. Uma aliança 

estratégica é uma estratégia na qual as empresas combinam alguns de seus recursos e 

capacitações para criar vantagem competitiva, através do desenvolvimento e comercialização 

de produtos e serviços (BARNEY; HESTERLY, 2008; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 

2008).  

Para Doz e Hamel (1998), se uma companhia estiver concorrendo em nível mundial – 

tentando criar oportunidades globais – formará uma aliança para fazer o que não pode fazer 

sozinho, com alguns dos seguintes aspectos: i) criar massa crítica globalmente ou em um 

novo mercado específico; ii) aprender rapidamente sobre mercados que não lhe são 

familiares; e iii) acessar a habilidades concentradas em outros locais geográficos. 
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Teece (1999) argumenta que as empresas não podem se isolar e que precisam das 

alianças estratégicas como meios que contribuam a inovação. Essas alianças devem criar um 

relacionamento por meio de negociação e não de autoridade.  

Para Gassmann (2006) as empresas que praticam acordos de colaboração em pesquisa 

e desenvolvimento ganham mais benefícios, em relação às empresas que compram licenças de 

tecnologias.  

 

2.4.3 Estratégias de fusão e aquisição 

 

Uma fusão é uma estratégia em que duas empresas concordam em integrar suas 

operações de forma relativamente igual. Uma aquisição é uma estratégia em que uma empresa 

compra o controle, ou 100%, de outra empresa com a intenção de tornar a empresa adquirida 

uma subsidiária em seu portfólio. Nesse caso, a administração da empresa adquirida responde 

à administração da empresa adquirente (HITT et al., 2008).  

Fusões e aquisições são uma maneira muito comum de uma empresa alcançar seus 

objetivos de integração vertical e diversificação (BARNEY; HESTERLY, 2008).  

Agora, para fazer um fechamento do referencial teórico sobre o qual está sendo 

desenvolvida esta pesquisa, a seguir, apresentam-se os temas referentes à inovação, fazendo 

uma descrição de conceitos, tipos de inovação, processos que a compõem e as estratégias de 

inovação. 

 

2.5 Inovação  

 

2.5.1 Conceitos de inovação  

 

A inovação é um conceito que tem sido relevante nos últimos anos para as empresas, 

já que está criando novas possibilidades nos processos estratégicos, com o objetivo de 

enfrentar às rápidas mudanças nos produtos e nos mercados, criando valor para os clientes e 

procurando um bom desempenho econômico para as firmas.  Segundo o Manual de Oslo 

(OCDE/FINEP, 2006) as empresas inovam para defender sua posição competitiva, bem como 

para buscar vantagem competitiva, agindo com uma abordagem reativa e inovadora para 

evitar a perda de quota de mercado de um concorrente inovador, ou adotando uma abordagem 

proativa para ganhar uma posição no mercado estratégico em relação aos seus concorrentes. 
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Foi Schumpeter (1985), quem influenciou notavelmente as teorias da inovação. Este 

autor afirma que o desenvolvimento econômico está movido pela inovação, por meio de um 

processo dinâmico no qual novas tecnologias substituem as velhas e esse processo é chamado 

de “destruição criativa”.  

Partindo dessa ideia da inovação como algo novo, Afuah (1998), define-a como o uso 

de novo conhecimento tecnológico (conhecimento de componentes, vínculos entre métodos, 

processos e técnicas que vão entrar em produtos e serviços) ou de mercado (conhecimento de 

canais de distribuição, aplicações de produtos e expectativas, preferências, necessidades e 

gostos dos clientes), para oferecer um novo produto ou serviço que os clientes querem, e, 

segundo Porter (1990), a inovação é uma nova forma de fazer as coisas que já são 

comercializadas, que não pode ser separada do contexto estratégico e competitivo da empresa.   

Daí é importante ressaltar que se a inovação não chegar a ser avaliada e aceitada pelo 

cliente (mercado) não vai passar de ser uma invenção, que pode ser uma ideia boa, mas que 

não vá gerar valor nenhum, tanto para os clientes quanto para a empresa. Para Tidd, Bessant e 

Pavitt (2008), a inovação é mais do que simplesmente conceber uma nova ideia, é o processo 

de desenvolver seu uso prático, e para Scherer e Carlomagno (2009), inovar tem que levar a 

resultados, inovar não significa inventar. Uma empresa que simplesmente gera novos 

conhecimentos, mas não os incorpora a produtos morre de inanição. O segredo não é ser 

inventor, é ser inovador.  

Já conforme ao Manual de Oslo (OCDE/FINEP, 2006), uma inovação é a introdução 

de um novo, ou significativamente melhorado, produto ou serviço, processo, método de 

comercialização ou método de organização, nas práticas internas da empresa, na organização 

do lugar de trabalho ou nas relações externas, e, além disso, é um fator dominante no 

crescimento econômico nacional e nos padrões internacionais de comercio, ou um reforço de 

uma empresa para absorver e fazer uso de novo conhecimento de todos os tipos, não apenas 

conhecimento tecnológico. 

Savitskaya, Salmi e Torkkeli (2010), fazem uma associação da inovação com os 

fatores externos, já que afirmam que ela é um elemento essencial na estratégia da empresa 

para obter vantagem competitiva em ambientes em mudança.   

De acordo com Teece (1986), uma inovação consiste em certo conhecimento técnico 

(parcialmente codificado e tácito) sobre como fazer as coisas melhor do que o estado de arte 

existente, e dessa forma, para que esse know-how possa gerar lucros deve ser vendido ou 

utilizado de alguma forma no mercado. Agora, para que essa comercialização possa ter 
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sucesso o mencionado autor aduz que a inovação deve ser construída considerando alguns 

instrumentos como: o regime de apropriabilidade e os ativos complementares. 

O regime de apropriabilidade refere-se aos fatores ambientais, excluindo empresa e 

estrutura de mercado, que governam a capacidade de uma empresa inovadora para capturar os 

lucros gerados por uma inovação. As dimensões mais importantes de tal regime são a natureza 

da tecnologia (produto, processo), do conhecimento (tácito ou explícito) e a eficácia dos 

mecanismos legais de proteção (patentes, direitos autorais e segredos comerciais), protegendo 

a empresa contra as imitações dos concorrentes (TEECE, 1986).   

Para Teece (1986), em quase todos os casos, o sucesso na comercialização de uma 

inovação requer que o know-how em questão seja utilizado em conjunto com outros recursos 

ou bens. Serviços como marketing, produção competitiva e suporte pós-vendas são quase 

sempre necessários. Estes serviços são frequentemente obtidos a partir de ativos 

complementares que são especializados. 

  

2.5.2 Tipos de inovação  

 

São muitas as classificações que os diferentes autores têm estabelecido sobre os 

diferentes tipos de inovação, a depender do contexto mencionado e da tentativa em entender o 

porquê as organizações adotam uma inovação e não outra. Na visão de Damanpour (1991), 

pesquisas anteriores têm argumentado que fazer a distinção dos tipos de inovação é necessário 

para compreender o comportamento de adoção das organizações e para identificar os 

determinantes da inovação neles. Entre as inúmeras tipologias de inovação avançadas na 

literatura relevante, três pares ganharam mais atenção: administrativa e técnica, produto e 

processo, e radical e incremental. 

As inovações técnicas referem-se a produtos, serviços e tecnologia de processo de 

produção; elas estão relacionadas com as atividades de trabalhos básicos e podem referir-se ao 

produto ou ao processo. As inovações administrativas envolvem estrutura organizacional e 

processos administrativos; elas estão indiretamente relacionadas às atividades de uma 

organização de trabalhos básicos, por outro lado, relacionam-se diretamente à sua gestão 

(DAMANPOUR, 1991).  

As inovações de produto são os produtos ou os serviços novos introduzidos para 

atender os usuários externos ou as necessidades do mercado. As inovações de processo são os 

novos elementos introduzidos na produção de materiais ou de serviços de operações de 

entrada de uma organização, especificações de tarefas, mecanismos de trabalho e fluxo de 
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informações, e equipamentos utilizados para produzir um produto ou prestar um serviço 

(UTTERBACK; ABERNATHY, 1975).  

Tanto a inovação radical quanto a inovação incremental na visão de Afuah (1998) são 

desenvolvidas a partir do impacto que a inovação tem na empresa. O impacto pode se 

apresentar ao nível organizacional (capacidades da empresa) ou econômico (competitividade). 

Primeiramente, ao nível organizacional, uma inovação é chamada de radical se o novo 

conhecimento é muito diferente do conhecimento existente e faz com que este se torne 

obsoleto. Por outro lado, uma inovação é incremental quando o conhecimento requerido para 

oferecer um produto se constrói a partir do conhecimento já existente. Em segundo lugar, no 

aspecto econômico, uma inovação pode ser chamada de radical (drástica) se apresenta como 

resultado um produto que é superior (baixo custo, melhores ou novos atributos) aos existentes 

e faz com que os atuais sejam não competitivos. Já a inovação incremental ocorre quando a 

competitividade dos produtos existentes é mantida.  

Algumas pesquisas sugerem que se as empresas atuais ou os novos entrantes são 

capazes de introduzir e explorar a inovação, isto dependerá de ser a inovação incremental ou 

radical, ou seja, uma analise de como é o novo conhecimento ou o novo produto 

(TUSHMAN; ANDERSON, 1986). 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), expõem que ambos os tipos de inovação podem gerar 

valor, o que significa que as empresas deveriam determinar quando é apropriado enfatizar a 

inovação incremental ou a radical. Entretanto, as inovações radicais têm potencial para 

contribuir mais significativamente com os esforços de uma empresa para receber retornos 

acima da média, em especial porque elas são raras em função da dificuldade e do risco 

envolvidos em seu desenvolvimento.  

Portanto, considerando que uma empresa opte por qualquer tipo de inovação, seja 

incremental ou radical, é certo que o sucesso da mesma na exploração de uma inovação 

poderá depender de dois fatores: o que a inovação faz às capacidades da empresa e o que ela 

faz às capacidades de seu valor adicional de inovação na cadeia de valor de fornecedores, 

clientes e inovadores complementares (AFUAH, 1998).  

Continuando com os tipos de inovação, de acordo com o Manual de Oslo 

(OCDE/FINEP, 2006) estes podem ser divididos em dois grupos: inovações tecnológicas 

(produtos e processos) e inovações não tecnológicas (organizacional e marketing). Estes 

grupos estão de acordo com o que é apresentado por Damanpour (1991) e, ademais, agrega 

importância ao tema das mudanças empresariais. A seguir as definições dos tipos de 

inovação: 
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 Inovação de produtos: corresponde à introdução de um bem ou de um serviço novo, ou 

substancialmente melhorado, no que tange as suas características e a sua utilização. 

Esta definição inclui mudanças significativas nas características técnicas, nos 

componentes e nos materiais, na incorporação de softwares, na facilidade de uso e 

outras características funcionais. As inovações de produto podem utilizar novos 

conhecimentos ou tecnologias ou fundar-se em novas aplicabilidades ou combinações 

de conhecimentos ou tecnologias existentes.     

 Inovação de processo: é a introdução de um novo, ou significativamente melhorado, 

processo de produção ou de distribuição. Isso conduz a mudanças significativas nas 

técnicas, nos materiais e/ou softwares. Podem ter como objetivo a diminuição dos 

custos unitários de produção ou distribuição, aperfeiçoar a qualidade, ou produzir ou 

distribuir novos produtos ou significativamente aprimorados.  

 Inovação organizacional: é a introdução de um novo método organizativo nas práticas, 

na organização do local de trabalho ou nas relações externas da empresa. Pode ter por 

objetivo melhorar os resultados da empresa reduzindo os custos de transação 

administrativos, melhorando em nível de satisfação no trabalho (aumentado à 

produtividade), facilitando o acesso aos bens não comercializados (como o 

conhecimento externo) ou reduzindo os custos dos suprimentos.    

 Inovação de marketing: implementação de novos métodos de comercialização que 

acarretem mudanças significativas no desenho ou na embalagem de um produto, seu 

posicionamento, sua promoção ou seu preço. Tentam satisfazer melhor as 

necessidades dos consumidores, abrir novos mercados ou posicionar no mercado um 

produto de uma nova forma, com o objetivo de aumentar as vendas.    

 

Na visão de Abernathy e Clark (1985), a categorização da inovação deve ser em 

termos de sua importância competitiva, em termos de como, e em que medida, a inovação 

afeta as vantagens relativas de seus concorrentes atuais e potenciais, influenciando os 

recursos, habilidades e conhecimentos atuais da firma. Este critério é baseado na noção que a 

vantagem competitiva depende da aquisição ou desenvolvimento de habilidades particulares, 

relacionamentos e recursos.  Os autores fazem uma classificação de quatro tipos de inovações 

argumentando que as mesmas afetam dois domínios, o mercado e as tecnologias ou sistemas 

de produção. A seguir a descrição dos tipos de inovação: 

 



46 

 Inovação de Arquitetura: nova tecnologia que afasta sistemas estabelecidos de 

produção e, por sua vez, abre novas ligações com os mercados e usuários, o que é 

característica da criação de novas indústrias, bem como a reforma das antigas. 

Inovação desse tipo define a configuração básica do produto e processo e estabelece as 

agendas técnicas e de marketing que irão orientar o desenvolvimento subsequente. 

Com efeito, estabelece a arquitetura da indústria, o amplo quadro dentro do qual a 

competição irá ocorrer e se desenvolver. 

 Inovação de Nicho: abertura de novas oportunidades de mercado através do uso da 

tecnologia existente, sendo que o efeito sobre a produção e sistemas técnicos é 

conservar e reforçar designs estabelecidos. Em alguns casos, a criação de nicho 

envolve uma mudança verdadeiramente trivial em tecnologia, onde o impacto sobre os 

sistemas produtivos e conhecimento técnico é incremental. Mas este tipo de inovação 

também pode aparecer em conjunto com introduções de novos produtos significativos, 

forte concorrência com base em recursos, melhorias técnicas e até mesmo as 

mudanças tecnológicas. O ponto importante é que essas mudanças são construídas na 

competência técnica estabelecida, melhorado sua aplicabilidade nos segmentos de 

mercado emergentes. 

Este tipo de inovação traz uma vantagem competitiva temporária, por isso que a 

empresa requer em longo prazo uma sequência de novos produtos e processos para 

combater os movimentos dos rivais.  

 Inovação Regular: baseia-se na competência técnica e de produção estabelecida, a qual 

é aplicada a mercados e clientes existentes. Quando há mudanças a ideia é usar 

competências e recursos existentes. Este tipo de inovação também pode ter um efeito 

significativo sobre as características do produto e, portanto, pode servir para fortalecer 

e consolidar não só a competência em produção, mas as ligações com os clientes e os 

mercados. 

 Inovação Revolucionária: inovação que perturba e torna obsoletas as competências 

técnicas e de produção estabelecidas, mas melhora as competências de mercados e 

clientes existentes.  

 

Uma vez que as empresas têm entendido o que é a inovação e qual é o tipo de 

inovação que vão considerar desenvolver devem também refletir sobre o que pode implicar a 
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sua adoção, desta forma, no seguinte item serão apresentados aqueles aspectos que podem 

influenciar o processo de adoção de uma inovação.  

 Continuando com o entendimento da inovação, existem alguns autores que têm 

apresentado a inovação como um processo que deve levar em conta algumas etapas para o seu 

melhor desenvolvimento, uma vez que tem entendido o que é a inovação e quais os seus tipos, 

na seguinte seção serão apresentados os conceitos do processo de inovação sugeridos por 

Tidd, Bessant e Pavitt (2008) e Afuah (1998).  

 

2.5.3 Processo de inovação 

 

Uma estratégia de inovação requer o entendimento dos parâmetros fundamentais do 

jogo competitivo (mercados, concorrentes, forças externas, etc.) e também do papel que o 

conhecimento tecnológico pode desempenhar como um dos recursos desse jogo: como o 

conhecimento pode ser acumulado e compartilhado, ser utilizado em novos produtos, serviços 

ou processos, como se pode adquirir conhecimento complementar ou tê-lo como apoio. Essas 

questões dizem respeito não só ao manejo do processo de aprendizagem no interior da 

empresa, como também a investimentos ou aquisições – e montar rotinas eficazes de apoio a 

esses processos é de importância vital para o sucesso (TIDD et al., 2008).  

Para concretizar um processo de inovação segundo a visão de Tidd, Bessant e Pavitt 

(2008), as empresas têm de gerenciar cinco fases:  

 

 Esquadrinhar e pesquisar seus cenários (interno e externo) para identificar e processar 

sinais potenciais de inovação. 

 Selecionar estrategicamente, dentre desse conjunto de gatilhos potenciais para 

inovação, elementos que a organização mobilizará para alcançar seu objetivo.      

 Fornecer recursos para opção – produzir os recursos de conhecimento necessários para 

explorá-la (seja criando-os por meio de P&D ou adquirindo-os através de transferência 

de tecnologia). Isso pode residir na simples questão de comprar na prateleira ou 

explorar resultados de uma pesquisa já concluída – ou pode exigir uma busca intensa 

para encontrar as fontes certas. Não é só uma questão de mobilizar o conhecimento 

aplicado, mas sim o conhecimento periférico – normalmente implícito – que é 

necessário para fazer a tecnologia funcionar.   
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 Implementar a inovação, amadurecendo-a desde a simples ideia, através de vários 

estágios de desenvolvimento, até o produto final – como um novo produto ou serviço 

no mercado externo ou um novo processo ou método dentro da empresa. Promover a 

implementação não se constitui em um evento isolado, mas exige especial atenção a: 

 Aquisição de conhecimentos para possibilitar a inovação.  

 Execução de projeto sob condições de imprevisibilidade que exigem grande 

capacidade de resolução de problemas.  

 Lançamento da inovação no mercado e gerenciamento de seu processo inicial de 

adoção.  

 Sustentabilidade de adoção e uso da inovação ao longo prazo, ou revisitando a ideia 

original e modificando-a (reinovação).  

 Aprendizagem. As empresas têm (mas nem sempre aproveitam) a oportunidade de 

aprender com a progressão através desse ciclo, de maneira que possam construir sua 

base de conhecimento e melhorar as formas em que o processo é gerido.  

 Refletir sobre as fases anteriores e revisar experiências de sucesso e fracasso, a fim de 

aprender como melhor gerenciar o processo de captar conhecimento relevante a partir 

da experiência. 

     

Já para Afuah (1998), o processo de inovação é feito para obter lucros e gerar valor 

para os clientes, a través do desenvolvimento de quatro questionamentos principais: o quem, 

o como, o quando e o que. 

Em relação ao como no processo de inovação, Afuah (1998) afirma que os gestores da 

empresa se devem perguntar sobre a natureza do conhecimento, se é novo ou é um 

conhecimento antigo. De que tipo é a inovação, em qual etapa está e como afeta os produtos 

atuais. Na parte do quem se perguntam quais são os grupos de interesse que serão influídos 

pela inovação em três contextos: i) dentro da empresa, através da agregação de valor; ii) na 

cadeia de fornecedores, clientes e inovadores complementários; e iii) o contexto global dentro 

do qual a empresa está operando.  

Quanto ao questionamento do que, os executivos da empresa precisam analisar 

internamente quais são as habilidades, capacitações e recursos que possuem e que lhes 

permitem reconhecer o potencial da inovação.  Além disso, devem analisar externamente seu 

ambiente local e fatores externos para determinar de que forma estes podem afetar o processo 

de inovação e se o mercado onde a empresa opera é apropriado para desenvolvê-la. Por fim, 
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na pergunta do quando os gestores da empresa devem analisar o tempo apropriado para 

começar a desenvolver o processo de inovação.  

Afuah (1998) ainda destaca que, uma vez respondidas às quatro perguntas, a empresa 

chega ao modelo chamado Cadeia de Benefícios.  No modelo, quando a empresa desenvolve 

um processo de inovação, o resultado que a empresa deve obter ao final é o lucro (refletido 

em custos baixos ou diferenciação) e a agregação de valor para os diferentes stakeholders.  

Para alcançar esses benefícios, a empresa deve identificar as capacidades (tecnológicas 

e de conhecimento do mercado) que lhe permitem obter vantagem competitiva em relação a 

seus concorrentes e é na identificação dessas capacidades, que a empresa analisará seu 

ambiente respondendo às perguntas do quem, do como, do quando e do que, com o objetivo 

de reconhecer e explorar a inovação e obter lucros.  

 Finalmente e para complementar todo o processo de inovação, é que a empresa passa a 

definir a estratégia de inovação mais apropriada conforme a análise interna e externa feita 

anteriormente, por tanto, e para dar um melhor entendimento desta parte, a seguir serão 

apresentadas as diferentes estratégias de inovação sugeridas por Freeman e Soete (2008), que 

podem ajudar às empresas a desenvolver apropriadamente seu processo de inovação.  

 

2.5.4 Estratégias de inovação  

 

Qualquer firma atua dentro de um espectro de possibilidades tecnológicas e de 

mercado, derivadas do crescimento da ciência, da tecnologia e do mercado mundiais. Estes 

desenvolvimentos são, em grande medida, independentes das firmas individuais e continuarão 

a sê-lo se elas deixarem de existir, porém para sobreviver e se desenvolver, elas devem levar 

em conta essas limitações e circunstâncias históricas (FREEMAN; SOETE, 2008) e daí 

desenvolver uma série de estratégias inovativas que as ajudarão a sobreviver e subsistir num 

ambiente em constante mudança.  

A seguir serão apresentadas as diferentes estratégias de inovação conforme definidas 

por Freeman e Soete (2008): estratégias ofensivas, estratégias defensivas, estratégias 

imitativas e dependentes e estratégias tradicionais e oportunistas.  

 

2.5.4.1 Estratégias ofensivas 

 

As estratégias de inovação “ofensivas” são projetadas para alcançar uma liderança 

técnica e de mercado mediante antecipação aos concorrentes na introdução de novos produtos 
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(FREEMAN; SOETE, 2008) que deve basear-se numa relação especial com parte do sistema 

de ciência e tecnologia mundial, ou numa forte P&D independente, ou numa exploração 

muito mais rápida de novas possibilidades, ou, ainda, em alguma combinação dessas 

vantagens, tendo em vista que grande parte da ciência e tecnologia mundiais é acessível a 

outras firmas.  

  

2.5.4.2 Estratégias defensivas 

 

As empresas inovadoras defensivas não desejam ser as primeiras no mundo, mas elas 

tampouco desejam ser deixadas para trás pela maré das mudanças técnicas. Elas normalmente 

não querem incorrer nos pesados riscos de serem as primeiras a inovar, podem não ter a 

capacidade necessária para os tipos de inovação mais originais ou podem carecer de relações 

com pesquisas fundamentais, mas a força delas pode estar em aptidões especificas na 

engenharia de produção e no marketing ou ainda numa mistura destes e de outros fatores 

similares (FREEMAN; SOETE, 2008). 

Similar às empresas que adotam estratégias ofensivas, as empresas defensivas também 

dedicam recursos para a educação e o treinamento de seus clientes, bem como de seu próprio 

pessoal, normalmente proporcionando assistência técnica e assessoria.  

 

2.5.4.3 Estratégias imitativas e dependentes 

 

As firmas que decidem desenvolver estratégias de inovação imitativas não aspiram se 

mantiver no jogo ou for além dele, elas se contentam em acompanhar de trás as líderes das 

tecnologias estabelecidas, com frequência bastante atrás. Segundo Freeman e Soete (2008) o 

grau dessa diferença irá variar dependendo das circunstâncias específicas do ramo, do país e 

da firma. Se a defasagem for grande, poderá ser desnecessário obter uma licença, mas pode 

ser útil adquirir algum know-how. Se a diferença for pequena, o licenciamento formal e 

deliberado e a aquisição de know-how poderão ser frequentemente necessários. 

Do mesmo modo que as empresas que usam estratégias de inovação ofensivas ou 

defensivas, as firmas imitativas podem dedicar alguns recursos a serviços técnicos e 

treinamento, mas estes serão muito menos importantes uma vez que as imitadoras irão basear-

se nos trabalhos pioneiros de terceiros ou na socialização dessas atividades, por meio do 

sistema educacional do país.  
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Em quanto às vantagens para poder entrar num mercado em competição com firmas 

inovativas já estabelecidas, as firmas imitadoras podem possuir algum mercado cativo até 

decisivas vantagens de custo, ou ainda, podem desfrutar de vantagens em eficiência 

administrativa e em custos indiretos muito mais baixos, derivados do fato de que não 

precisam fazer grandes gastos em P&D, patentes, treinamento e serviços técnicos, que tanto 

pesam nas firmas inovativas (FREEMAN; SOETE, 2008). 

Finalmente, pode-se dizer que a menos que as firmas imitadoras desfrutem de proteção 

de mercado ou de privilégios significativos, elas precisam basear-se em menores custos 

unitários de produção para chegarem a progredir. Isso normalmente significará que, além de 

custos indiretos mais baixos, elas também terão de se esforçar para serem mais eficientes nos 

processos básicos de produção, e elas podem tentar isto pela melhoria de processos, mas tanto 

as economias de escala estáticas como as dinâmicas estarão normalmente funcionando em sua 

desvantagem competitiva, de forma que uma boa P&D adaptativa precisa estar ligada de perto 

à fabricação. Em consequência disso, a engenharia de produção e de projetos são duas 

funções técnicas nas quais as firmas imitadoras precisam ser fortes, além de estar bem 

informadas sobre mudanças nas técnicas de produção e de mercado, de forma que os serviços 

de informações técnicas e científicas constituam outra função essencial das firmas imitadoras 

(FREEMAN; SOETE, 2008). 

Agora, em relação à estratégia dependente Freeman e Soete (2008) argumentam que 

ela envolve a aceitação de um papel subordinado ou satélite com relação a outras firmas mais 

fortes (é frequentemente uma subcontratada ou uma “subsubcontratada”). Normalmente, a 

firma dependente não procura iniciar ou mesmo imitar as mudanças técnicas em seu produto, 

exceto em função de pedidos específicos de seus clientes ou da sua matriz. Ela normalmente 

atribuirá a seus clientes o fornecimento das especificações técnicas para novos produtos e as 

recomendações técnicas para sua introdução. Normalmente, ela deixa de ter qualquer 

iniciativa no projeto do produto e não possui serviços de P&D. 

Contudo, as pequenas firmas dependentes subcontratadas também podem procurar 

atualizar suas tecnologias e, em alguns casos, seus principais clientes podem ajudá-las a fazê-

lo. Estas, com frequência, tornam-se inovadoras ofensivas em nichos de mercado muito 

especializados. Além disso, as pequenas firmas subcontratadas podem, também, mover-se de 

um status dependente para a categoria de firmas inovativas devido à atualização de seus 

conhecimentos especializados num campo específico ou elas também podem reduzir sua 

dependência por uma ampliação de suas redes de clientes, após terem fortalecido sua própria 

competência inovativas.  
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2.5.4.4 Estratégias tradicionais e oportunistas 

 

Segundo Freeman e Soete (2008) os produtos fornecidos pelas firmas tradicionais 

mudam pouco, se é que mudam, em relação às firmas dependentes. Os produtos fornecidos 

pelas firmas dependentes podem mudar bastante, mas sempre em resposta a iniciativas e 

especificações externas. As firmas tradicionais não veem razões para mudar seus produtos 

porque o mercado não exige tais mudanças e a concorrência não as força a fazê-lo. Ambas 

carecem de capacidade científica e técnica para iniciar mudanças de produto de maior 

alcance, mas as firmas tradicionais podem ser capazes de lidar com mudanças de projetos, 

essencialmente derivadas de modas, mais que de técnicas.  

Agora em relação às firmas que usam estratégias oportunistas, pode-se dizer que são 

aquelas que logram identificar alguma nova oportunidade num mercado em rápida mudança, 

oportunidade esta que pode não requerer quaisquer P&D internas ou projetos complexos, mas 

capaz de permitir-lhes o encontro de um nicho próspero e importante mediante o 

fornecimento de um produto ou serviço de que os consumidores necessitam, mas que 

ninguém antes havia pensado em fornecer (FREEMAN; SOETE, 2008).  

Uma vez entendidos todos os componentes do tema da inovação e para fechar nosso 

referencial teórico, a seguir apresenta-se na Figura 3, um desenho que resume a estrutura 

teórica que foi desenvolvida nesta pesquisa para ter um melhor entendimento dos conceitos 

estudados.   

 

Figura 3 – Estrutura teórica da pesquisa  

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.  INFORMAÇÕES DO SETOR DO CIMENTO DA COLÔMBIA 

 

Continuando com o desenvolvimento desta pesquisa e depois de apresentar o 

referencial teórico, esta parte tem como objetivo dar uma visão geral de conhecimento do 

setor do cimento da Colômbia, dando uma contextualizada de suas principais características.   

 

3.1 Informações de produção, despachos e dados econômicos 

 

O setor da construção na Colômbia é muito importante para a economia do país já que 

tem contribuído com o seu crescimento e a geração de emprego. Segundo cifras do DANE 

(2014a), durante o quarto trimestre do ano 2013, o setor da construção na Colômbia a preços 

básicos, representou 8,2% do total do Produto Interno Bruto (PIB) e registrou um crescimento 

anual de 9,8% em relação ao ano anterior (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Crescimento (%) PIB - Setores e construção civil – Colômbia 

Atividades 2012 2013 

Agricultura, silvicultura, caça e pesca 2,5 5,2 

Exploração de jazidas 5,6 4,9 

Indústria de manufatura -1,1 -1,2 

Eletricidade, gás da cidade e água 2,1 4,9 

Construção 6,0 9,8 

Varejo, reparação, restaurantes e hotéis 4,3 4,3 

Transporte, armazenamento e comunicação 4,9 3,1 

Estabelecimentos financeiros, seguros, imóveis e serviços às 

empresas 

5,0 4,6 

Serviços Sociais, à comunidade e pessoais 5,0 5,3 

Subtotal valor agregado 3,9 4,2 

Impostos menos subvenções sobre a produção e importações 5,1 4,5 

PRODUTO INTERNO BRUTO 4,0 4,3 

       Fonte: DANE (2014a)  

       Nota: Variação percentual anual - Séries dessazonalizadas 

 

No que tem a ver com a empregabilidade do setor, durante finais do ano 2013, o setor 

da construção empregou 1.386.580 pessoas ou 6,4% do total da população economicamente 

ativa na Colômbia, representando o sétimo setor produtivo com a maior participação de 

trabalhadores em todo o país (CAMACOL, 2014). Ver Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Porcentagens de pessoas empregadas por setores na Colômbia 

 

   Fonte: Elaborado pela autora, baseada em CAMACOL (2014, p. 3) 

 

O setor da construção está composto por várias indústrias que fornecem-lhe insumos, 

dentro delas: ferro, aço, vidro, cerâmica, plásticos, madeiras, cimento, entre outras. O cimento 

constitui uma parte muito importante dentro do processo da construção na Colômbia, já que 

este é uma matéria-prima base para a edificação de casas e obras de infraestrutura.   

Na Colômbia segundo o DANE (2014b) a produção de cimento para o ano 2013 foi de 

11.252.000 toneladas e os despachos de 10.866.000 toneladas, o que significou um 

incremento na produção comparado com o ano 2012 de 3,0%, ver Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 - Produção e despacho cimento 2013 – Colômbia  

 

  Fonte: DANE (2014b) 
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Uma característica do cimento é que é um produto considerado commodity, é dizer, 

um produto com uma diferenciação muito baixa, porque pela regulamentação, tem que ser 

produzido com umas especificações técnicas mínimas de resistência e estabilidade, porque 

seu uso tem alto impacto nas condições sismo-resistentes das construções e na qualidade das 

obras de infraestrutura, além de ter alto impacto na segurança e qualidade de vida das pessoas 

(HAGUENAUER, 1997).  

Na Colômbia são várias as normas que regem a elaboração do cimento, porém, as duas 

mais importantes são a NTC 121 (ICONTEC, 2013a), que estabelece os requisitos físicos e 

mecânicos do cimento e a NTC 321 que estabelece os requisitos químicos para sua elaboração 

(ICONTEC, 2013b).  

Além das normas descritas, a indústria cimenteira na Colômbia, também é 

influenciada pelas políticas locais e regionais para o tema da extração das matérias-primas, 

produção, distribuição e o estabelecimento dos preços. No tema dos preços na Colômbia, é a 

Superintendencia de Industria e Comercio (SIC) a instituição que verifica os acordos 

competitivos para que não exista nenhuma restrição na livre concorrência, já que na Colômbia 

neste momento existem têm grandes empresas cimenteiras que são as que têm a maior 

participação do mercado.  

Um tema que tem alto impacto na produção de cimento é a gestão ambiental, já que a 

produção em nível global responde por 5% das emissões totais de CO2 (Dióxido de Carbono) 

(FICEM, 2013), é por esta razão que a indústria está constantemente procurando alternativas 

para fazer seus processos mais limpos e menos prejudiciais para o ambiente e a comunidade. 

Segundo a FICEM (2013), em geral se estima que a indústria cimenteira do mundo alcançou a 

co-processar 20 milhões de toneladas de combustíveis alternos em 2011, tentando reduzir suas 

emissões de CO2, e além disso, tem reduzido suas emissões específicas netas de CO2 por 

tonelada de cimento em um 17% desde 1990 até 2011 (Ver gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Emissões netas específicas de CO2 por tonelada de cimento 

 
Fonte: FICEM (2013) 

 

A indústria cimenteira na Colômbia tem investido em inovações para conciliar o 

desenvolvimento de sua atividade com a proteção do meio ambiente e o comprometimento 

com a sociedade. Tal compromisso se faz presente desde a extração da matéria-prima, com 

medidas para diminuir o impacto ambiental local, até o final do processo produtivo, com a 

redução das emissões, por exemplo, o uso de energias renováveis está cada vez mais presente 

na produção do cimento. Isto é possível pelo co-processamento de resíduos (como pneus, 

óleos usados, plásticos, tintas etc.) e/ou pelo uso de biomassa (moinha de carvão vegetal, 

casca de arroz, bagaço de cana etc.), que emitem menor quantidade de CO2 que os 

combustíveis tradicionais utilizados. Esse processo, além de dar uma destinação 

ambientalmente adequada a rejeitos de outras atividades, permite reduzir o uso de 

combustíveis tradicionais não-renováveis, como o coque de petróleo, o óleo combustível e o 

carvão mineral. 

Uma das grandes cimenteiras do país está promovendo soluções novas na extração 

mineira e na produção do concreto, o que a tem levado a obter perto de 7% de seus receitas, 

de produtos inovadores (COLOMBIA INN, 2013).  

Respeito ao segmento de clientes que atende a indústria cimenteira na Colômbia 

podem se classificar basicamente em varejo, construtores, governo e consumidor final, muitos 

deles atendidos através de intermediários, pelo impacto que os custos de distribuição têm na 

indústria.  

Por fim, é importante também destacar que a indústria do cimento da Colômbia é 

muito importante em nível regional, já que está posicionada dentro dos cinco países 

produtores de cimento maiores de América Latina e o Caribe. O Brasil para o ano 2012 
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manteve a liderança na produção de cimento, seguido de México, Colômbia e Argentina 

(FICEM, 2013). Ver Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Produção de cimento em América Latina e Caribe 

 PAÍSES 2010 2011 2012 

Argentina 10.423 11.592 10.716 

Barbados 229 223 175 

Bolívia 2.414 2.658 2.714 

Brasil 59.117 64.093 68.809 

Chile 4.417 4.650 5.044 
(2)

 

Colômbia 9.505 10.779 10.925 

Costa Rica 1.500 1.400 1.400 
(2)

 

Cuba 1.730 1.736 1.825 

Equador 5.287 5.706 6.025 

El Salvador 1.290 
(1)

 1.320 
(1)

 1.380 
(1)

 

Guadalupe e Martinica 441 431 435 

Guatemala 2.794 2.850 2.880 

Haiti nd nd nd 

Honduras 1.600 1.620 1.730 
(1)

 

Jamaica 723 766 760 

México 34.503 35.398 36.800 
(1)

 

Nicarágua 600 
(1)

 700 
(1)

 730 
(1)

 

Panamá 1.491 1.766 2.252 

Paraguai 1.100 
(1)

 820 
(1)

 800 
(1)

 

Peru 8.298 8.499 9.847 

Porto Rico 697 717 743 

República Dominicana 4.100 3.800 4.000 

Trinidad e Tobago 791 827 654 

Uruguai 834 968 872 

Venezuela 7.120 
(1)

 7.760 
(1)

 8.280 
(1)

 

América Latina e Caribe 161.004 
(3)

 171.079 
(3)

 179.796 
(3)

 

           Fonte: FICEM (2013) 

           Notas: (1) International Cement Review 

                       (2) Dados prévios 

                       (3) Totais não incluem Haiti 

 

3.2 Processo de produção do cimento 

 

O processo de fabricação do cimento é um processo complexo e cuidadoso que 

combina algumas fórmulas tradicionais e alta tecnologia em equipamentos. A seguir serão 

apresentadas as seis etapas do processo, segundo consultado na Votorantim Cimentos (2015): 

 



58 

 Pré-homogeneização: o processo de fabricação do cimento começa com a mineração 

do calcário, principal matéria-prima do cimento. O material é extraído das minas e 

armazenado no pátio de pré-homogeneização (Ver Figura 4). Nesta fase são recolhidas 

as primeiras amostras para serem analisadas no Laboratório de Qualidade. A 

composição química do calcário é traçado (teores de cálcio, silício, ferro e alumínio). 

 

Figura 4 – Mineração do calcário e pátio de pré-homogeneização 

 

    Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS (2015) 

 

 Moinho de farinha: no moinho de farinha ou cru (Ver Figura 5), o calcário é moído 

com argila e aditivos específicos (tais como minérios ferrosos, alumínicos ou materiais 

substitutos co-processados). A argila é um produto rico em sílica, ferro e alumínio, 

elementos essenciais para a qualidade do cimento. O produto final é formado por 

grãos muito finos, daí o nome farinha ou cru. Um filtro instalado no moinho evita que 

haja a emissão de pó para a atmosfera. A farinha é estocada em silos especiais até ser 

enviada ao forno rotativo. 

 
            Figura 5 – Moinho de farinha ou cru 

       

      Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS (2015) 
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 Produção do clinquer: antes de ser inserida no forno rotativo, a farinha passa pela torre 

de ciclone para que seja aquecida através dos gases quentes originados pelo forno, que 

se encontra logo abaixo.  Quando a farinha chega ao forno rotativo já está com 

temperatura em torno de 900ºC, ajudando a reduzir o consumo de energia. No interior 

do forno a temperatura chega a 1.450ºC, produzindo o clínquer. Para conhecer os 

equipamentos ver Figura 6.  

 

Figura 6 – Torre de ciclone e forno rotativo 

 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS (2015) 

 

 Resfriamento: para finalizar o processo de produção do clínquer, o material é resfriado 

no resfriador (ver Figura 7) e a temperatura reduzida para menos de 200ºC. Um filtro 

está instalado na saída do equipamento, liberando o ar de resfriamento para a 

atmosfera sem poluentes. Uma nova coleta de amostras é realizada para os ensaios 

químicos do Laboratório de Controle de Qualidade.  O clínquer é transportado para as 

moegas, onde ficam armazenadas as outras matérias-primas que compõem o cimento: 

gesso, calcário e pozolana ou escória. Dependendo da porcentagem de cada produto, 

obtém-se uma especificação de cimento. 

 

 

 

 

 



60 

Figura 7 – Resfriador 

 

Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS (2015) 

 

 Moinho de Cimento: a mistura segue para o moinho de cimento, onde todos os 

componentes são moídos até atingirem a granulometria ideal, resultando em cimento 

de alta qualidade. Para ver o equipamento ver Figura 8.   

 

Figura 8 – Moinho de cimento 

 

   Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS (2015) 

 

 Expedição de Cimento: após sua moagem, o cimento é estocado em silos até ser 

ensacado e comercializado. Para ver equipamentos ver Figura 9.  
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Figura 9 – Silo e estocagem de cimento 

 

         Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS (2015) 

 

Na figura 10 observar-se o processo completo de produção de cimento.  

 

Figura 10 – Processo de produção de cimento 

 

  Fonte: VOTORANTIM CIMENTOS (2015) 

 

Continuando com o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez apresentados o 

referencial teórico e alguma informação do setor objeto deste estudo, na seguinte seção serão 

desenvolvidos todos os procedimentos metodológicos utilizados para o levantamento dos 

dados e a posterior análise.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos enfatizando o tipo e o método de 

pesquisa adotado e a descrição do protocolo de pesquisa.  

 

4.1 Tipo e método de pesquisa 

 

Conforme ao objetivo geral deste estudo que buscou identificar as estratégias das 

empresas de cimento Colombianas utilizadas para alcançar o crescimento empresarial, 

levando em conta os fatores que podem ter influenciado essa tendência, esta dissertação 

estruturou-se como uma pesquisa exploratória descritiva, pois não se verificou a existência de 

estudos que abordassem o entendimento do crescimento da indústria do cimento da Colômbia, 

junto com as suas estratégias e os fatores que influenciam esse crescimento. Segundo Collis e 

Hussel (2006) uma pesquisa é exploratória quando é realizada sobre um problema ou questão 

de pesquisa onde há poucos ou nenhuns estudos anteriores, que tem por objetivo buscar 

padrões, ideias ou suposições, para ter uma compreensão do fenômeno e obter insights que 

possam levar a investigações posteriores. Quanto à pesquisa descritiva, Gil (2012) fala que a 

pesquisa deste tipo tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.  

Em relação ao método de pesquisa escolhido, adotou-se nesta dissertação o método 

qualitativo para entender o fenômeno do crescimento da indústria do cimento, fazendo uma 

exploração e descrição dos dados coletados, através do entendimento da linguagem das 

pessoas envolvidas no setor e do conhecimento de seu entorno. Segundo Creswell (2007), a 

pesquisa qualitativa permite ao investigador desenvolver um nível de detalhes sobre as 

pessoas ou sobre o lugar e estar altamente envolvido nas experiências reais dos participantes. 

Já conforme Collis e Hussel (2006) seguir um método qualitativo envolve examinar e refletir 

as percepções, para obter um entendimento de atividades sociais e humanas.  

E de acordo com Gama (2009), os pesquisadores que usam o método qualitativo se 

posicionam melhor para entender os pontos de vista das pessoas envolvidas em determinados 

estudos, na medida em que lhes permite observação e entrevistas, além do mais, que a 

investigação qualitativa por sua riqueza descritiva possibilita examinar restrições dos 

contextos de investigação.  
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4.2 Protocolo de pesquisa 

 

O protocolo de pesquisa considerou: i) o método de coleta de dados; ii) a escolha da 

população e sujeitos; iii) o roteiro da entrevista; e iv) os procedimentos da análise dos dados. 

Cada subseção será apresentada a seguir.   

 

4.2.1 Método de coleta de dados 

 

O método de coleta de dados contemplou para esta pesquisa, o uso de dados 

secundários e dados primários. A primeira fase consistiu numa pesquisa de informação 

numérica da indústria em relação à produção, aos despachos, ao consumo, aos concorrentes, 

ao tema de sustentabilidade e demais, tentando obter uma visão geral do comportamento da 

indústria nos últimos anos. Essa informação foi obtida da associação que agrupa as empresas 

na Colômbia: a Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO). 

Também se obteve informação de alguns entes governamentais que proporcionaram dados 

estatísticos, neste caso, o DANE.  

 Na segunda fase, realizou-se a pesquisa de campo por meio de entrevistas 

semiestruturadas baseadas em roteiro, via contato direto e via Skype entre a 

pesquisadora/autora e os participantes da pesquisa, aplicando as perguntas igualmente a todos 

os entrevistados e mantendo a conexão das questões com os conceitos apresentados no 

referencial teórico, que se originaram, por sua vez, dos objetivos do estudo.  Para poder 

atingir esta fase realizaram-se as seguintes etapas:  

 Levantamento das empresas listadas em cada um dos sites das associações na internet, 

seguindo os critérios da pesquisa para a seleção dos sujeitos. 

 Depois do levantamento das empresas listadas nas associações, foram verificados os 

sites das empresas na internet para a obtenção de informações de telefones, e-mails, e 

endereços.  

 Fez-se contato por meio de telefonemas e e-mails com as divisões de comunicação das 

empresas e com as áreas de atendimento dos clientes, para obter informação interna 

dos executivos e pessoas responsáveis pelas áreas afins. Também se fez contato via 

telefonemas com alguns distribuidores da indústria e com alguns executivos das 

associações.  
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 Depois de que algumas empresas aceitaram participar da pesquisa, fez-se a realização 

das entrevistas pessoais e via Skype, seguindo o roteiro semiestruturado. 

 Registro do áudio em gravador portátil.  

 Transcrição dos áudios das entrevistas feitas pessoalmente e via Skype no editor de 

textos Word 2010.  

 

4.2.2 População e sujeitos da pesquisa 

 

A indústria do cimento em geral é altamente concentrada nas mãos de um pequeno 

número de empresas e grupos na escala mundial, devido as suas características de altos custos 

de transporte e de armazenagem, as escalas mínimas para a produção competitiva, o grande 

volume de investimentos e o prazo relativamente longo para sua amortização (LATORRE, 

2008). 

Na Colômbia, essa característica de alta concentração da indústria em um número 

pequeno de empresas e grupos é altamente visível. Neste momento na Colômbia, existem sete 

empresas, das quais as três maiores têm aproximadamente 95% do mercado e as outras quatro 

o 5% restante.  

 Inicialmente o objeto de estudo, foi pensado para pesquisar unicamente empresas 

produtoras e comercializadoras de cimento, tendo como pretensão entrevistar de três a quatro 

empresas do setor, entretanto, diante as dificuldades para conseguir entrar nas empresas e 

fazer contatos que aceitassem a participação na pesquisa, e da exigência dos prazos para a 

realização deste estudo, decidiu-se estender o escopo populacional a outras empresas que 

fizessem parte da cadeia de valor da indústria de cimento, neste caso, contou-se com a 

participação de empresas distribuidoras de cimento.  

 Assim, foram entrevistadas sete pessoas em total, das quais: i) quatro eram executivos 

de duas companhias produtoras e comercializadoras de cimento que atuavam diretamente nas 

áreas comercial, marketing e assistência técnica, tendo-se envolvido algumas das áreas 

atuantes do processo de administração estratégica; e ii) três, eram os donos de distribuidoras 

de cimento, os quais tinham a característica de ser ex-empregados das maiores produtoras de 

cimento do setor e depois decidiram abrir sua própria empresa como distribuidores exclusivos 

de uma ou várias cimenteiras.  

Essa característica de exclusividade dos distribuidores os faz atores relevantes no 

processo estratégico das empresas, já que eles conseguem atender de uma forma mais 

próxima os clientes finais, em especial, aqueles que estão localizados em lugares distantes das 
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fábricas e dos pontos de extração das matérias primas das cimenteiras, fator que ajuda as 

empresas a ampliar seu raio de comercialização e que lhes evita fazer altos investimentos na 

montagem de centros de distribuição próprios e pagar altos custos de transporte, necessários 

para levar os produtos até o ponto de venda.    

 Conforme Patton (2002) não há regras para definir o tamanho da amostra na pesquisa 

qualitativa. O tamanho da amostra depende do que se deseja saber, do propósito da pesquisa, 

do que está em jogo, do que será útil, do que terá credibilidade, e do que pode ser feito com 

tempo e recursos disponíveis.  

 Para Flick (2009) na maioria dos casos, a amostragem na pesquisa qualitativa não é 

orientada por uma seleção formal de parte de uma população existente ou suposta. Ela é antes 

concebida como forma de estabelecer um conjunto de casos, materiais ou eventos 

deliberadamente selecionados para se construir um corpus de exemplos empíricos com vistas 

a estudar o fenômeno de interesse de forma mais instrutiva.  

Dessa maneira, pode se dizer que o nível de análise da pesquisa foi a indústria do 

cimento e a unidade de análise, as empresas produtoras e comercializadoras de cimento e as 

suas distribuidoras. Essas empresas, porém, são representadas por indivíduos que denotam as 

decisões das empresas e não suas decisões pessoais. Conforme Bhattacherjee (2012) a 

unidade de análise se refere à pessoa, ao grupo ou ao objeto que é alvo da pesquisa, e para 

Collis e Hussey (2006), a unidade de análise é o tipo de caso que se referem as variáveis ou os 

fenômenos em estudo, bem como o problema de pesquisa, e sobre os quais são coletados e 

analisados os dados.  

Patton (2002) recomenda que a amostragem qualitativa seja definida com amostras 

mínimas baseadas na expectativa de uma cobertura razoável do fenômeno pesquisado, dada a 

finalidade do estudo e os interesses das partes interessadas. Com base nesta arguição, os 

sujeitos da pesquisa foram selecionados conforme o seu envolvimento direto com o tema, 

tanto nas empresas produtoras e comercializadoras de cimento, quanto nas distribuidoras.    

   

4.2.3 Roteiro de entrevista 

 

 Collis e Hussey (2006) destacam que as entrevistas se tratam de um método de coleta 

de dados onde perguntas são feitas a participantes selecionados para descobrir o que fazem, 

pensam ou sentem, além de ser ferramentas que facilitam a comparação de respostas e podem 

ser feitas pessoalmente, por telefone ou por computador.  
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 A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas baseadas em 

roteiro, as quais foram aplicadas aos gestores das empresas de cimento e aos distribuidores da 

indústria, que estão diretamente ligados ao processo de administração estratégica da empresa 

e que têm experiência no setor do cimento (conforme definido na seção anterior). Segundo 

Flick (2009) as entrevistas baseadas em roteiro incluem os tópicos a serem abordados na 

pesquisa e normalmente, se limitam a uma reunião com o participante, depois de solicitar, em 

um contato preliminar com o entrevistado potencial (por telefone ou pessoalmente), que 

participe do estudo e marcar um encontro para a entrevista.  

Godoi e Mattos (2006) falam que as entrevistas baseadas em roteiro se caracterizam 

pela preparação desse roteiro e por dar ao entrevistador flexibilidade para ordenar e formular 

perguntas durante a entrevista.  

 Agora, em relação à entrevista semiestruturada Lee (1999) sugere que as entrevistas 

semiestruturadas geralmente possuem tópicos abrangentes, temas gerais e perguntas 

específicas com uma sequência pré-determinada para a sua ocorrência, porém, o entrevistador 

tem a liberdade para explorar questões como as circunstâncias o exigirem. A entrevista 

semiestruturada deve manter o equilíbrio entre uma conversação de fluxo livre e uma 

conversa dirigida.  

 Neste estudo, as perguntas do roteiro foram criadas dentro de uma matriz de 

amarração que contem os conceitos apresentados no referencial teórico e que são ilustrativos 

dos objetivos deste estudo, de maneira a garantir um mínimo de qualidade dos resultados, ver 

Apêndice A. Na matriz, como se pode observar, usaram-se dois roteiros de entrevista, um 

para os gestores e outro para os distribuidores, porém, conservaram-se os conceitos e temas 

principais apresentados no referencial teórico e só se fez uma mudança na redação da 

pergunta.    

 Para fazer as entrevistas foram precisos dois momentos e locações diferentes, devido 

ao fato de que o pesquisador e os entrevistados encontraram-se em países diferentes 

(Colômbia e Brasil). Num primeiro momento, durante os meses de janeiro a fevereiro 

fizeram-se três entrevistas na Colômbia nas empresas dos sujeitos da pesquisa, e nos seguintes 

meses março, abril e maio as entrevistas foram feitas através do computador usando o 

programa Skype. Em todas as entrevistas, os horários e os lugares foram definidos conforme 

disponibilidade de data e tempo dos entrevistados. Para ver o detalhe das características das 

entrevistas segue o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Caracterização das entrevistas 

Empresa Entrevistado Cargo 
Data 

Entrevista 

Local e condições da 

entrevista 

Duração 

Entrevista 

EMCT E1 Chefe de Marketing 23/01/2015 

Sala do entrevistado. 

Entrevista feita 

pessoalmente na Colômbia 

27 minutos 

e 53 

segundos 

EMCT E2 Diretor Comercial 26/01/2015 

Sala do entrevistado. 

Entrevista feita 

pessoalmente na Colômbia 

34 minutos 

e 77 

segundos 

EMCT E3 
Gerente encarregada 

Produção 
26/01/2015 

Sala do entrevistado. 

Entrevista feita 

pessoalmente na Colômbia 

27 minutos 

e 26 

segundos 

EMCA E4 
Gerente de Assistência 

Técnica 
15/04/2015 Entrevista feita via Skype 

27 minutos 

e 29 

segundos 

DIME E5 Dono Distribuidora 18/04/2015 Entrevista feita via Skype 

36 minutos 

e 26 

segundos 

DIFD E6 Dono Distribuidora 19/04/2015 Entrevista feita via Skype 

36 minutos 

e 9 

segundos 

DIFU E7 Dono Distribuidora 25/04/2015 Entrevista feita via Skype 

37 minutos 

e 2 

segundos 

Fonte: elaborado pela autora 

Nota: na coluna chamada empresa, as iniciais EM referem-se à empresa produtora e comercializadora 

de cimento e as iniciais DI referem-se empresa distribuidora de cimento. 

 

Atendendo ao pedido de confidencialidade tanto da empresa quanto dos entrevistados, 

todos foram apresentados no Quadro 1 por suas iniciais. 

Finalizando esta parte do protocolo de pesquisa, no seguinte item apresentam-se os 

procedimentos empregados para a análise dos dados.  

 

4.2.4 Procedimentos de análise de dados 

 

Para o tratamento dos dados coletados nas entrevistas, especificamente as transcrições, 

usou-se o método de análise de conteúdo definido por Bardin (2010) como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. 

Na visão de Bardin (2010) a análise de conteúdo tem três fases que contribuem com a 

organização e um melhor entendimento dos dados coletados. Essas fases serão descritas a 

seguir já que foram os polos de análise desta pesquisa: 
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 Pré-análises: é a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de 

intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de 

maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações 

sucessivas, num plano de análise. Geralmente, esta primeira fase possui três missões: a 

escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação de hipóteses 

(caso houver) e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final.  

 

Nesta pesquisa os documentos analisados foram as transcrições das entrevistas feitas 

às sete pessoas que participaram do estudo. Essas transcrições foram feitas no editor de textos 

Word 2010 inicialmente em espanhol como apresentadas no Apêndice B, mas depois, alguns 

dos trechos das entrevistas foram traduzidos ao português para serem inclusos na parte da 

análise e discussão dos resultados.  

 

 A exploração do material: consiste essencialmente de operações de codificação. A 

codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras precisas – 

dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão 

susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto, que podem 

servir de índices.  

A organização da codificação compreende três escolhas (no caso de uma análise 

quantitativa e categorial):  

 O recorte: escolha das unidades de registro. A unidade de registro é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como 

unidade de base, visando à categorização.  

 A enumeração: escolha das regras de contagem.  

 A classificação e a agregação: escolha das categorias. 

 

Nesta pesquisa a exploração do material foi feita usando somente duas fases do 

processo de codificação, devido ao grande volume de informações obtidas das entrevistas 

realizadas e para ter um melhor entendimento dos dados coletados. 

A primeira fase caracterizou-se pelo reconhecimento e seleção de meta-categorias, de 

categorias e de subcategorias a priori. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem um 

grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um titulo 
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genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos 

(BARDIN, 2010) 

As meta-categorias, categorias e subcategorias foram definidas através do referencial 

teórico, dos objetivos da pesquisa e levando em conta as questões do roteiro de entrevista (ver 

Apêndice C). Segundo Flores (1994) as categorias usadas numa pesquisa podem estabelecer-

se a priori, conforme o marco teórico e conceptual prévio, às perguntas ou às hipóteses que 

guiam a pesquisa, às categorias já utilizadas em outros estudos de outros pesquisadores ou aos 

recursos de pesquisa empregados (questionários ou roteiros de entrevista).    

Um aspecto que deve ser ressaltado nesta parte, é que apesar de ter feito a 

categorização a priori, conforme dito antes, as metacategorias, categorias e subcategorias 

também foram confirmadas, melhoradas ou trocadas no decorrer da pesquisa, em função de 

um melhor entendimento das informações dadas pelos entrevistados e tentando conservar o 

foco inicial da pesquisa, já que como afirma Flores (1994), o sistema de categorias deixa de 

ser unicamente uma ferramenta que usa o pesquisador para organizar seus dados e se constitui 

em si mesmo, num produto da análise, num resultado de investigação.   

A segunda fase consistiu na escolha das unidades de registro por recorte. Para este 

processo, selecionaram-se frases e parágrafos que estavam contidos nas transcrições, os quais 

foram-se encaixando dentro das categorias e subcategorias definidas previamente, porém, 

devido ao volume considerável de informação coletada e a sua profundidade, alguns desses 

trechos foram por sua vez codificados dentro de uns temas e subtemas que representavam 

além do mais, alguma informação adicional da teoria que não tinha sido contemplada e as 

principais ideias dos entrevistados que respondiam aos objetivos desta pesquisa. Segundo 

Bardin (2010) o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. O texto pode 

ser recortado em ideias constituintes, em enunciados e em proposições portadores de 

significações isoláveis.  

É necessário também apontar nesta segunda fase, que não todas as categorias 

apresentadas no Apêndice C tiveram uma desagregação em temas e subtemas como se vê no 

Apêndice D, isto, não porque foram categorias desnecessárias e não se foram a usar, senão 

porque só algumas das categorizações precisaram de uma codificação mais aprofundada para 

ter uma melhor interpretação e um melhor entendimento dos dados.  

Para pôr um exemplo deste tema apresenta-se o quadro 2, onde se mostram três casos 

de análise,  primeiro, um depoimento que se encaixou muito bem nas categorias definidas a 
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priori; segundo, um depoimento que precisou da definição de um tema; e terceiro, um 

depoimento que preciso além do tema, a definição de um subtema.  

 
Quadro 2 – Exemplo escolha unidades de registro e definição de temas e subtemas 

Metacategoria Categoria Subcategoria Temas Subtemas 
Depoimento 

entrevistado 

Análise externa 

Forças Setoriais 

Poder de 

negociação dos 

compradores 
  

Um construtor que 

quer construir um 

edifício sabe quantos 

sacos de cimento vai 

precisar, for de uma 

marca ou for de outra, 

então aí a tendência 

vai ser basicamente 

preço e serviço. 

Ambiente geral 

(Forças 

macroambientais) 

Econômicas 
Taxas de 

inflação  

O entorno 

Colombiano que é 

estável, que temos 

uma inflação baixa 

[...], é um entorno que 

está sendo atrativo 

para os investidores 

estrangeiros. 

Estratégias de 

crescimento 
Desenvolvimento 

Penetração de 

mercado 

Captação de 

vendas 

pertences aos 

concorrentes 

Propaganda 

No tema da empresa 

A, todo é questão de 

publicidade. Eles têm 

propagandas por 

televisão, por rádio, 

na rua [...], qualquer 

quantidade de 

informação 

publicitaria [...]. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 A terceira e última fase do processo de Análise de Conteúdo de Bardin (2010) é a 

análise dos dados. Neste estudo esta fase foi desenvolvida na seguinte seção. A seguir 

os resultados encontrados com suas respectivas análises.  
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são abordadas as análises e as discussões dos resultados encontrados nesta 

pesquisa. Inicialmente apresenta-se a identificação dos fatores externos e internos que fazem 

parte das empresas e do contexto competitivo da indústria do cimento, e que têm influenciado 

a tendência de crescimento do setor, conforme os depoimentos dos entrevistados. 

Seguidamente se apresentam as estratégias de negócio e as estratégias de crescimento 

empregadas pelas cimenteiras para concorrer e crescer no mercado, e finalmente, verificam-se 

os tipos e as estratégias de inovação utilizadas pelas empresas de cimento para responder ao 

crescimento do setor na Colômbia.    

Destaca-se que apesar de ter feito uma categorização baseada na teoria e como 

apresentado no Apêndice C e no Apêndice D, nesta análise só serão apresentadas as 

categorias que realmente responderam aos objetivos definidos na pesquisa.  

 

5.1 Contexto competitivo da indústria 

 

Começando com a contextualização da indústria do cimento na Colômbia, atendendo 

ao primeiro objetivo desta pesquisa, foi feita uma categorização dos elementos tanto externos 

quanto internos que têm influenciado a tendência de crescimento do setor e o processo de 

administração estratégica das cimenteiras (ver quadro 3). 

 
Quadro 3 – Categorização contexto competitivo da setor do cimento Colombiano 

Metacategoria Categoria Subcategoria Tema Subtema 

Análise Externa 

Ambiente Geral 

(Forças 

Macroambientais) 

Sociais Fator Demográfico 
 

Econômicas 

Produto Interno 

Bruto   

Taxas de inflação 
 

Tributos 
 

Política-Jurídica Governo 

Políticas de bem-estar 

social 

Controle ambiental e 

técnico 

Segurança jurídica 

pros inversores 

Tecnológica 
  

 

 

Forças Setoriais 

(Forças Competitivas) 

Ameaça de novos 

entrantes 
Barreiras de entrada 

Exigências de Capital 

Desvantagens de 

custos desvinculadas 

à escala 

Diferenciação de 

produto 
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Poder de negociação 

dos compradores   

Poder de negociação 

dos fornecedores   

Ameaça de produtos 

ou serviços 

substitutos  
  

Rivalidade entre as 

empresas existentes    

Análise Interna 

Recursos  

Experiência e 

Aprendizagem   

Recursos Financeiros 

Substanciais    

Serviço ao cliente  
  

Assistência Técnica 

  Capacitação aos 

clientes   

Capacidades 
Sistema de 

Distribuição Extensa   

Fonte: elaborado pela autora 

 

Nos seguintes itens serão explicadas as categorias com suas respectivas subdivisões, 

definidas para as análises tanto externa quanto interna do setor.  

 

5.1.1 Análise externa 

 

 Neste item se apresentarão as duas forças que compõem a análise externa e que foram 

definidas dentro das categorias, as forças macroambientais e as forças setoriais, tentando 

entender aqueles fatores externos que os entrevistados destacaram como os mais importantes, 

para entender as oportunidades e ameaças do contexto e ter clareza sobre os riscos e 

recompensas que podem ter no contexto competitivo.  

 

5.1.1.1 Forças macroambientais 

 

 Fazendo a análise externa da indústria do cimento para determinar os elementos 

relevantes exteriores às organizações e conforme os depoimentos dos entrevistados, 

encontrou-se que todas as forças definidos por Aaker (2001) no macroambiente (sociais, 

econômicas, político-jurídica e tecnológicas) têm afetado as operações das empresas, umas 

em maior grau do que outras.  

 No aspecto social, foi o entrevistado E1 (representante da empresa EMCT) quem 

destacou a importância da empresa estar localizada no centro do país, pelo processo de 
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expansão da construção e infraestrutura, impulsionado por fatores sociais; fato relevante, já 

que na Colômbia as principais capitais do país estão localizadas no centro do país e se 

caracterizam por terem o maior crescimento demográfico e serem os principais centros de 

atividade econômica. Segundo a Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) 

(2012) as principais cidades capitais do país como Bogotá, Medellin, Cali e Barranquilla para 

o ano 2012 correspondiam a 28% da população total do país e para o ano 2020 

corresponderão a 29%, ato importante, já que junto com o crescimento econômico, o 

crescimento populacional é um aspecto incidente no incremento da demanda de novas 

edificações. A seguir o depoimento do entrevistado E1:  

 

Decidiram que a fábrica fosse construída numa zona de influência que é o centro do 

país, onde viram algumas vantagens estratégicas pela localização, porque estava 

equidistante a todos os pontos onde se estava apresentando a expansão no tema da 

construção e da infraestrutura. (E1, tradução minha). 

 

Como se observa no depoimento, a empresa detectou uma oportunidade criada por 

uma força macroambiental e aproveitando-a estruturou e montou sua fábrica. Para Wright, 

Kroll e Parnell (2007) as forças macroambientais não estão em geral, sob controle direto das 

organizações. Portanto, o objetivo da administração estratégica é criar condições para que a 

empresa opere com eficácia diante de ameaças ou restrições ambientais e possa também 

capitalizar as oportunidades oferecidas pelo ambiente.   

Enquanto ao fator econômico foram os entrevistados E1, E4 e E5 os que destacaram 

várias vezes a estabilidade econômica do país, como trazendo um impacto positivo para o 

crescimento por: aumento da produção e demanda, aumento do investimento local e 

estrangeiro e a baixa inflação. Já em relação ao tema dos tributos, foi o participante E2 quem 

destacou as altas taxas dos tributos na indústria do cimento e se referiu a este aspecto como 

uma dificuldade que as empresas têm que enfrentar, porque segundo ele, podem afetar a 

competitividade das empresas. Para Thompson, Strickland e Gamble (2008) entender as 

características econômicas de um setor não somente prepara o cenário para a análise futura, 

mas também permite a compreensão dos tipos de ações estratégicas que os participantes do 

setor têm possibilidade de adotar.  

Estas foram as falas dos participantes da pesquisa: 

 

 Impacto positivo: 

 

Se em algum momento por variações da economia, por decisões governamentais ou 

por qualquer fato o mercado chegasse a mudar, é claro, que todas as empresas, dentro 
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das quais ficamos inclusos, teríamos um volume muito grande a colocar num mercado 

por atender. (E1, tradução minha).   

 

[...] o entorno Colombiano que é estável, que temos uma inflação baixinha, que o país 

começou a ter uma avaliação muito boa, então, pois é claro que é um entorno que 

voltou a ser atrativo para isso [...] Para o investimento estrangeiro. (E1, tradução 

minha).  

 

A Colômbia tem [...] digamos suficiente material, como para produzir cimento durante 

muitos anos, e por isso a indústria está crescendo e é uma indústria atrativa, desde o 

ponto de vista financeiro, muito atrativa! (E4, tradução minha). 

 

Um país que a todas as luzes segue crescendo e digamos tem uns, uns índices de 

crescimento anuais interessantes dentro da região, por cima de 3% anual, isso faz com 

que as empresas olhem com bons olhos a possibilidade de seus mercados crescerem. 

Faz 10 anos o consumo de cimento anual chegava aos 10 milhões de toneladas por 

ano e hoje estamos perto dos 13 milhões, então, em 10 anos tem crescido um 30% e 

isso significa que tem que ter mais produção para poder abastecer os mercados. (E5, 

tradução minha).  

 

 Impacto negativo:  

 

[...] na Colômbia de uma forma ou outra a indústria é em sua estrutura de custos [...] 

tem uma porcentagem considerável de uns custos, de uns custos digamos tributários 

ou impostos, aos quais teríamos que adiciona-lhes os custos logísticos, o que nos faz 

não competitivos no que tem a ver com a estrutura de custos. (E2, tradução minha).   

 

Em relação à força política-jurídica se destaca o envolvimento do governo em 

diferentes aspectos que podem afetar ou também favorecer as operações das empresas. 

Começando, os entrevistados E4, E5, E6 e E7 falaram dos controles ambientais e técnicos que 

fazem as diferentes instâncias na Colômbia para a produção do cimento, já que este é 

considerada a matéria prima mais importante da construção e é um produto que deve cumprir 

com umas especificações técnicas mínimas de resistência e estabilidade, porque seu uso tem 

alto impacto nas condições sismo-resistentes das construções e na qualidade das obras de 

infraestrutura, além de ter alto impacto na segurança e qualidade de vida das pessoas.  

Um aspecto muito importante dentro desta força política-jurídica é que as normas para 

a produção do cimento devem ser cumpridas por todas as empresas que concorrem no 

mercado e por aquelas que tiverem a pretensão de ingressar. A seguir as respostas dos 

entrevistados: 

 

[...] As empresas Colombianas são reguladas nessa parte, então, são muito, muito 

rigorosas no cumprimento da normatividade, em quanto a emissões, ao consumo da 

água, reutilização de água, tudo [...]. (E4, tradução minha).      
 

[...] o que a gente vê hoje é que pela aplicação das normas técnicas, os cimentos 

cumprem essas normas, o as cumprem, porque se não as cumprem, não podem ser 

comercializados no país, e não podem ser oferecidos no varejo, ou na rua. (E5, 

tradução minha).      
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[...] aqui exigem bastante o que é a CAR [...], bom, uma quantidade de entes 

ambientais e, pois se você não cumprir, pois não tem jeito, ou seja, você não pode 

estar funcionando. (E6, tradução minha).      

 

Veja. A receita para fabricar o cimento, isso já está como [...], isso já não pode ser 

modificado. O governo Colombiano ou de qualquer país diz ‘você deve fabricar o 

cimento com tanto disso e tanto disso’, eles não podem modificar essa fórmula que o 

governo já tem estabelecido nas normas NTC 121 e [...], as que aparecem na 

embalagem. Eles não podem [...] então a empresa que quiser fazer cimento deve 

seguir essa receita.  (E7, tradução minha).      

 

Eles não podem se sair daí [...] ‘que para que meu cimento fique mais, mais branco, 

então vou adicionar [...]’ Não! Eles, os produtores, não se podem sair dessas normas 

técnicas estabelecidas pelo governo Colombiano nesse caso.  (E7, tradução minha). 
 

Por outro lado, os entrevistados E1, E2 e E7 deram muita relevância à decisão tomada 

pelo governo Colombiano de melhorar a infraestrutura do país e incentivar a construção de 

moradias populares para as pessoas de baixos recursos (políticas de bem-estar social), 

decisões que têm contribuído também com o incremento do consumo do cimento. Além disso, 

ressaltaram o fato de que ao tiver o apoio do governo, se dá segurança jurídica pros 

inversores.  

 

O país lhe está apostando a ter sua infraestrutura nos próximos dez anos, então os 

consumos são gigantes [...], e é um plano do governo que em princípio não deveria ser 

modificado [...]. (E1, tradução minha).    

 

Na Colômbia se chamam as concessão 4G, que são as concessões de quarta geração e 

isso é um plano do estado. Que o outro plano é o programa de moradia para todos, que 

também tem gerado um aumento importante nos consumos. São dois grandes 

megaprojetos do Estado. (E1, tradução minha). 

 

Na situação atual se prevê o fato de um incremento de um milhão de toneladas [...] só 

pelo que te falei faz um momento das concessões 4G, então, tem um mercado para ser 

atendido por todo mundo. (E1, tradução minha).      

 

As oportunidades do mercado é que a Colômbia está acordando no tema da 

construção, apesar de ter algumas coisas que nos têm encarecido os custos [...], há 

uma estratégia dos governos tanto presentes quanto dos anteriores de melhorar, então 

há um consumo de cimento em massa. (E2, tradução minha).  

 

[...] A segurança jurídica dos inversores na Colômbia é fenomenal, aqui não têm 

problema [...] Colômbia é um país que respeita muito a propriedade particular. (E7, 

tradução minha). 

 

Então todas essas coisas têm feito com que os que têm recursos olhem pra Colômbia 

como [...] que tem segurança jurídica e isso é importante [...], e os investimentos que 

estão fazendo sobre as 4G e também os planos de moradia gratuita; isso faz com que 

cresça. (E7, tradução minha).   

 

 

Levando em conta todos os fatores expostos pelos entrevistados em relação às 

legislações e as decisões do governo na força política-jurídica, pode-se dizer que estas 
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refletem o argumento de Barney e Hesterly (2008) em quanto a que as condições legais e 

políticas são aquelas que se referem ao impacto das leis e do sistema legal nos negócios, 

juntamente com a natureza geral do relacionamento entre as empresas e o governo. 

 Finalizando as forças macroambientais, em relação à mudança tecnológica como um 

fator que cria tanto oportunidades – à medida que as empresas começam a explorar como usar 

a tecnologia para criar novos produtos e serviços – como ameaças – à medida que a mudança 

tecnológica as força a repensar suas estratégias tecnológicas (BARNEY; HESTERLY, 2008), 

foi destacada no depoimento do entrevistado E5, à necessidade das empresas de modificar e 

implantar novas plataformas tecnológicas de internet e telefones para receber os pedidos dos 

clientes e oferecer um serviço de atendimento muito mais ágil, o que se percebe como uma 

medida de exploração da tecnologia por parte das cimenteiras para oferecer novos serviços. 

Este foi a sua fala: 

 

O ambiente tecnológico está mudando o negócio. Antes o atendimento era 

personalizado, então se você precisava fazer algum pedido ou mais alguma coisa, 

então tinha que falar com o assessor para que este seguisse um procedimento dentro 

da empresa, para poder programar o produto. Hoje, você faz esse processo via 

internet, ou via telefone, ou via web [...], diferentes alternativas. Tudo ligado ao fato 

de que o mundo tecnológico esta mudando e está facilitando as coisas [...]. (E5, 

tradução minha).   

 

 Continuando com a análise externa, na seguinte seção se mostrarão as análises e os 

resultados das forças setoriais na indústria do cimento na Colômbia.  

 

5.1.1.2 Forças setoriais 

 

As forças setoriais que determinam o grau de concorrência na indústria e que definem 

o potencial de lucro final (PORTER, 1997; PORTER, 2003), também mostraram ter uma 

influência importante nas operações da indústria do cimento na Colômbia pelas características 

do produto, do processo de produção e da segmentação dos clientes.  

Começando, perceberam-se a existência de barreiras de entrada que tiveram que ser 

superadas no começo pelas empresas que concorrem atualmente e que também, precisam ser 

encaradas pelas empresas novas que estão mostrando interesse em ingressar no mercado 

Colombiano, atrativo por seu processo de expansão atual.  

A primeira barreira de entrada percebida nos depoimentos dos entrevistados foi a 

exigência de capital, especificamente no que tem a ver com a necessidade das empresas de 

investir vastos recursos financeiros para cobrir os custos dos fretes altos, presentes nas 
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atividades logísticas tanto de entrada quanto de saída, as quais são indispensáveis para a 

aquisição de insumos básicos e para a entrega do cimento aos clientes. Segundo Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008), competir em uma nova indústria (setor) requer que uma empresa tenha 

recursos para investir. Além das instalações físicas, o capital é necessário para inovações, 

atividades de marketing e outras operações comerciais essenciais.  

As seguintes declarações dos entrevistados comprovaram esta barreira: 

 

As ameaças comerciais não só para a indústria do cimento mais em geral na Colômbia 

estão se apresentando por quê? Digamos que a infraestrutura. Na Colômbia os custos 

logísticos terrestres ou a infraestrutura Colombiana não concordam com os 

planejamentos estratégicos que tem a indústria do país. (E2, tradução minha).   

  

A infraestrutura tem um atraso moderado que tem melhorado, porém, ainda pode ter 

um atraso de 50 anos respeito à indústria [...]. Isso, digamos que se tem convertido 

numa desvantagem pelos custos de movimentar tanto as matérias primas quanto o 

produto terminado via terrestre, porque é muito alto. (E2, tradução minha).   

 

Aqui na Colômbia os fretes são muito caros, então transladar mercadorias desde 

Bogotá, desde Medellin, desde Bucaramanga, é muito caro. (E4, tradução minha).   

 

Um país como o nosso, no qual o único meio de transporte são as vias, é dizer, não 

temos desenvolvida nossa infraestrutura férrea, nem nossa infraestrutura de rodovias, 

[...], fluvial [...], pois não, não, não existe senão uma alternativa de transportar! Ou por 

rodovia! Ou por rodovia! E isso encarece os custos de operações físicas.  (E5, 

tradução minha).   

 

Aqui como temos um subdesenvolvimento muito forte com a questão das rodovias 

[...], e aqui, aqui as rodovias são muito estreitas [...] e se há alguma situação, pois uma 

manifestação ou alguma situação dessas, e se o transporte deixar de funcionar, pois é 

uma coisa que vai ser muito catastrófica para algumas empresas. (E6, tradução 

minha).   

  

A dificuldade principal é [...] como a infraestrutura da Colômbia, verdade? Custa mais 

um frete que fabricar um saco de cimento [...]. (E7, tradução minha).   

 

Essas são as principais dificuldades que tem o tema do cimento [...] o transporte, o 

traslado. (E7, tradução minha).   

 

Os custos dos fretes [...] isso lhe aporta muito ao preço do cimento. (E7, tradução 

minha).   

  

Um aspecto importante que vale a pena ressaltar nesta parte é o fato de que os altos 

custos dos fretes são uma consequência do problema da infraestrutura pouco desenvolvida 

que tem a Colômbia, porém, conforme se tem apresentado até agora, esse problema tem sido 

visto desde duas perspectivas. Por um lado, é visto como uma ameaça (ver depoimentos 

anteriores), na medida em que exige uma estrutura financeira forte das empresas para 

responder aos fretes altos, por outro lado, se tem visto como uma oportunidade de 

crescimento para a indústria, pela decisão do governo de fazer planos de melhorias da 
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infraestrutura do país, o que impulsiona o consumo do produto e por tanto o crescimento do 

setor.  

A seguir, as falas dos participantes da pesquisa onde veem o problema da 

infraestrutura como uma oportunidade: 

  

Tem-se dado a oportunidade, então quanto você vê um país como a Colômbia, onde a 

infraestrutura está por fazer e o governo tem planejado as concessões 4G, que são 

concessões gigantes, pois você vai ter um mercado a 10 anos com uma perspectiva 

muito clara. (E1, tradução minha). 

    

Estamos num desenvolvimento encaminhado também aos consumos massivos do país, 

ao desenvolvimento da infraestrutura, desenvolvimentos de rodovias, 

desenvolvimentos de portos tantos secos quanto marítimos e um desenvolvimento que 

está sendo impulsionando pelo governo nacional, que é o desenvolvimento de 

moradias. (E2, tradução minha).   

 

Dadas às projeções da realização dos projetos 4G, de quarta geração, que têm a ver 

com a criação de novas rodovias, ou melhorar as existentes [...], isto vai ligado ao 

TLC. É uma coisa que estava demorada por se fazer. (E4, tradução minha).   

 

Então todas têm crescido porque há uma perspectiva grande de crescimento em nível 

nacional, principalmente em infraestrutura. (E4, tradução minha).   

 

Do governo [...]. Isso tem a ver com infraestrutura, pontes, rodovias, portos, vias 

férreas, todo isso. Estávamos em demora de desenvolvê-lo. (E4, tradução minha).   

 

O estado tem um papel muito importante porque é o encarregado de gerar a dinâmica 

do setor. O governo tem entendido que a construção, além de ser um gerador muito 

importante de emprego, é algo que o país necessita. (E5, tradução minha).   

 

Principalmente o crescimento é porque somos um país subdesenvolvido e que precisa 

continuamente estar desenvolvendo sua infraestrutura [...], além disso, há uma 

deficiência no tema das moradias populares e isso também faz com que as 

oportunidades sejam muito grandes. (E5, tradução minha).   

 

Continuando com as ameaças de entrada, mais uma barreira percebida nos 

depoimentos dos participantes da pesquisa, é a desvantagem de custos desvinculados à escala, 

mas especificamente no tema das localizações favoráveis, porque como manifestaram os 

entrevistados, as empresas de cimento se posicionam ou fazem as montagens de suas fábricas 

perto dos pontos de extração das matérias primas e dos clientes, tentando atender o que é mais 

rentável para eles. Porter (1997) assinala que as empresas estabelecidas ocupam localizações 

favoráveis antes que as forças do mercado elevem seus preços de modo a captar todo seu 

valor. 

 Quanto a esta parte os entrevistados afirmaram:  

 

Os processos de planejamento ou as estratégias se definem em relação primeiro, à 

optimização ou proximidade com as fontes de matérias primas, segundo, a atender os 
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mercados naturais onde se quiser concentrar o planejamento comercial. (E2, tradução 

minha).   

 

Nós trazemos cimento aqui ao interior, porém temos que ficar submetidos aos preços 

das empresas estabelecidas aqui, e na verdade não é tão rentável pelos fretes. (E4, 

tradução minha).   

 

As dificuldades são as normais da concorrência. Muitas vezes a possiblidade de não 

concorrer num segmento que não é atrativo para uma fábrica ou para um distribuidor 

ou para um produtor, pela rentabilidade. (E5, tradução minha).   

 

Dá-se muita importância ao entorno de ação de cada fábrica, literal cada uma termina 

atendendo o que é rentável para ela, o que não é rentável não é atendido, porque os 

custos de transporte são muito altos. (E5, tradução minha).   

 

[...], eles delimitam. Não é o mesmo, por exemplo, [...], vou falar da empresa D. Para 

a empresa D é melhor vender seu cimento em Bogotá e as áreas em volta do lugar 

onde tem sua fábrica, em vez de levar um saco de cimento ao litoral [...]. (E7, tradução 

minha).   

 

 Finalizando as barreiras de entrada pode-se dizer que existe uma barreira que não 

precisa ser superada e é o fato do cimento não ser um produto diferenciado em suas 

características físico-químicas, principalmente porque para produzi-lo todas as empresas 

concorrentes da indústria, devem cumprir com as normas técnicas estabelecidas pelo governo. 

Seguem os comentários sobre este aspecto: 

 

Nós temos é um commodity. Mais claro é que se você tirar a embalagem de um saco, 

você vai ver o mesmo produto em qualquer marca [...]. Principalmente o que temos é 

uma matéria prima. (E1, tradução minha).   

 

Você tem uma matéria prima [...]. O caso do cimento é que este se deve reger por uma 

norma técnica, e tem uns componentes e aditivos [...]. Realmente não é fácil fazer uma 

patente, mas você pode inovar em serviço [...]. (E1, tradução minha).   

 

O cimento deve cumprir uma norma técnica Colombiana, a qual todos cumprimos de 

uma forma transparente. (E2, tradução minha).   

  

O cimento é um commodity de uso geral, com uma norma técnica. Não há uma oferta 

adicional ou menor diante dos concorrentes. O cimento está regulado. Digamos que 

posicionar um produto como o cimento com uma diferenciação em qualidade não é 

viável porque todos oferecem o mesmo. (E2, tradução minha).   

 

 Agora, prosseguindo com as forças setoriais, no tema da rivalidade entre as empresas 

existentes, percebeu-se conforme os depoimentos dos entrevistados, que o porte e o poder da 

parcela maior do mercado estão em mãos das empresas de maior tamanho, as quais lutam 

permanentemente pelo predomínio. Já, as empresas menores, praticamente têm que adaptar-se 

ao jogo competitivo sob as condições estabelecidas pelas principais empresas.  

Levando em conta este aspecto, é possível identificar o argumento de alguns autores 

respeito à concorrência numerosa ou equilibrada, onde o número de empresas no setor ou o 
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modo como elas se equilibram de forma semelhante em termos de porte e poder, podem 

determinar a intensidade da rivalidade. Setores com poucas empresas tendem a ser menos 

competitivos, mas aqueles que possuem poucas empresas que são praticamente equivalentes 

em porte e poder podem ser mais competitivos, porque cada empresara lutará pela dominação 

(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008; JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007; 

PORTER, 1997; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2007).   

 A seguir são apresentados os depoimentos dos entrevistados: 

 

No mercado Colombiano há três empresas que são as principais: A, que tem a posição 

dominante, porque tem mais da metade do mercado, continua B, que tem [...] às vezes 

23, 24 e por último C, que é a terceira. Eles são os nossos referentes. (E1, tradução 

minha).   
 

Na Colômbia neste momento são sete produtores de cimento. Entre esses está o líder 

do mercado que é o grupo A, seguido de B que é mexicana, mas tem filial na 

Colômbia, grupo C, empresa D, empresa E, empresa F e empresa G, eles são os 

produtores locais. Digamos que há mais um concorrente que ultimamente está 

assumindo força e são as importações de cimento, dado que às vezes os temas são 

mais fáceis importando que produzindo. (E2, tradução minha).     

  

[...] grandes são: A, B, C e tem outros que estão entrando, por exemplo, a empresa F, 

G e o cimento que está entrando, que entra importado, que se pode dizer que é um 

concorrente a mais. (E3, tradução minha).     

 

A marca dominante do mercado é a A porque tem mais ou menos 56%, 55% ou 56% 

mais ou menos do mercado, outra parte tem B e outra C. A empresa B pode estar 

sobre um 25% e o restante a C, e uma pequena parte todos os pequenos produtores, 

como a empresa D [...] e a empresa E. A empresa E neste momento está produzindo 

mais ou menos 55.000 ou 60.000 toneladas e proximamente passará a 130.000 

toneladas [...], também está a empresa F. O mercado Colombiano está segmentado em 

três grandes grupos [...]. Em esses três grandes grupos está concentrado 95% do 

mercado [...]. (E4, tradução minha).      

 

O mercado Colombiano está digamos segmentado em três grandes grupos que são, 

primeiro A, que tem algo mais de 50% de participação do mercado nacional. Em 

segundo lugar, está B [...] e por último C. Em esses três grandes grupos está 

concentrado o 95% do mercado. A participação de A é mais ou menos 50% e o outro 

45% está dividida entre B e C, pero um do outro [...], dependendo dos meses e do 

comportamento do mercado. Seguindo essa ordem de ideias, as outras empresas, além 

do cimento importado que está chegando faz uns 5 anos, têm 5%. (E5, tradução 

minha).          

 

Eu acho que aqui em nosso país há como um monopólio nesta situação das empresas, 

porque aqui não tem chegado uma empresa nova, [...] que ofereça uma rentabilidade, 

que ofereça algo mais econômico. (E6, tradução minha).    

 

Achamos três polvos que são os maiores, que são Cimentos A, B e C, então neste 

momento também está crescendo Cimentos D. (E6, tradução minha).    

 

O mercado está monopolizado pelas três grandes cimenteiras que são [...], têm duas 

multinacionais que são C e B e a que tem a metade do mercado que é a Colombiana 

que é A. Entre eles dividem-se o mercado. Têm surgido agora último umas empresas 

menores, como é o caso de D, E y F. (E7, tradução minha).    
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 Uma coisa que deve também ser evidenciada nesta força da rivalidade das empresas 

existentes, é que dadas as características expostas pelos entrevistados, pode-se destacar o dito 

pelo autor Simonsen (1988), quem falou que o mercado do cimento constitui exemplo 

clássico de oligopólio natural, em que um número restrito de concorrentes oferece o mesmo 

produto homogêneo.  

 A seguinte força que será analisada é o poder de negociação dos compradores. Aqui, o 

poder é dado pela padronização e pouca diferenciação do produto, o que permite ao cliente 

escolher o produtor que quiser e às vezes conseguir colocar um vendedor contra outro, para 

obter benefícios.  Também, os entrevistados ressaltaram o fato de que os compradores estão 

sendo muito mais informados com respeito à demanda, aos preços reais do mercado, aos 

custos do fornecedor e aos aspectos técnicos, algo que também lhes favorece, porque lhes 

permite ter maior poder de barganha. Para Barney e Hesterly (2008) o poder de negociação 

dos compradores tem sua essência nas praticas comerciais utilizadas com o intuito de forçar 

um setor comercial a diminuir os preços, conseguindo melhor qualidade ou mais opções de 

serviços fornecidos pelas empresas – tudo a custo da rentabilidade do setor comercial de que 

se trata.  

 Estes foram alguns dos depoimentos dos entrevistados:  

 

É um mercado que não é muito fiel, que facilmente as diferenciações em preço te 

podem afetar, então, o dia a dia é uma competência agressiva. (E1, tradução minha).    

    

[...] Nós temos um cliente que está cada vez mais informado, que por sua vez tem 

auditorias, que tem coisas, então, você tem que ter um produto que esteja conforme à 

realidade que o cliente estiver vivendo. (E1, tradução minha).    

 

O mercado está pedindo que você tenha o mínimo: ‘você tem que ter a certificação de 

qualidade, tem que ter sistemas de gestão e [...] tem que ser sustentável’. (E1, tradução 

minha).    

 

Então, digamos que os grupos de interesse que eu tenho, são os que estão me exigindo 

estar em constante inovação. (E2, tradução minha).     

 

O cimento a diferença de outros produtos de construção é um produto que está sujeito 

à demanda. O preço o que faz é que a pessoa escolha uma marca em vez de outra. (E4, 

tradução minha).     

 

O mercado aonde chega mais cimento, é o mercado informal. Então, um pedreiro [...], 

a ele interessa-lhe que seu saco de cimento lhe saia barato, ponto! A ele não lhe 

interessa quem o produz. (E4, tradução minha).    

 

O cimento ao igual que o aço e [...], compram-no as pessoas quando o precisam, 

quando estão construindo, e nesse momento específico porque é um produto 

perecedouro. Um cimento não pode ficar armazenado mais de 2 ou 3 meses e isso em 

boas condições de armazenamento. (E5, tradução minha).     
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O consumidor tem começado a entender que um produto como o cimento cinza, que é 

produzido levando em conta as normas técnicas, pois não tem muita diferenciação 

desde o ponto de vista técnico de consumir uma marca em vez de outra e os 

comportamentos mecânicos desses produtos, desde o tema técnico, são muito 

parecidos; são os mesmos quilos por metro cúbico que se endurecem ao mesmo tempo 

em que o endurecimento inicial, portanto estão logrando as mesmas resistências. (E5, 

tradução minha).    

 

O construtor tem muita mais clareza do tema da qualidade, ou seja, em nível do 

mercado em geral, eu posso entender que já tem gente que sabe que usar uma marca 

em vez de outra, é o mesmo, porque os quilos que vão empregar de produto para uma 

obra específica são iguais. No construtor está muito mais claro isso. (E5, tradução 

minha).     

 

Um construtor que quiser fazer as colunas de seu prédio tem claro quantos sacos de 

cimento vai usar, já seja de uma marca ou outra, então, aí a tendência é, sobretudo 

preço e serviço. (E5, tradução minha).      

 

 Como já se tem evidenciado em alguns dos depoimentos dos entrevistados, o cimento 

é um produto que é um commodity porque é indiferenciado, dado que seu processo de 

produção deve ser feito seguindo umas normas técnicas estabelecidas pelo governo, porém, 

dada sua composição, até o momento não se tem encontrado um produto que possa substituí-

lo em sua função principal de resistência, ao ser usado como matéria prima do concreto na 

construção de edificações, habitações e obras de infraestrutura como rodovias, pontes, 

aeroportos, etc.  

Agora, em relação à quantidade, existem alguns produtos (madeira, aço, drywall, 

vidro, etc.) que estão sendo usados em maior quantidade substituindo o cimento, mas na parte 

externa das obras e nos acabamentos, levando em conta as últimas tendências de desenhos 

arquitetônicos. Neste caso pode-se confirmar o dito por Aaker (2001) ao se referir aos 

produtos substitutos como aqueles oferecidos por empresas de outros setores que demonstram 

uma firme melhoria na relação custo-benefício e cuja adoção pelo cliente representa um custo 

mínimo de mudança. Alguns dos entrevistados falaram nesta parte, que o uso de produtos 

substitutos na parte externa das edificações, às vezes pode ser mais econômico que o uso do 

cimento, e também podem dar esteticamente uma melhor aparência as construções.   

Estes foram alguns dos depoimentos: 

  

Eu penso atualmente que não há um produto que seja substituto [...]. O cimento é um 

aglomerante, ou seja [...] que liga [...] é a função própria do cimento. (E1, tradução 

minha).    

 

Pelo volume e pelo preço que tem agora em nível mundial, é muito difícil que você 

diga [...] este material pode substitui-lo, mas como tendência sim pode deslocá-lo em 

volume. Por exemplo, ‘não utilizamos muros, mas fachadas de vidro’, então os 

consumos vão baixar. Mas como a função própria do cimento, eu vejo muito difícil 

nas condições atuais que ele está. (E1, tradução minha).                                                                               
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O cimento, e eu acho que é a percepção de todo mundo em nível mundial é um 

produto que não tem substitutos por sua composição físico-química, suas reações, seus 

níveis de alcance em relação ao tipo de projetos, usos e mais. (E2, tradução minha).    

 

É um projeto que em si não tem substituto. Quando se faz necessário o consumo do 

cimento, não há quem possa substitui-lo. O que acontece é que o produto, digamos seu 

uso ou sua quantidade de utilização por metro quadrado de construção, ou por metro 

cúbico de projeto se tem visto um pouco relegado, em relação aos sistemas 

construtivos modernos. (E2, tradução minha).      

 

As fachadas dos prédios, das casas, que antigamente eram coladas com cimento, agora 

estão sendo trocadas por vidro, por alumínio e outros, mas o uso do cimento continua 

estando presente, o que acontece é que seu consumo ou seu uso é em menor 

quantidade. (E2, tradução minha).    

 

Há um momento em que é insubstituível. Você vai fazer uma estrutura e você não 

pode fazê-la com alumínio nem vidro, além disso, as técnicas de construção também 

são conduzidas a serem amigáveis com o uso do cimento, em relação aos temas de 

arquitetura e todos os seus processos de embelezamento de um projeto ou de uma 

obra, então, o cimento continua com sua essência de uso na estrutura, na cimentação, 

mas se tem visto um pouco substituído em sua tecnicidade ou em sua arquitetura dos 

materiais, ligações de polímeros, alumínio, vidro, etc.; estruturas mais moldáveis e 

que têm uns custos em tempo e processos mais amigáveis que a construção tradicional 

de cimento. (E2, tradução minha).       

 

Há alguns sistemas de construção que podem baixar os consumos [...], outros 

sistemas, por exemplo, o aço [...], ele pode-me baixar o consumo, mas se eu precisar 

colar um tijolo vou necessitar de cimento. (E3, tradução minha).     

 

Não existe um produto que possa substituir o cimento no mundo, não existe! Nem há 

um produto que possa substituir o aço [...]. No tema da construção ou você utiliza 

cimento e aço, ou você utiliza cimento e aço, não há outra coisa que possa usar! (E5, 

tradução minha).     

 

Concluindo as forças setoriais, no tema do poder de negociação dos fornecedores, dois 

entrevistados comentaram que existem dois tipos de fornecedores no setor, os que fornecem 

as matérias primas e os que fornecem os serviços. Para eles, os primeiros são os que têm alto 

poder de barganha, dadas as dificuldades na consecução das matérias primas pelo acesso 

restrito às jazidas de calcário (principal material para a produção de cimento) e outros 

materiais como gesso e o coque de petróleo, além disso, existem poucos fornecedores. 

Segundo Wright, Kroll e Parnell (2007) as condições que tornam os fornecedores poderosos 

podem ser: i) o setor que fornece é dominado por algumas poucas empresas e é mais 

concentrado que o setor para o qual vende; ou ii) os produtos do fornecedor constituem 

insumos importante para o negócio do comprador; ou iii) os produtos do fornecedor são 

diferenciados ou têm custos de mudança embutidos em seus custos.   

Conforme a seguir consegue-se perceber nos depoimentos dos entrevistados, o 

ilustrado nos parágrafos anteriores:  
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A indústria do cimento tem dois tipos de fornecedores: os fornecedores de matérias 

primas ou insumos, por exemplo, insumos químicos, tecnológicos, mecânicos, peças, 

etc., e os fornecedores de serviços ou de estruturas comerciais, ou estruturas logísticas. 

(E2, tradução minha).     

 

Quando você fala de um fornecedor de matérias primas, você está falando de aqueles 

que vendem a matéria prima, os aditivos, ou também podem lhe fornecer um tema de 

produto de serviço, os químicos e mais [...], então a relação com eles digamos que está 

intrínseca, por quê? Porque eles precisam segurar os seus produtos de extração e eu 

preciso segurar meus volumes de produção, então temos uma relação muito próxima 

como “eu vou compra-lhe e você vai me vender”, porém hoje se tem visto um pouco 

distorcido o relacionamento pelo problema da infraestrutura, os custos de transporte 

[...]. (E2, tradução minha).     

 

Eles têm uma estrutura de custos, conforme seus custos operacionais que é mais ou 

menos controlável, mas os custos de transporte são totalmente incontroláveis, são 

variáveis exógenas, então a empresa entra a negociar e as negociações não se 

estabelecem por muito tempo, o máximo que você puder encontrar na indústria vai ser 

um ano, ou seis meses, porque as condições exógenas podem mudar. (E2, tradução 

minha).     

 

Quando você falar de um fornecedor de serviços como energia, serviços logísticos, de 

recursos humanos e demais, digamos que aí o relacionamento é desligado ao tema do 

cimento, é um pouco mais controlável, então já temos uma estrutura de custos na qual 

decidimos que precisamos tanto de uma coisa ou de outra, mas só nesse ponto [...]. 

(E5, tradução minha).     

 

Para alguns serviços são muito restritos os fornecedores [...], como é o caso do 

laboratório. [...], por exemplo, em matéria prima como o gesso [...], aqui na Colômbia 

praticamente só há uma fonte que está em Santander e é só um fornecedor que é 

proprietário de todo [...]. (E5, tradução minha).     

 

Pode chegar um fornecedor e dizer “Não você não! Então vou lhes tirar o 

abastecimento”, e pois deixar de receber a matéria prima é parar toda a produção. (E5, 

tradução minha).     

  

Em resumo, pode-se falar que se observou que muitas destas forças setoriais presentes 

no setor do cimento da Colômbia são congruentes com as características do setor cimenteiro 

em geral expostas por Haguenauer (1997), quem falou que na indústria do cimento, os 

elevados custos de transporte e de armazenagem, o controle de jazidas de calcário que 

permitem as escalas mínimas para a produção competitiva, o grande volume de investimentos 

requeridos para a instalação de uma fábrica de cimento e o prazo relativamente longo para sua 

amortização, compõem o grau de contestabilidade do ramo, ou seja, antes da entrada de 

qualquer concorrente, esses fatores são previamente avaliados.   

Também se pode expor que as características encontradas na análise externa 

evidenciaram o exposto por Porter (1997), Barney e Hesterly (2008) e Aaker (2001), sobre a 

necessidade das empresas considerarem em seu processo de administração estratégica, os 

fatores básicos que determinem os limites (internos e externos) daquilo que uma companhia 
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pode realizar com sucesso, entendendo as oportunidades e ameaças do contexto para ter 

clareza sobre os riscos e recompensas que podem ter. 

Agora, continuando com a contextualização da indústria do cimento na Colômbia e 

atendendo ao primeiro objetivo desta pesquisa, na seguinte seção serão apresentados os 

elementos internos que são levados em conta no processo de administração estratégica das 

cimenteiras e que têm influenciado as decisões e as ações das empresas para concorrer e se 

posicionar no mercado. 

  

5.1.2 Análise Interna  

 

Para Barney e Hesterly (2008), a análise interna refere-se às tomadas de decisões 

quanto à utilização de recursos e capacidades que poderão ser fonte de vantagens competitivas 

e que permitem criar valor para os clientes e diferentes grupos de interesse.  

No caso específico do setor do cimento da Colômbia, percebeu-se que os entrevistados 

destacaram os recursos dependendo do tamanho e posicionamento das empresas que se 

encontram atualmente concorrendo, é dizer, os recursos para as empresas de maior tamanho 

são diferentes dos recursos das empresas menores ou recém-ingressantes no mercado.  

Para os gestores E1, E2, E3 e E4 (representantes das empresas de menor tamanho) os 

principais recursos de suas empresas estão mais enfocados nos temas de serviço ao cliente e 

benefícios pós-venda (assistência técnica e capacitação dos clientes), já que eles 

argumentaram que as empresas de maior tamanho terminam oferecendo um serviço pouco 

personalizado, deixando ao cliente mais sozinho e preferem focar-se em nichos de mercado 

que comprem volumes ou quantidades maiores. Desta forma percebendo o modo de agir das 

empresas de cimento, pode-se destacar o dito por Aaker (2001) quem argumentou que ao 

fazer uma análise interna, a empresa se proporciona de uma compreensão detalhada dos 

aspectos estrategicamente importantes para a organização, com uma análise de desempenho e 

um exame dos determinantes-chave da estratégia, tais como as forças, as fraquezas e os 

problemas estratégicos.  

No quadro 4, especificamente na coluna definida como subcategoria,  apresentam-se 

os recursos definidos pelos depoimentos dos entrevistados como os principais, para as 

empresas de menor tamanho. 
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Quadro 4 – Recursos identificados na análise interna das empresas de menor tamanho da indústria do 

cimento da Colômbia 

Metacategoria Categoria Subcategoria 

Análise Interna Recursos 

Serviço ao cliente 

Assistência Técnica 

Capacitação aos clientes 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Dentro do recurso identificado como serviço ao cliente, os gestores consideraram a 

proximidade com os consumidores como o fato mais valorado, porque tem gerado 

posicionamento e esse valor é percebido pelo cliente no serviço e no produto final (BARNEY; 

HESTERLY, 2008; PORTER, 2003). A seguir os depoimentos dos gestores:  

 

Basicamente a empresa D tem encontrado espaços que não estavam sendo bem 

atendidos pelos concorrentes. (E1, tradução minha).     

 

Tem espaços [...] que eles pudessem ter criado por uma ou outra razão, mas 

estrategicamente eles preferiram colocar o seu produto em outro lado [...]. Não tinham 

um mercado adequadamente atendido e, pois esse mercado hoje tem estado disposto a 

olhar para uma nova opção, que somos nós. (E1, tradução minha).       

 

A debilidade deles e que lhe pode acontecer a muitas empresas quando crescem muito 

é que já não são tão boas no atendimento dos clientes [...]. (E1, tradução minha).       

 

Dentro dos temas de recursos, pois há um tema de posicionamento que é dado única e 

exclusivamente pelo serviço ao cliente. (E2, tradução minha).     

 

Todos os nichos de mercado são uns mais importantes do que outros, mas sempre a 

diferenciação está nos serviços excepcionais como portfólio de produto, como 

repostas logísticas, como serviço ao cliente, como atendimento, como ajuda e solução 

de problemas, como assistência técnicas e outros [...]. (E2, tradução minha).       

  

[...] pelo tamanho da empresa, por sua estrutura como que há mais proximidade com 

os clientes e isso então nos temas de negociações, de toma de decisões, pode também 

funcionar [...], mais personalizado o serviço [...] não é algo como que você entra numa 

plataforma, sobe seu pedido e pronto! Então se tem como mais vínculo, uma maior 

proximidade e relação com o cliente final [...]. (E3, tradução minha). 

      

Agora que há projetos grandes, eles se concentram muito nisso e podem chegar a 

descuidar os de menor tamanho, então a empresa [...] aproveita e penetra esses 

mercados nesses momentos. (E3, tradução minha).      

Um tema muito forte aqui [...] é a proximidade com os clientes. Essa parte também 

pode ser uma fortaleza. (E3, tradução minha).      

Todo o tema de manutenção de clientes, a existência de clientes, buscar canais de 

distribuição, essa proximidade [...].(E3, tradução minha).      

É puro serviço porque igual [...] todas as marcas têm que cumprir com a norma e têm 

que cumprir com suas especificações para poder sair ao mercado, o demais já é 

serviço, tempo de entrega e cumprimentos. (E3, tradução minha).      

 

É um produto novo para a empresa, mas também é um concorrente mais no mercado e 

é uma alternativa mais de serviço. (E4, tradução minha).     
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Seguindo com os recursos para as empresas menores, a assistência técnica é um ativo 

que permite orientar o consumidor na aplicação certa do cimento para obter melhores 

benefícios de resistência e, além disso, é um recurso que é usado também para responder e dar 

alguma solução ao cliente ante algum problema que possa presentar o produto em sua 

aplicação. Este é um recurso muito valorizado por todas as empresas de cimento, porque 

permite entender e procurar o melhor funcionamento do produto e também é muito valorizado 

pelos clientes, porque lhes permite aprender ainda mais do uso do produto e melhorar o seus 

processos. Como sugere Barney e Clark (2007) um recurso é valioso quando permite à 

empresa criar e implantar estratégias que melhoram sua eficiência e eficácia.  

Seguem comentários dos entrevistados, quanto a este aspecto: 

 

Quando você vier ao nível mais técnico, especificamente os construtores [...] ou 

concreteiros [...] você vai falar de um tema técnico totalmente estudado, calculado e 

desenvolvido, onde os controles sobre os aditivos, das matérias primas, dos processos, 

usam-se o dia todo, então você vai entrar num desenvolvimento mais tecnológico [...] 

onde você vai ter que olhar como o seu produto vai funcionar [...], então você vai fazer 

uma defesa diferente [...] na parte de assistência técnica. (E2, tradução minha).      

 

A empresa tem uma área de assistência técnica, como manutenção dos clientes, que 

está em contato [...], que visita constantemente ou está muito atenta dos clientes. (E3, 

tradução minha).     

 

[...] Recebem-se as queixas ou reclamações. Depois eles fazem uma visita para pegar 

uma amostra e ver se o cliente ainda tiver produto, após, é levada ao laboratório para 

fazer a avaliação e daí saber de que lote saiu, quando se lhe entregou ao cliente [...], 

para fazer uma rastreabilidade [...] e um comparativo, e finalmente dessas análises 

saem às causas e se dá uma resposta ao cliente [...]. (E3, tradução minha).     

 

É muito importante a assistência lá, por exemplo, na preparação das misturas, no uso 

dos aditivos para verificar que sejam os apropriados, que a agua não esteja 

contaminada [...], porque existem muito fatores exógenos a nosso produto que o 

podem afetar. (E3, tradução minha).  

     

  O último recurso percebido dentro dos depoimentos dos entrevistados para as 

empresas menores e que tem muita relação com o recurso anterior, é o tema da capacitação 

dada aos clientes, processo que serve não só para guiar os clientes no uso do produto, mas 

para aprender de novas técnicas e tendências de construção. Este tipo de capacitação é mais 

direcionado para os clientes mais empíricos do que para os clientes mais técnicos. A seguir os 

depoimentos de dois entrevistados sobre este recurso: 

 

Na produção de cimento as mudanças vêm se apresentando em sua forma de 

comercialização, em suas alianças estratégicas, em seus programas sociais, em seus 

programas estudantis e de capacitação [...]. (E2, tradução minha).      
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Fazem muita capacitação [...] com pedreiros e isto permite ter muita proximidade, 

também participam em feiras de construção e [...], pois isto contribui muito com a 

publicidade [...]. (E3, tradução minha).     

 

 Agora em relação às empresas de maior tamanho (ver quadro 5 no item de 

subcategorias), tanto os distribuidores quanto alguns gestores, falaram de um recurso que tem 

ajudado estas empresas a ficar fortes e ter uma estrutura física e de gerenciamento difícil de 

superar, porque se as empresas pequenas quiserem ficar no mesmo nível das maiores, vão ter 

que fazer um investimento alto e vão demorar um tempo considerável para conseguir esse 

propósito. Este recurso é o que se definiu como recursos financeiros substanciais.  

 

Quadro 5 – Recursos identificados na análise interna das empresas de maior tamanho da indústria do 

cimento da Colômbia 

Metacategoria Categorias Subcategorias 

Análise interna 
Recursos  

Experiência e Aprendizagem 

Recursos Financeiros Substanciais 

(Estrutura Financeira forte) 

Capacidades Sistema de Distribuição Extensa 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Segundo Johnson, Scholes e Whittington (2007) a eficiência e eficácia de recursos 

físicos ou financeiros, ou das pessoas em uma organização, dependem não apenas de sua 

existência, mas da forma como são gerenciados, da cooperação entre as pessoas, sua 

capacidade de adaptação, sua capacidade de inovação, a relação com clientes e fornecedores e 

a experiência e aprendizado sobre aquilo que funciona bem e que não funciona bem.  

 Quanto a este recurso os entrevistados apontaram: 

 

A empresa A, por exemplo, tem por trás o grupo Antioqueño, então óbvio tem todo o 

músculo financeiro para fazer o que quiser e de fato o está fazendo, com sua expansão 

para fora do país. Eles já têm investimentos no Caribe e têm investimentos na zona sul 

dos Estados Unidos. Eles são uma multinacional Colombiana, enquanto que as outas 

duas multinacionais que estão aqui são uma Suiza (a empresa C) e uma Mexicana. 

(E1, tradução minha).     

 

Eles por sua capacidade [...], eles têm construtoras, trabalham muito com a população, 

por exemplo, nos planos do governo de moradias populares e demais, então por sua 

mesma capacidade financeira, esta lhes permite [...], pode favorecê-los. Isso também 

os favorece na parte publicitária, na imagem e demais. (E3, tradução minha).   

 

Em nosso portfólio podemos estar muito limitados [...] e vamos ficar muito reduzidos 

como para penetrar o mercado porque os concorrentes, pois vendem cimento, podem 

vender concreto, ou podem ter outras opções e nós só estamos oferecendo o insumo. 

Eles podem vender a solução também [...]. (E3, tradução minha).   

 

É incrível a potencia que tem a empresa A. Eles têm uma grande estrutura, têm uma 

logística implacável, têm centros de distribuição e de armazenamento mais ou menos 

de 6.000 ou 10.000 toneladas, têm o serviço do trem [...], uma quantidade 
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considerável de transportes e de fábricas. Foi uma empresa que fez record quase em 

25 dias de manifestações dos transportadores. (E6, tradução minha).      

 

Mais um recurso que foi apontado por um dos participantes da pesquisa e que é visível 

nas empresas de maior tamanho, é o tema da experiência e da aprendizagem como recursos 

intangíveis, já que essas empresas levam vários anos concorrendo e têm adquirido todos os 

conhecimentos necessários para concorrer e se posicionar no mercado, um tema que é uma 

vantagem para eles porque as empresas pequenas têm que seguir as práticas impostas pelos 

grandes e, além disso, têm que superar o tema da fidelização dos clientes para com essas 

empresas.  

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) os recursos intangíveis, como os descritos no 

parágrafo anterior, estão profundamente enraizados no histórico da empresa e foram 

acumulados com o tempo, aliás, são recursos que são relativamente difíceis de serem 

analisados e imitados pelos concorrentes.  

A seguir o depoimento do entrevistado: 

 

Eles são muito fortes porque têm [...], a aprendizagem, por exemplo, a empresa C leva 

setenta anos produzindo cimento, nós levamos oito, então uma empresa de cimento 

nessa curva de aprendizagem, pois já tem resolvidas muitas das coisas que nossa 

empresa se está encontrando no caminho; e o mesmo vai acontecer com os outros. 

(E1, tradução minha).       

 

 Finalizando a análise interna das empresas de maior tamanho do setor do cimento na 

Colômbia, também se encontrou o destaque de uma capacidade descrita pelos entrevistados 

como muito valorizada dentro do mercado e que tem dado vantagem competitiva para a 

empresa que tem a maior parcela do mercado. Esta capacidade é o sistema de distribuição 

extensa, capacidade que tem permitido a essa empresa estabelecer-se em várias regiões do 

país e lograr superar o problema dos altos fretes, dificuldade que já foi apresentada na parte da 

análise externa.  

 Um fato importante sobre a capacidade da distribuição extensa é que ela é 

consequência também do uso e bom aproveitamento dos recursos financeiros substanciais e a 

aprendizagem e experiência da empresa de maior tamanho. Conforme fala Barney e Hesterly 

(2008) as capacidades formam um subconjunto dos recursos de uma empresa e são definidas 

como ativos tangíveis e intangíveis que permitem à empresa aproveitar por completo outros 

recursos que controla.  

 Os seguintes depoimentos mostram o exposto nos parágrafos anteriores: 
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Na verdade a diferenciação nessa ordem de ideias vem da forma como é 

comercializado o produto, é dizer, as habilidades de cada empresa para fazer suas 

entregas e cativar ao mercado [...]. (E5, tradução minha).       

 

Cobrimos as necessidades da empresa C. [...], eles vendem mais ou menos de 80.000 a 

100.000 toneladas por mês e é incrível [...] como a empresa A cobriu essa quantidade 

e as necessidades que tinham as pessoas, tivemos só um atraso de um dia ou um dia e 

meio, ou seja, não foi muito. (E6, tradução minha).         

 

A empresa A tem fábricas por todo o país, nas diferentes regiões da Colômbia, então 

eles não têm esse problema [...]. Às outras empresas lhes sai muito caro levar o seu 

produto, porém às vezes fazem esse sacrifício para terem presença em nível nacional 

[...], elas assumem isso como um investimento, o tema da presença de marca porque 

não é muito rentável. Nesse caso melhor deixam passar negócios. (E7, tradução 

minha).         

 

 Como se tem observado até aqui, conhecer o contexto externo e os recursos e 

capacidades internas que têm as empresas no setor do cimento da Colômbia, foi muito 

importante para ampliar o entendimento de suas características particulares e ter uma ideia 

inicial da forma como elas podem responder aos desafios que a indústria apresenta dia a dia.   

Características como os altos fretes, os altos investimentos, a pouca diferenciação, etc., 

e recursos como o serviço ao cliente, os recursos financeiros substanciais e a capacidade de 

distribuição extensa, são fatores que como será apresentado nas seguintes seções vão 

determinar as estratégias adequadas para concorrer no mercado, já que como aponta Tigre 

(2006) as múltiplas incertezas que cercam a atividade econômica levam as organizações a 

buscarem estratégias competitivas adequadas aos mercados em que atuam. As estratégias são 

fundamentadas na avaliação das ameaças e oportunidades externas e da capacidade interna da 

organização em responder a esses desafios e influenciar o ambiente externo.   

 

5.2 Estratégias de negócio e estratégias de crescimento 

 

Começando com as estratégias de negócio tentando responder ao segundo objetivo da 

pesquisa, identificaram-se nas falas dos entrevistados dois estratégias predominantes (ver 

quadro 6), escolhidas pelas empresas conforme as características do ambiente externo e 

interno que já foram apresentadas nos itens anteriores. 
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Quadro 6 – Estratégias de negócio 

Metacategoria Categorias Subcategorias Temas 

Estratégias no 

âmbito do negócio 

Diferenciação 

Melhores atributos dos produtos e 

serviços 
Inovação de processos 

Melhores relações da empresa 

com os clientes  

Foco  
Atendimento de um nicho ou 

setor 

Necessidades exclusivas 

especializadas não atendidas pelos 

concorrentes 

Atendimentos de segmentos mal 

atendidos pelos concorrentes 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A primeira estratégia de negócio usada por todas as empresas do setor do cimento é a 

estratégia de foco. Dados os altos custos de investimentos iniciais para as montagens das 

fábricas, os altos custos dos fretes e a dificuldade para a consecução das fontes de matérias 

primas, especialmente as jazidas de calcário (principal material para a produção do cimento), 

as empresas focam suas ações em atendimentos de nichos específicos fazendo a montagem 

das fábricas e dos principais centros de distribuição, perto das jazidas e perto dos maiores 

centros de consumo de cimento.   

Além disso, por exemplo, no caso das empresas de menor tamanho, aliás, de focar seu 

atendimento em um nicho, elas também pretendem dar atendimento a necessidades exclusivas 

de alguns clientes ou a segmentos que estão sendo mal atendidos pelos concorrentes.  Desta 

forma pode-se evidenciar o exposto por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), os quais 

argumentaram que dentro das estratégias de foco as empresas o que planejam é usar suas 

competências essenciais para atender as necessidades de um determinado segmento ou nicho 

do setor, em detrimento de outros e que elas são bem-sucedidas quando atendem eficazmente 

um segmento cujas necessidades exclusivas são especializadas e os concorrentes com base 

ampla optam por não atenderem, ou ainda, quando atendem as necessidades de um segmento 

que está sendo mal servido pelos concorrentes que abrangem todo o setor comercial.  

Quanto a esta estratégia de foco, os gestores e distribuidores apontaram: 

 

As nossas estratégias todas van focadas em nicho. Como não temos um tamanho tão 

grande, pois nenhuma estratégia é criada pensando em cobrir todo o mercado porque 

dessa forma estaríamos apontando-lhe a um fato que não vamos poder cumprir. Então, 

a estratégia nossa é fazer muito rentável os nichos que atendemos [...]. (E1, tradução 

minha). 

 

Estrategicamente definimos Suesca como o foco de produção devido a sua 

proximidade com o mercado de Bogotá e também à proximidade com as fontes de 

extração das matérias primas. (E2, tradução minha).  
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Para nossa empresa nosso mercado natural é a zona centro do país, e aí é que a 

empresa tem a pretensão de fazer uma grande penetração [...], além disso, todas as 

decisões desde os pontos de vista financeiros, comerciais, logísticos, incluso de 

reinvestimento vão encaminhados a uma estratégia focada em atender seus mercados 

mais próximos. (E2, tradução minha).   

 

Na estratégia o que a gente faz é olhar onde posso colocar a maior quantidade de 

produto possível, onde os movimentos logísticos e operativos não sejam tão custosos 

dentro da minha estrutura, para poder ser competitivo [...]. Digamos que ao explorar 

oportunidades de mercado, você vai tentar chegar àqueles nichos onde você souber 

que oferecem os seus concorrentes e onde você souber o que tem para oferecer dentro 

de sua estrutura e seu modelo. (E2, tradução minha). 

  

[...], o que faz que se diferenciem é a optimização dos recursos, a proximidade com os 

pontos de exploração das matérias primas, a proximidade com os focos dos mercados 

objetivos, que fazem com que tenha uma diferenciação, mas não por temas 

tecnológicos ou por temas de implantação.  (E2, tradução minha). 

 

[...], igual a empresa por sua localização [...] sua zona de interesse é o centro do país, 

então tem que se fortalecer aí por onde está localizada a empresa, por exemplo, tentar 

chegar a Barranquilla é uma loucura. (E3, tradução minha).  

 

Empresas locais trabalham mercados onde tiverem a sua fábrica, aí vão delimitar a sua 

zona de ação. (E5, tradução minha). 

 

O fato de ter concentração de consumos em obras faz com que seja um mercado, 

primeiro, atrativo, segundo, é um trabalho que é evidente aos outros, é dizer, quando 

um construtor está usando uma marca gera confiança no mercado, então ‘se esse 

construtor fez esse prédio com esse cimento é porque o cimento é bom’, é a percepção 

do mercado, então isso indiretamente apoia a labor de marketing na utilização 

generalizada do produto.  (E6, tradução minha). 

 

[...], sim claro eles demarcam. Não é o mesmo, por exemplo, para a empresa D vender 

seu cimento em Bogotá e zonas próximas onde tem a sua fábrica, do que levar um 

saco de cimento ao litoral, entendeu? (E7, tradução minha). 

 

Então o que eles dizem ‘Não! Eu vendo meu cimento no estado de Cundinamarca, 

Boyacá, Villavicencio, Meta’ entendeu? Locais próximos de sua fábrica. O mesmo 

acontece com a empresa E, que para eles é melhor vender seu cimento no litoral e nas 

áreas próximas. (E7, tradução minha). 

 

  A seguinte estratégia de negócio identificada foi a diferenciação, especialmente no 

depoimento do entrevistado E5, a qual é mais observada não em nível de melhores atributos 

dos produtos, senão em nível de serviço e melhores relações da empresa com os clientes. Para 

Porter (1997) a estratégia de diferenciação consiste em diferenciar o produto ou o serviço 

oferecido pela empresa, criando algo que seja considerado único no âmbito de todo o setor 

comercial e requer de métodos que possam assumir muitas formas: projeto ou imagem da 

marca, tecnologia, peculiaridades, serviços sob encomenda, rede de fornecedores, ou outras 

dimensões. 

 Agora, um tema identificado nas falas, foi o fato das empresas alcançarem a 

diferenciação, com a inovação de processos (especialmente os que têm a ver com atendimento 

dos clientes) e com o aproveitamento dos recursos internos (serviço ao cliente, assistência 
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técnica e capacitação dos clientes), o que têm gerado nos clientes uma fidelização e um 

aumento nas vendas. Em relação a este aspecto, alguns autores falaram que se a diferenciação 

for alcançada, vai se tornar viável para obter retornos acima da média em uma indústria, 

porque ela cria uma posição defensável para enfrentar as cinco forças competitivas e, além 

disso, proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à lealdade dos 

consumidores com relação à marca, como também a consequente menor sensibilidade ao 

preço e aumenta as margens (BARNEY; HESTERLY, 2008; PORTER, 1997; THOMPSON; 

STRICKLAND; GAMBLE, 2008; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2007).  

 A seguir os depoimentos dos entrevistados que ilustraram a estratégia de 

diferenciação:  

 

Falando de diferenciação em cimento, são as coisas adicionais que você puder 

oferecer em relação ao serviço, ao processo, ou ao portfólio, já que você não pode 

falar que tem um cimento melhor ou pior do que a concorrência. A estratégia é 

baseada no que você puder oferecer de adicional às características físicas e químicas 

do produto. (E2, tradução minha).   

 

[...], através de seus empregados, de seus distribuidores, estão tentando buscar a 

fidelização dos clientes através de lojas especializadas de materiais de cada uma das 

marcas e através de um excepcional serviço por meio de seus distribuidores. (E5, 

tradução minha).  

 

Têm-se preocupado por aproximar-se do cliente e entender um pouco o que é que ele 

realmente necessita. Faz alguns anos era o que o mercado oferecia e o cliente tinha 

que estar conforme e tinha que usá-lo porque não havia mais opções. Hoje, as 

empresas se têm interessado por escutar o mercado e por fazer e ter departamentos de 

marketing encarregados de escutar ao cliente, atender as suas reclamações e 

perguntas. Esse é um tema em que todos têm feito um esforço importante sem dúvida. 

(E5, tradução minha). 

 

Há coisas importantes, por exemplo, ao interior das empresas (a diferença de alguns 

anos), têm-se trabalhado no tema da sensibilização, de fazer entender ao empregado a 

importância do cliente, a importância de atendê-lo bem, tê-lo satisfeito, escutar as suas 

necessidades, e atender as suas reclamações e as suas perguntas. (E5, tradução minha).  

 

 E estas foram alguma das falas respeito aos benefícios obtidos pela empresa ao usar 

esta estratégia de diferenciação: 

 

Levamos um crescimento constante. Cada ano as vendas têm aumentado. (E1, 

tradução minha).   

 
Em relação a um indicador de fidelização não temos uma grande deserção dos clientes 

normais que nós temos. (E1, tradução minha).   

 

Pois se tem visto um crescimento em [...], como nas metas [...], se vê o crescimento na 

entrega do produto [...]. Tem tido um crescimento nas vendas. (E3, tradução minha). 
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 Uma vez entendidas as estratégias de negócio, necessárias para concorrer e obter 

vantagem competitiva no setor do cimento. Nos seguintes parágrafos será explicada a 

estratégia de crescimento (ver quadro 7) empregada no setor e que foi percebida nos 

depoimentos dos entrevistados não só para buscar a ampliação da lucratividade, mas também 

necessária para introduzir vitalidade nas empresas e para responder às mudanças que se vêm 

apresentando em relação às novas oportunidades, impulsionadas em parte pelo governo 

Colombiano.   

 

Quadro 7 – Estratégias de crescimento 

Metacategoria Categorias Subcategorias Temas Subtemas 

Estratégias de 

crescimento 
Desenvolvimento  

Penetração de 

mercado  

Captação de vendas 

pertences aos 

concorrentes 

Propaganda 

Concessões de 

negociação 

Promoções 

Reduções no preço 

Estratégias no âmbito do 

negócio 

Aumento no uso dos 

produtos pelos clientes 

Frequência de uso 

ampliada 

Quantidade de uso em 

cada aplicação ampliada 

Desenvolvimento 

de produtos  
Marca e distribuição  

 

Desenvolvimento 

de mercados  

Duplicação da operação 

de negócio em outros 

mercados 

Expansão geográfica 

Expansão a novos 

segmentos de mercado 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 Dentro da estratégia de crescimento adotada pelas empresas e que foi percebida nos 

depoimentos dos entrevistados, destacou-se a dimensão estratégica de desenvolvimento com 

três estratégias: i) penetração de mercado; ii) desenvolvimento de produto; e iii) 

desenvolvimento de mercados.  

A penetração de mercado (aumento da participação no mercado para os produtos e 

mercados já existentes) em um primeiro momento se dá pela captação das vendas pertences 

aos concorrentes (ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007).  Este é um método que não é usado 

só apenas pelas empresas pequenas, mas também pelas grandes, porque apesar de ser custoso 

atender todas as regiões do país pelos altos custos dos fretes, o alto investimento inicial para a 

montagem da fábrica de cimento e a definição de uma estratégia inicial de negócio para 

atender só determinados nichos ou setores, as empresas estão começando a olhar mais umas 

alternativas para atenderem mercados que estão longe de seu foco de fabricação, dado o 
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crescimento que se está apresentando neste momento na Colômbia e que pode representar 

aumento nas vendas e maior participação de mercado.  

Para a captação dessas vendas pertences aos concorrentes, as empresas estão usando 

ações táticas como: propaganda, concessões de negociação, promoções, reduções no preço e 

fortalecimento das estratégias de negócio (AAKER, 2001; ANSOFF, 1977). A seguir os 

depoimentos que mostram estes argumentos: 

 

 Propaganda: 

 

Em relação à empresa A é o tema da publicidade [...]. A empresa A tem publicidade 

em televisão, em rádio, nas ruas [...], bom! Qualquer quantidade de tema publicitário. 

Isso é muito bom e, sobretudo porque nós não gostamos muito de ler senão de assistir 

jornais, novelas e aí, depois você encontra as propagandas. (E6, tradução minha).   

 

De todas as empresas a que é mais conhecida é a empresa A [...], apoia coisas 

esportivas e coisas governamentais. Está nas cidades e contribui com cimento 

subsidiado para as moradias populares. Eles são aliados do governo, então é uma 

empresa que se pode dizer tem o 70% do mercado Colombiano. (E6, tradução minha).  

 

[...], como você olhar o tema, é questão de publicidade, porque é indispensável para 

qualquer empresa, para mostrar-se às pessoas e os que estiverem precisando do 

produto [...].  (E6, tradução minha). 

 

 Concessões de negociação: 

 

O construtor é muito mais exigente no tema da qualidade [...]. As fábricas têm que 

oferecer mais benefícios para eles, comparado com outros clientes. Elas têm que dar 

créditos, tempos de entregas, descontos, ou coisas assim. (E5, tradução minha).     

 

 Promoções:  

 

Se eu fizer uma promoção especial, a demanda na Colômbia vai subir de 12 a 15 

milhões de toneladas? Não! Vão ser as mesmas 12 milhões de toneladas, mas em 

distribuição distinta em relação às porcentagens de participação de cada marca. (E5, 

tradução minha). 

 

É claro que todos têm uma preocupação por cativar o mercado com incentivos, então, 

todos estão fazendo programas de marketing para incentivar às pessoas a comprar a 

sua marca e às pessoas que comprarem, lhes vão dar uns prêmios, ou vão participar de 

rifas [...], coisas de esse estilo. (E5, tradução minha). 

 

Alguns optam por dar promoções no preço, outros [...] bonificam com produto, é dizer 

[...]: ‘Bom. Vamos bonificar em cada tonelada que é de 20 sacos, vamos dar um saco, 

dois sacos ou três sacos’. Outros fazem rifas entre os clientes: ‘Bom. Vamos rifar este 

produto [...], este eletrodoméstico’. Eles apoiam de diferentes formas. (E7, tradução 

minha). 

 

 Reduções no preço:  

 

A nossa empresa está localizada na República Dominicana, então digamos que aqui 

no interior não tem trazido uma mudança muito grande, porém no litoral do país sim, 

porque se está levando o cimento aos clientes a preços muito bons. (E4, tradução 

minha).  
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As empresas com as quais estamos trabalhando têm conseguido uma diferenciação 

sendo atrativos para as pessoas que compram o seu produto, porque existe uma 

diferenciação em preços significativa e permanente. (E5, tradução minha). 

 

 Estratégias no âmbito do negocio:  

 

Foco 

A empresa tem conseguido penetração no mercado na zona centro do país, 

conseguindo expandir-se até Antioquia, Santander e a zona Sul do país, porém, ainda 

não tem penetrado o litoral norte do território Colombiano. (E2, tradução minha).  

 

 Continuando com a penetração de mercado, a segunda opção que se percebeu nas falas 

dos entrevistados para atingir esta estratégia, foi o aumento do uso dos produtos por parte dos 

clientes (ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007). Para isto, as empresas usam duas tácticas 

sugeridas por Aaker (2001): i) a ampliação da frequência de uso. Esta tática se evidencia no 

fato das empresas venderem o produto em embalagens menores, que dão sim a facilidade de 

compra para clientes pequenos, mas que também movimentam as vendas, porque os clientes 

podem precisar de mais produto conforme vai avançando a construção de suas obras e; ii) a  

ampliação da quantidade de uso do produto em cada aplicação, como é o caso dos 

construtores maiores que consumem mais cimento.    

Estes foram as falas dos entrevistados que demostram estas tácticas: 

 

 Ampliação da frequência de uso 

 

A empresa A neste momento está começando a atender muitos negócios pequenos, 

mas de que forma? Eles estão vendendo o cimento branco e cinza em embalagens 

menores de quilo e também estão vendendo meios sacos de cimento branco e cinza, 

então você enxerga o que querem fazer [...], eles querem atingir todo o mercado e isso 

os faz maiores [...]. Então é uma marca que está sendo enxergada por todo mundo. 

(E6, tradução minha). 

 

Têm empresas que estão oferecendo facilidades para os consumidores porque 

embalam meio saco, é dizer 25 quilos e têm outros que oferecem (como a empresa A), 

produtos com embalagens de 2 quilos [...], embalagens menores para atingir mais 

clientes. (E7, tradução minha). 

 

 Ampliação da quantidade de uso do produto em cada aplicação 

 

A maioria de cimento que é vendido na Colômbia uma parte se vende em saco e outra 

a granel em tamanhos de 32, 26 ou 17 toneladas [...] e a maioria é para industriais, 

mais que todo indústria de concreto e de argamassas. (E4, tradução minha). 

 

Eles se têm preocupado por ter presença em construtores porque de alguma forma os 

volumes são atrativos. Um prédio que consume 200 ou 150 toneladas é o mesmo que 

uma distribuidora que atende 10 ou 15 clientes. (E6, tradução minha). 

 

A seguinte estratégia de desenvolvimento identificada foi o desenvolvimento de 

produtos, mas em termos de marca e distribuição, com a aquisição de produtos 

complementares ao cimento para ampliar o portfólio de produtos oferecidos pelas empresas, 
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já que como tal o produto cimento não pode ser modificado, porque ele é produzido seguindo 

umas normas técnicas específicas.  

Ao respeito desta estratégia, alguns autores têm argumentado que o desenvolvimento 

de produto pode ocorrer por uma variedade de caminhos, e uma dessas opções é seguir um 

padrão clássico de crescimento, explorando uma força de marketing ou de distribuição pela 

adição de produtos compatíveis que compartilhem clientes, mas que sejam diferentes dos 

produtos existentes. É comum que nesta opção as empresas obtenham sinergia, em parte, pelo 

compartilhamento em distribuição, em marketing e pelo reconhecimento e a identidade do 

nome da marca que é um importante veículo para expansão de produto, que explorada com 

forte consciência e associações, estende-a para outras categorias de produto (AAKER, 2001; 

ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007).       

Quanto a estes aspectos os entrevistados destacaram:  

 

Temos feito explorações para levar um portfólio mais integral. Então o que 

pretendemos é que não seja só cimento, mas que tenhamos alguns atributos, ou 

serviços, ou produtos complementários, que sejam interessantes para o mercado, para 

esse nicho que estamos atendendo. (E1, tradução minha). 

 

Dada a estratégia comercial onde o cimento era parte de novos produtos, deu-se uso 

ao tema de argamassas e cimentos especiais. (E2, tradução minha). 

 

Neste momento estamos ao nível de 55.000 toneladas por meio mês de cimento, com 

um portfólio mais definido em relação a linhas de cimento, cimentos especiais, 

argamassas e uma divisão empresarial de pré-fabricados em concreto. (E2, tradução 

minha). 

 

Nós temos planos para abrir uma indústria de concreto, [...], desenvolver a parte de 

concretos [...]. (E4, tradução minha). 

 

[...], por exemplo, a empresa E tem cimentos brancos especiais, cimentos estruturais 

[...] A empresa E está vendendo uma variedade de produtos. (E6, tradução minha). 

 

Temos na empresa D todo o tema de argamassas piso, argamassas porcelanato e o 

cimento estrutural que também está se vendendo muito, então estas são as coisas que 

estão ajudando muito as empresas, elas têm uma diversidade de produtos para cada 

empresa, para dar novas opções ao cliente [...]. (E6, tradução minha). 

 

Tudo isso contribui para ter um portfólio amplo e ao abrir este portfólio você vai 

encontrar [...] distintas coisas [...] e isso ajuda na força de vendas. (E6, tradução 

minha). 

 

[...] a mudança que eles estão fazendo é o aumento do portfólio, ou seja, eles têm 

qualquer quantidade de produtos novos que estão adquirindo e eu acho que mais de 

uma empresa vai começar a vender argamassa de porcelanatos. (E6, tradução minha). 

 

Também se encontra agora o cimento branco que só em Colômbia era fabricado pela 

empresa A, mas agora a empresa E também o está fabricando [...]. (E7, tradução 

minha). 
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A última estratégia de desenvolvimento percebida foi o desenvolvimento de mercados, 

duplicando as operações dos negócios em outros mercados por meio de uma expansão 

geográfica ou uma expansão a novos segmentos de mercado. Em esta parte se identificou que 

especialmente são as empresas grandes as que fazem montagens de novas fábricas em outras 

regiões da Colômbia, porque são as que têm maiores recursos financeiros para novos 

desenvolvimentos, por sua parte, as empresas pequenas preferem fazer melhoras internas em 

seus processos, para ampliar sua produção ou preferem abrir novos centros de distribuição em 

outras cidades, para atingir novos segmentos de mercado.  

Desta forma se confirma o argumento sobre o desenvolvimento de mercado utilizando 

os produtos existentes através da expansão geográfica ou da expansão em direção a novos 

segmentos de mercado, onde a empresa tem a possibilidade de crescer, pela duplicação da 

operação de negócio em outros mercados usando talvez os mesmos conhecimentos e 

tecnologia e, algumas vezes, a mesma fábrica e as mesmas instalações para as operações, e 

exigindo, talvez, menos adaptações à mudança. Nesse sentido, há potencial para sinergia e 

reduções resultantes dos investimentos e dos custos operacionais (AAKER, 2001; ANSOFF, 

1977; GHEMAWAT, 2007).  

A seguir os depoimentos dos entrevistados em relação a este tema:  

 

Temos um novo forno que nos leva a duplicar a nossa produção, então isso nos pede 

que sejamos mais efetivos [...], que tenhamos que procurar novos mercados. (E1, 

tradução minha). 

 

Faz três ou dois anos a indústria tem tido um crescimento, então, por exemplo, a 

empresa B montou uma fábrica no litoral, uma máquina para moer e está montando 

mais uma fábrica no Magdalena [...], é uma fábrica grande [...]. (E4, tradução minha). 

 

Então as empresas estão montando suas fábricas no litoral para evitar o custo dos 

fretes e então o que acontece? Ao ter várias indústrias lá, pois as cidades vão gerar 

emprego [...]. Muitas pessoas do interior estão se mudando para Barranquilla e Santa 

Marta, porque as empresas se têm mudado para lá. (E4, tradução minha). 

 

Estão montando pontos de serviço [...] em cada cidade, e abastecem esses pontos. 

Estão trabalhando com os centros de distribuição próprios e com nós distribuidores 

que temos que ter uma boa quantidade de toneladas em nossos depósitos. (E6, 

tradução minha). 

 

A empresa C tenta abrir outra fábrica exatamente não sei onde, mas querem outra 

fábrica na Colômbia [...]. A empresa A também tem fábricas por todo lado, ou seja, 

aparte de oportunidades de mercado, querem seguir ampliando sua produção. (E7, 

tradução minha). 

 

Uma vez feita a apresentação das estratégias de negócio e as estratégias de 

crescimento usadas na indústria do cimento Colombiana, na seguinte seção será exposto o 

tema da inovação na indústria, algo que não tem sido indiferente das cimenteiras, já que elas 
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também têm tido que criar novas possibilidades nos processos estratégicos, com o objetivo de 

enfrentar às rápidas mudanças no mercado, especificamente o crescimento da demanda do 

cimento.  

 

5.3 Inovação  

 

Nesta seção será entendido o papel da inovação na indústria do cimento Colombiana, 

tentando atingir o terceiro objetivo. Na primeira parte serão apresentados os tipos de inovação 

e na segunda parte, a estratégia de inovação usada pelas empresas.  No quadro 8 pode-se 

apreciar as categorias e os temas definidos para todo o tema da inovação e que serão 

explicados a seguir.  

 

Quadro 8 – Inovação 

Metacategoria Categorias Subcategorias Temas 

Inovação  

Tipos de Inovação 

Administrativa 

Inovação na estrutura organizacional 

Inovação nos processos 

administrativos 

Produtos 
Produtos substancialmente 

melhorados 

Processo 

Técnicas  

Softwares (Fluxo de informações) 

Equipamentos 

Incremental 
Criação a partir de conhecimento 

existente 

Estratégias de 

inovação 
Imitativas 

Licenciamento ou know-how para 

adquirir as inovações 

Treinamento 

Fonte: elaborado pela autora 
 

5.3.1 Tipos de inovação 

 

A inovação na indústria do cimento tem sido usada pelas empresas para responder à 

tendência de crescimento, defendendo sua posição competitiva e buscando vantagem 

competitiva (OCDE/FINEP, 2006; SAVITSKAYA; SALMI; TORKKELI, 2010). De um lado 

estão as empresas de menor tamanho que principalmente têm agido com uma abordagem 

reativa na inovação para evitar a perda de mercado, melhorando seus processos e se mantendo 

competitivos. Essas ações principalmente têm consistido na aquisição de tecnologias de ponta, 

que são compradas levando em conta os parâmetros do mercado e seguindo como exemplo as 

principais empresas, que são as mais experientes e têm as melhores coisas. Do outro lado, 
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estão as empresas maiores com um 95% do mercado, que têm adotado uma abordagem 

proativa para ganhar uma posição estratégica no mercado em relação aos seus concorrentes, 

sendo as primeiras na inovação de processos e impondo as dinâmica do mercado.  

  Analisando as falas dos entrevistados encontraram-se principalmente três tipos de 

inovação na indústria: i) administrativa; ii) de processos; e iii) de produtos.  

Na inovação administrativa segundo os entrevistados E1 e E3 as empresas têm 

inovado ao estabelecer programas de gestão da qualidade como ISO 9000 para organizar 

melhor seus processos administrativos e na ISO 14000 com todo o tema de gestão ambiental. 

Também, segundo o entrevistado E5 algumas empresas têm modificado um pouco sua 

estrutura organizacional, ao criar novos departamentos que têm melhorado o tema de serviço 

ao cliente.  

No anterior observa-se o apresentado por Damanpour (1991) e pelo Manual de Oslo 

(2006) os quais falam que as inovações administrativas por um lado, envolvem estrutura 

organizacional e processos administrativos e que elas estão indiretamente relacionadas às 

atividades de uma organização de trabalhos básicos, e pelo outro lado, relacionam-se 

diretamente à sua gestão. Além disso, podem ter por objetivo melhorar os resultados da 

empresa reduzindo os custos de transação administrativos, melhorando o nível de satisfação 

no trabalho (aumentado a produtividade), facilitando o acesso aos bens não comercializados 

(como o conhecimento externo) ou reduzindo os custos dos suprimentos.    

Esses programas de gestão são muito conhecidos para o mercado em geral, porém, 

especialmente para as empresas menores, são processos que têm exigido o uso de novo 

conhecimento tecnológico e de mercado para oferecer melhores produtos ou serviços aos 

clientes (AFUAH, 1998). A seguir os depoimentos que apresentam a inovação administrativa: 

 

 Inovação na estrutura organizacional 

 
As empresas têm entendido e criado departamentos que atendem as petições, queixas 

e reclamações e se têm aproximado ao mercado no sentido de usar sua força de vendas 

não só para fazer o atendimento das necessidades comerciais de consumo, senão 

também, de ter uma força pós-vendas que esteja atenta ao atendimento, a verificar se o 

produto chegou bem, em boas condições e se o cliente recebeu o atendimento 

esperado, [...]. Há um interesse constante sobre isto e eu acho que é pelo fato dos 

temas da gestão de qualidade. (E5, tradução minha).  
 

 Inovação nos processos administrativos 

 

A empresa está focada em ter os programas de gestão da qualidade, de gestão 

ambiental com a ISO 14000 e a OSHAS que é de segurança e saúde ocupacional. (E1, 

tradução minha). 
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Já estamos muito avançados no tema da certificação. Aqui na Colômbia o cimento 

está regulamentado pela norma NTC 121, mas queremos ter a certificação do produto. 

(E1, tradução minha). 

 

Tinham muitas coisas que eram feitas isoladamente e por isso foi que começamos a 

buscar um trabalho conjunto. Então eu posso-te dizer que é um processo que se está 

estruturando porque neste momento não temos uma cultura organizacional, mas se 

está fazendo um esforço por consegui-la e, pois parte de isso é a ideia de usar a ISO 

9000 porque aí você vai começar a enxergar que os departamentos têm que conversar 

e trabalhar juntos.  (E1, tradução minha). 

 

A empresa quer implantar essa parte de planejamento dos projetos e ideias para poder 

faze-lhes um seguimento, porque neste momento ela não o tem.  Está começando a 

trabalhá-lo. (E3, tradução minha). 

 

Continuando com os tipos de inovação da indústria, a inovação de processos tem sido 

muito forte para o tema da ampliação da produção com o objetivo de ter produto para a 

demanda crescente que se está apresentando neste momento, além disso, para melhorar as 

técnicas, tecnologias e softwares que possam agilizar os processos de produção, melhorar as 

qualidades do produto e das embalagens e fazer processos mais limpos para diminuir as 

emissões ao meio ambiente.  

Na visão do Manual de Oslo (OCDE/FINEP, 2006) a inovação de processo, como 

pode ser observada na descrição anterior, é a introdução de um novo, ou significativamente 

melhorado, processo de produção ou de distribuição. Isso conduz a mudanças significativas 

nas técnicas, nos materiais e/ou softwares. Podem ter como objetivo a diminuição dos custos 

unitários de produção ou distribuição, aperfeiçoar a qualidade, ou produzir ou distribuir novos 

produtos ou significativamente aprimorados.  

A seguir os depoimentos dos entrevistados que falam sobre a inovação de processo nas 

técnicas, os equipamentos e o software: 

 

 Técnicas 

 

De igual forma, ao usar um produto que é resíduo de outras indústrias [...] o estamos 

involucrando no processo para transformá-lo e dar-lhe valor, além disso, nos permite 

fazer umas adições ao cimento. (E2, tradução minha). 

 

Dentro da nova fase de produção, passamos de uma produção de cimento de via 

húmida a via seca. Há gases quentes que se estão utilizando e se estão envolvendo no 

processo, então aí temos um reuso dos recursos energéticos que nos permitem fazer 

um pouco mais eficiente e rentável a operação. (E2, tradução minha). 

 

Ao usar resíduos como gases quentes, ao usá-los como resíduos restantes de produção, 

ao invés de tirá-los ao ambiente [...], o que fazemos é diminuir as emissões porque se 

estão reutilizando dentro do processo. (E2, tradução minha). 

 

De alguma forma a indústria do cimento faz seus ensaios, faz suas análises e como o 

tema da construção está o tempo todo inovando respeito a formas de construir, 

tendências, normativas, então temos que ser mais mundiais. (E2, tradução minha). 
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Apesar de que o cimento continua sendo cimento, as melhorias são constantes, 

embora esteja regulamentado. Então, independentemente de como você chegar a seu 

produto final [...], você vai ter que inovar o seu produto, por quê? Porque todos os dias 

há mudanças ambientais, de segurança industrial, de tributos, que levam você a inovar 

ou a modificar o seus processos, mas o cimento continua sendo cimento, então, 

digamos que não há uma inovação intrínseca de produto, mas sim uma inovação 

constante de processo. (E2, tradução minha). 

 

Essas novas tecnologias permitem-nos implantar [...], outras formas diferentes de 

embalagem e comercialização. Digamos que já com a velocidade que temos em nível 

de produção, com o novo forno, podemos armar os estrados de madeira 

automaticamente, com uns controles mais certos para as embalagens. As modificações 

dessa tecnologia é que podemos produzir diferentes cimentos com os mesmos 

equipamentos. (E2, tradução minha). 

 

 Equipamentos 

 

Você vai encontrar que as empresas estão fazendo investimentos na capacidade 

instalada [...]. (E1, tradução minha). 

 

Neste momento a empresa C está fazendo uma fábrica que produz um milhão de 

toneladas adicionais, e eles a estão fazendo porque estão enxergando uma 

oportunidade. (E1, tradução minha). 

 

A empresa teve uma mudança tecnológica total desde há dois anos, já que se começou 

com a [...] construção de um novo forno com tecnologia Alemã, sistemas de controles 

Alemães e sistemas de embalagens [...]. (E2, tradução minha). 

 

Digamos que ao estar inovando em tecnologia, em processos podemos fazer uma 

reutilização, em favor de um meio ambiente mais amigável. Fazer a empresa mais 

amigável em favor do meio ambiente e reduzir os custos que nos ajudam nas 

porcentagens de reutilização e optimização dos processos. (E2, tradução minha).  

 

Segue sendo cimento, mas a apresentação muda. Isso também implica uma mudança 

de tecnologia porque também temos que levar em conta os processos de embalagem, 

os processos de transportes, [...], de armazenamento [...]. (E2, tradução minha).   

 

A empresa começou com um tipo de tecnologia, os fornos verticais, mas faz dois ou 

três anos, empeçamos o projeto de mudar de tecnologia a um forno horizontal e em 

outubro do ano passado começou a nova produção de clinquer com essa mudança. E 

os fornos verticais que foram os que usamos ao começo da produção de cimento, 

pararam o ano passado no mês de julho. (E3, tradução minha).    

 

Os fornos verticais tiveram muitos problemas [...], por isso a empresa decidiu mudar 

de tecnologia já que é um processo mais limpo para o ambiente no controle de 

emissões e ajudou a aumentar a capacidade de produção e rentabilidade. (E3, tradução 

minha).  

 

A empresa A tem feito ampliações na fábrica de Rioclaro [...]. (E4, tradução minha). 

 

A empresa D acaba de montar um forno para ampliar a sua produção e melhorar [...]. 

(E4, tradução minha). 

 

As empresas de cimento se têm dedicado a ampliar sua infraestrutura. (E5, tradução 

minha).  

 

Ampliações em suas fábricas e modernização de seus equipamentos e novas fábricas 

de produtos de concreto [...]. (E5, tradução minha). 
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Faz 20 anos ou 25 anos tínhamos processos húmidos que eram muito contaminantes 

pelas emissões, mas como em todas as indústrias, a indústria cimenteira não tem sido 

aparte dos desenvolvimentos, então os grandes desenvolvedores de hoje no mundo em 

produção de cimento são cientes de que o tema das emissões é um tema que tem que 

ser muito controlado e tem que ser amigável com o meio ambiente. (E5, tradução 

minha). 

 

Todo o que sejam investimentos novos e eficientes estão nas empresas vanguardistas.  

Com este tipo de coisas todos seus equipamentos e todo o que oferecem para o 

mercado cimenteiro é amigável com o meio ambiente [...]. (E5, tradução minha). 

 

As fábricas antigas têm sido trocadas por fábricas modernas, por eficiência, [...] por 

custos e por meio ambiente [...]. (E5, tradução minha). 

 

Para o tema das argamassas [...], eles montaram outro silo e para eles foi uma grande 

amplitude. (E6, tradução minha). 

 

Estão ampliando as capacidades de produção, por exemplo, a empresa E está 

ampliando, a empresa D fez o ano passado uma ampliação [...]. (E7, tradução minha). 

 

Por exemplo, a empresa D usou fornos verticais, mas fizeram a mudança por uma 

tecnologia nova e que tinha todo mundo, os fornos horizontais. Em tecnologia podem 

inovar, mas não na receita de como se faz o cimento. (E7, tradução minha). 

 

 Softwares 

 

Digamos que uma das variáveis que mais muda são as emissões ao meio ambiente, 

então, os processos levam a que existam mudanças nas tecnologias, trocas de 

equipamentos, mudanças nas técnicas, nas formas de produzir, nos insumos, então, 

todo está em constante mudança, mas não muda o produto final. (E2, tradução minha). 

 

O último tipo de inovação identificada foi a inovação de produto, mas não com a 

criação de novos produtos senão com melhorias substanciais, porque apesar de que o cimento 

deve cumprir umas normas técnicas para sua produção, as empresas podem pôr aditivos que 

melhoram a sua resistência, mas sem afetar suas propriedades principais. Ao respeito da 

inovação de produto, alguns autores falam que esta envolve não só a introdução de produtos 

ou serviços novos para atender os usuários externos, mas também pode incluir melhorias que 

tangem as características técnicas, dos componentes, dos materiais, da incorporação de 

softwares ou da facilidade de uso e outras características funcionais (DAMANPOUR, 1991; 

OCDE/FINEP, 2006; UTTERBACK; ABERNATHY, 1975) 

Além disso, quando as empresas oferecem outros tipos de cimento é para cumprir com 

uma demanda de mercado que é mais técnica (arquitetos e engenheiros) e que precisam de 

características adicionais às características básicas estabelecidas na norma. Em relação a este 

aspecto Tidd, Bessant e Pavitt (2008) falam que a inovação é mais do que simplesmente 

conceber uma nova ideia, é o processo de desenvolver seu uso prático, e Scherer e 

Carlomagno (2009) argumentam que inovar tem que levar a resultados porque inovar não 

significa inventar. 
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Segue os comentários dos entrevistados, E2, E3 e E6 sobre estes aspectos: 

 

Há uns segmentos que temos o firme propósito de atendê-los de uma forma direta, 

com uns produtos digamos mais amplos e mais amigáveis em quanto às necessidades 

dos construtores e com uma escala técnica e tecnologia de ponta, de tal forma que 

possamos oferecer uma garantia adicional no tema das variações do produto. (E2, 

tradução minha). 

 

O cimento tem uma característica de ser de uso geral, mas você não pode oferecer só 

um cimento para x ou y consumo, porque se é [...] para um engenheiro, você deve 

produzi-lo para que ele o use em quaisquer tipos de condições e o produto deve 

oferecer a resposta esperada, então aí o nível técnico é mais especifico. (E2, tradução 

minha). 

 

[...] outra empresa tem não só o cimento [...], eles já vendem o concreto, a solução, ou 

vendem a argamassa [...]. (E3, tradução minha). 

 

Bom, para criar um cimento estrutural você tem que adicionar uns aditivos especiais, 

mas se produz com os mesmos equipamentos, como mesmo tempo [...]. Eles fazem 

uma estruturação, mas com os mesmos equipamentos e pessoas. (E6, tradução minha). 

 

Uma vez entendidos os três tipos de inovação encontrados na indústria do cimento 

Colombiano, conforme as falas dos entrevistados, também se percebeu que estas inovações 

são feitas levando em conta os conhecimentos e experiências que as empresas já têm, é dizer, 

elas não estão criando coisas novas e tampouco estão trabalhando com conhecimento novo, já 

que normalmente as pessoas que fazem a criação e a implantação destas inovações são 

pessoas experientes do setor e que conhecem as tecnologias necessárias para fazer as 

mudanças, também estão usando tecnologias que são conhecidas em todo o mercado do 

cimento. Desta forma podem-se classificar como inovações incrementais que são aquelas que 

constroem conhecimento para oferecer um produto ou serviço a partir do conhecimento já 

existente e ocorrem quando a competitividade dos produtos existentes é mantida (AFUAH, 

1998).  

Quanto a este aspecto de inovação incremental os entrevistados destacaram: 

O forno que temos neste momento é o que melhor tecnologia tem na Colômbia [...], 

um número reduzido de emissões. (E1, tradução minha). 

 

O forno que estamos usando tem as mínimas emissões e está dentro da tecnologia 

atual, é tecnologia de ponta. (E1, tradução minha). 

 

O processo se conhece perfeitamente, mas temos que terminar o projeto para produzir 

clinquer porque neste momento o estamos comprando e o moemos para fazer o 

cimento, mas a idéia é fazer o processo completo. (E4, tradução minha). 

 

As pessoas que estão aqui a maioria são ex-trabalhadores [...] experientes da empresa 

A, ou da B, ou da C, então, como é meu caso, já temos feito a carreira e na verdade a 

maioria estamos informados das inovações que têm em nível mundial [...]. Estamos ao 

dia em tecnologia mundial. (E4, tradução minha). 
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Finalmente e para fechar o item de inovação, na seguinte seção será apresentada a 

estratégia de inovação usada pelas empresas que tem guiado seus processos decisórios e que 

tem sido usada para responder às mudanças do mercado atuais, especificamente o crescimento 

do mercado do cimento na Colômbia.  

  

5.3.2 Estratégia de inovação  

  

Como se tem observado no decorrer desta pesquisa, as mudanças no setor do cimento 

tem levado às empresas a criar estratégias que possam responder ao crescimento da indústria, 

mas sem esquecer os fatores tanto externos quanto internos que podem afetar sua 

competitividade e posicionamento.    

Apesar da indústria produzir um produto que é considerado um commodity, no 

decorrer dos anos, os criadores das tecnologias de cimento têm criado equipamentos e 

softwares mas eficientes em quanto ao tema da produção e das emissões ao meio ambiente e 

têm dado ao mercado a possibilidade de conhecer e ter acesso a essas tecnologias. Segundo 

Haguenauer (1997) o setor cimenteiro não apresenta grande dinamismo tecnológico: a última 

inovação que pode ser considerada radical é o processo de produção por via seca, conhecido 

desde o final do século passado e já difundido em todo o mundo nos anos 70. As inovações 

recentes referem-se a introdução de equipamentos de automação, de sistemas de qualidade, de 

equipamentos redutores de consumo energético e dos efeitos sobre o meio ambiente, além do 

desenvolvimento de produtos com propriedades particulares para aplicações específicas.   

Na Colômbia, segundo entendido nos depoimentos dos entrevistados, especialmente as 

empresas pequenas, estão começando a adquirir novas tecnologias para substituir as velhas e 

desta forma ampliar sua produção e ter processos mais limpos de cara ao meio ambiente, 

também para serem iguais ou mais competitivas que às principais empresas, as quais têm a 

maior participação de mercado e impõem os padrões da concorrência. Segundo Schumpeter 

(1985) o desenvolvimento econômico está movido pela inovação, por meio de um processo 

dinâmico no qual novas tecnologias substituem as velhas e esse processo é chamado de 

“destruição criativa”.  

Analisando as características expostas nos parágrafos anteriores, pode-se dizer que as 

empresas estão usando uma estratégia de inovação imitativa, na qual as firmas se contentam 

em acompanhar de trás as líderes das tecnologias estabelecidas e às vezes adquirirem algum 

know-how ou uma licença, mas é algo que vai depender do grau de distanciamento com as 

empresas líderes. (FREEMAN; SOETE, 2008). 
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Outro aspecto importante nesta estratégia imitativa de inovação é que as empresas 

estão se preocupando por manter seu pessoal capacitado e bem informado sobre as mudanças 

técnicas do mercado, fator que está acorde com o que fala Freeman e Soete (2008) respeito a 

que as firmas imitativas podem dedicar alguns recursos a serviços técnicos e treinamentos 

para ter uma forte engenharia de produção e de projetos, e também para ter acesso a 

informação valiosa sobre as mudanças técnicas e cientificas de produção e de mercado.   

Um último aspecto a ressaltar nesta estratégia imitativa e que foi enxergado, é o fato 

das empresas querer melhorar seus processos administrativos através da implantação de 

sistemas de gestão da qualidade (inovação administrativa). Se elas conseguirem mais 

eficiência em seus processos depois de implantar esses sistemas, provavelmente poderão ter 

uma vantagem em eficiência administrativa (FREEMAN; SOETE, 2008), característica 

também presente nas firmas imitativas. 

 A seguir os depoimentos dos entrevistados que dão conta da estratégia imitativa: 

 

Você não pode patentear o processo porque de fato é um processo que é visível no 

mercado. Ou seja, você faz alguma coisa hoje e toda a indústria vai sabê-lo no dia 

seguinte. (E1, tradução minha). 

 

O que fazem os outros é visível, muito visível, então, você tem que tentar ser muito 

efetivo na gestão [...], você não pode esconder e proteger, não! É um trabalho de 

portas abertas, mas que deve ser coerente com o que você estiver oferecendo a seus 

clientes. (E1, tradução minha). 

 

Queremos é estar ao nível dos líderes do mercado. (E1, tradução minha). 

 

Na produção de cimento digamos que as mudanças vêm se apresentando em suas 

alianças estratégicas, em seus temas meio ambientais porque a indústria geralmente é 

imitada ou digamos que a tecnologia é muito geral, entendeu? Os fornecedores de 

equipamentos geralmente são os mesmos para toda a indústria, então os processos são 

muito similares. (E2, tradução minha). 

 

Ao nível de equipamento e demais, pois basicamente são os mesmos. (E3, tradução 

minha). 

 

A empresa D montou um forno para ampliar a sua produção e melhorar, por quê? 

Porque no desenvolvimento de qualquer projeto você deve usar o último. (E4, 

tradução minha). 

 

O perfil das pessoas que estão dentro das organizações são pessoas que podem ter uma 

conversação técnica de produto porque elas têm a preparação, porque têm recebido 

capacitação interna para saber os termos do meio [...]. Alguns anos atrás as pessoas só 

tinham interesse em vender e entregar o produto e se você precisava de respostas 

técnicas, você tinha que falar com um técnico, mas agora não. (E5, tradução minha). 

 

Um vendedor da empresa tem possibilidade de responder-lhe uma pergunta ao cliente 

sobre a medida para encontrar uma resistência indicada ou como deve avaliá-la, ou 

quais devem ser os aditivos que você tem que pôr ao concreto, ou esse tipo de coisas, 

ou seja, eles sabem mais termos, são mais especializados e têm maior participação em 

todos os processos. (E5, tradução minha). 
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Neste tema do meio ambiente, todos estão seguindo os parâmetros do mundo inteiro, 

controlar as emissões, controlar a contaminação.  (E5, tradução minha). 

 

Finalizando toda esta parte de análise sobre a inovação nas empresas de cimento e 

tentando responder ao terceiro objetivo da pesquisa, se evidenciou que a estratégia por si 

mesma e também trabalhada em conjunto com as estratégias de negócio e crescimento 

apresentadas anteriormente, tem trazido muitos benefícios para as empresas e para os clientes 

e tem servido como ferramenta para responder ao crescimento constante do mercado. 

Segundo Afuah (1998) e Tidd, Bessant e Pavitt (2008) quando a empresa desenvolve um 

processo de inovação, o resultado que a empresa deve obter ao final é o lucro (refletido em 

custos baixos ou diferenciação) e a agregação de valor para os diferentes stakeholders.  

 Alguns dos benefícios expostos nos depoimentos dos entrevistados conotam: maior 

eficiência e controle nos processos de produção, cumprimento com os clientes, maior 

rentabilidade e menores custos, incremento na produção para responder à demanda do 

mercado, geração de emprego, posicionamento no mercado ao entregar produtos de qualidade 

e reduções de emissões ao meio ambiente. Seguem os trechos dos entrevistados ao esse 

respeito:  

 

O fato de ter o forno, pois é uma coisa que nos tem ajudado a ter controle sobre todo o 

processo, então, podemos ser muito constantes na informação que lhe damos ao 

cliente [...]. (E1, tradução minha). 

 

Criou-se um mercado entre aspas “cativo” para o volume que estamos produzindo 

hoje que é de 50 ou 55 mil toneladas, que é quase três vezes a produção que tínhamos 

faz dois anos. Então digamos que dentro de nosso plano estratégico foi muito positivo, 

apesar de todos os inconvenientes que tivemos no tema da produção. (E2, tradução 

minha). 

 

O principal benefício com a troca de tecnologia tem sido o controle e a estabilidade na 

produção. Temos uma produção mais estável, mais confiável. (E2, tradução minha).   

 

Por outro lado, lograram-se reduzir as emissões ao meio ambiente [...]. Digamos que é 

mais amigável pro meio ambiente e o tema da contaminação em geral. (E2, tradução 

minha).   

 

Os processos são muito mais eficientes em quanto ao tema da utilização de consumos 

energéticos e de matérias primas e nos ajudam na redução de custos. (E2, tradução 

minha).   

 

Com o novo forno a ideia é incrementar a produção porque estamos ampliando a 

capacidade. (E3, tradução minha).   

 

Para a empresa são menores custos de produção e para a região onde fica a indústria, 

mais emprego. É um benefício para a sociedade. (E4, tradução minha).   
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Temos benefícios ambientais, não só ao baixar os consumos de energia, senão ao 

evitar as emissões de CO2 para a atmosfera. Também ao ser os processos mais 

eficientes, são menores os gastos em recursos naturais [...]. (E4, tradução minha).   

 

Eu lembro que quando eu trabalhava na indústria do cimento, o forno das empresas 

produzia 15 mil toneladas de clinquer por mês e tinha 200 ou 180 metros de 

comprimento. Hoje, ter um forno que produza essa quantidade mede mais ou menos 

25 ou 30 metros, então aí a gente enxerga a eficiência em todas as coisas. (E5, 

tradução minha). 

 

[...] Os benefícios é ver que as empresas estão entregando um produto conforme aos 

regulamentos e com qualidade [...].  (E6, tradução minha).  

 

Para o mercado os benefícios são que está recebendo um produto de qualidade e que 

vêm de um processo de fabricação que é altamente monitorado [...].  (E7, tradução 

minha).  

  

Concluindo e para fechar o desenvolvimento desta pesquisa, na seguinte seção serão 

apresentadas as conclusões gerais. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Esta pesquisa objetivou identificar as estratégias das empresas de cimento 

Colombianas utilizadas para alcançar o crescimento empresarial, através do entendimento do 

entorno tanto externo quanto interno das empresas e suas escolhas estratégicas de negócio, de 

crescimento e de inovação.  

 A análise externa permitiu identificar duas constacações. Em primeiro lugar, existem 

umas forças macroambientais que não estão sob controle direto das organizações e que criam 

ameaças e oportunidades para as operações eficazes das empresas (AAKER, 2001; BARNEY;  

HESTERLY, 2008; THOMPSON; STRICKLAND; GAMBLE, 2008; WRIGHT; KROLL; 

PARNELL, 2007). Começando com as oportunidades, graças ao crescimento demográfico de 

algumas regiões, ao aumento da demanda, aos altos investimentos locais e estrangeiros e a 

baixa inflação, fatores apresentados pelo bom desempenho da economia Colombiana e pelo 

apoio do governo na construção de moradias populares e melhoramento da infraestrutura do 

país, as empresas estão ampliando suas capacidades de produção e estão localizando suas 

fábricas em locais estratégicos para suas operações e para dar cobertura à demanda crescente 

do país. Em relação às ameaças ou às restrições ambientais, as companhias têm tido que lidar 

com altos tributos, controles ambientais e técnicos para a produção do cimento, atualização de 

tecnologias e sistemas de qualidade, o que têm encarecido os seus custos e também têm 

limitado o ingresso de novas empresas que querem concorrer no setor, pelos altos 

investimentos que necessitam.  

Continuando com a análise externa, a segunda coisa constatada foi o impacto das 

forças setoriais na indústria as quais têm determinado o grau de concorrência e têm definido o 

potencial de lucro final das empresas (PORTER, 1997; PORTER 2003). Dentro da primeira 

força setorial que é a ameaça de novos concorrentes, acharam-se as seguintes barreiras de 

entrada: i) exigências de capital para cobrir os altos custos dos fretes consequência do 

problema de infraestrutura que tem o país; e ii) desvantagens de custos desvinculados à 

escala, especificamente no tema das localizações das fábricas que precisam estar perto dos 

pontos de extração de matérias primas e dos clientes (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008; 

PORTER, 1997).   

Quanto à força setorial chamada rivalidade entre as empresas existentes, percebeu-se 

que a indústria do cimento da Colômbia tem uma estrutura tipo oligopólica porque a maior 

parte da quota do mercado pertence às empresas maiores e, além disso, são poucas as 

empresas que neste momento estão concorrendo nesse setor e normalmente têm que seguir o 
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jogo competitivo das principais (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008; JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2007; PORTER, 1997; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 

2007). 

Já em relação ao poder de negociação dos compradores, as empresas têm que lidar 

com clientes que podem escolher o fornecedor que eles quiserem e que podem pedir 

benefícios adicionais (BARNEY; HESTERLY, 2008), já que o cimento é um produto 

padronizado e pouco diferenciado.   

No tema do poder de negociação dos fornecedores, são os fornecedores de matérias 

primas os que têm alto poder de barganha porque são poucos no mercado dadas as 

dificuldades para a consecução dos materiais (WRIGHT et al., 2007). 

Por último, quanto aos produtos substitutos do cimento, achou-se que até o momento 

não se tem encontrado um produto que possa substituí-lo em sua função principal de 

resistência ao ser usado como matéria prima do concreto, mas em relação a quantidade de 

aplicação na parte externa das obras e nos acabamentos, existem alguns produtos (madeira, 

aço, drywall, vidro, etc.) que estão sendo usados em maior quantidade.    

A análise interna mostrou algumas diferenças nos recursos e capacidades das 

empresas, que podem depender muito do tamanho e posição competitiva no setor. Por 

exemplo, para as empresas de menor tamanho, segundo os depoimentos dos entrevistados, os 

principais recursos de suas empresas estão mais enfocados nos temas de serviço ao cliente e 

benefícios pós-venda (assistência técnica e capacitações), porque os têm ajudado a serem 

reconhecidos e valorizados pelos clientes (BARNEY; HESTERLY, 2008; PORTER, 2003) e, 

além disso, esses recursos têm sido uma resposta frente a seus concorrentes, para cobrir 

aquelas necessidades que as empresas maiores não têm atendido. 

Já as empresas de maior tamanho têm umas estruturas físicas e de gerenciamento 

difíceis de superar, porque contam com recursos financeiros substanciais, têm a experiência e 

a aprendizagem e têm uma capacidade de distribuição tão extensa, que podem chegar a várias 

regiões da Colômbia através da montagem de novas fábricas ou novos centros de distribuição, 

algo que resulta muito caro e também muito difícil de imitar, para as empresas menores, 

porque alguns desses recursos estão profundamente enraizados aos históricos das empresas e 

foram acumulados com o tempo (HITT et al., 2008). 

A partir da análise externa e interna do setor, o próximo objetivo foi identificar as 

estratégias de negócio e de crescimento adotadas e que de alguma forma serviram como 

resposta ao crescimento apresentado no setor. As estratégias de negócio adotadas pelas 

empresas, sob as perspectivas dos gestores e dos distribuidores, estão fundamentadas no 
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atendimento de um nicho ou setor (estratégia de foco), no oferecimento de melhores atributos 

dos produtos e serviços e nas melhores relações da empresa com os clientes (estratégia de 

diferenciação).   

A estratégia de foco é a estratégia de negócio principal de todas as empresas dados os 

altos custos de investimentos iniciais para as montagens das fábricas, os altos custos dos 

fretes e a dificuldade para a consecução das fontes de matérias primas.  Basicamente as 

empresas montam suas fábricas perto dos pontos de extração das matérias primas e dos 

clientes, e também procuram atender eficazmente segmentos cujas necessidades exclusivas 

sejam especializadas e os concorrentes com base ampla optarem por não atender, ou ainda, 

atender as necessidades de um segmento que está sendo mal servido pelos concorrentes que 

abrangem todo o setor comercial (HITT et al., 2008). 

Quanto à estratégia de negócio de diferenciação, esta consiste fundamentalmente em 

dar um ótimo nível de serviço e ter melhores relações com os clientes (PORTER, 1997), já 

que não se pode oferecer diferenciação no produto por ser um commodity, e essa 

diferenciação é desenvolvida através da inovação de processos administrativos e através do 

aproveitamento dos recursos internos.     

Agora, respeito às estratégias de crescimento, identificou-se nos depoimentos dos 

entrevistados a dimensão estratégica de desenvolvimento com suas estratégias de penetração 

de mercado, desenvolvimento de produtos e desenvolvimentos de mercados.  

A estratégia de penetração de mercado essencialmente se tem focado na captação das 

vendas pertences aos concorrentes e no aumento do uso dos produtos pelos clientes 

(ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007). Na captação das vendas, as empresas têm usado 

tácticas muito conhecidas como: propaganda, concessões de negociação, promoções, reduções 

no preço e fortalecimento das estratégias de negócio (AAKER, 2001; ANSOFF, 1977), mas 

estas tácticas têm sido muito importantes porque têm fortalecido a participação das empresas 

nos mercados existentes e nos mercados que estão fora de seus focos de atendimento, além 

disso, têm contribuído com o aumento das vendas, fator que serve para cobrir os altos custos 

de transporte que as companhias têm que pagar, ao entregar o produto longe de suas fábricas.  

 Em quanto ao aumento do uso dos produtos pelos clientes, as empresas usam duas 

tácticas: i) a ampliação da frequência de uso, a qual se evidenciou no fato das empresas 

venderem o produto em embalagens menores, que dão a facilidade de compra para clientes 

pequenos, mas que também movimentam as vendas, porque os clientes podem precisar de 

mais produto conforme vai avançando a construção de suas obras e; ii) a  ampliação da 



112 

quantidade de uso do produto em cada aplicação, como é o caso dos construtores maiores que 

consumem mais cimento (AAKER, 2001). 

Na estratégia de desenvolvimento de produtos as empresas têm usado sua marca e sua 

distribuição para ampliar seu portfólio, vendendo produtos complementares ao cimento 

(AAKER, 2001; ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007), e na estratégia de desenvolvimentos 

de mercados, as empresas têm optado por duplicar suas operações em outros mercados, por 

meio de uma expansão geográfica ou uma expansão a novos segmentos de mercado (AAKER, 

2001; ANSOFF, 1977; GHEMAWAT, 2007).  

Especialmente as empresas de maior tamanho segundo os entrevistados, são as que 

têm tido mais facilidade na montagem de novas fábricas em outras regiões do país dada sua 

capacidade financeira, em quanto que as empresas menores têm tido que optar por fazer 

melhoras internas em seus processos, a través de inovações de tipo incremental.    

 Como se observou até este momento tanto as estratégias de negócio quanto as 

estratégias de crescimento estão alinhadas entre si e têm levado em conta os elementos 

encontrados na análise interna e externa do setor, porém, e para dar cumprimento ao último 

objetivo desta pesquisa, também se encontrou que a estratégia de inovação tem ajudado às 

empresas no seu planejamento estratégico para responder às mudanças e ao crescimento do 

mercado.  

A inovação na indústria do cimento tem sido usada pelas empresas para defender sua 

posição competitiva e para buscar vantagem competitiva (OCDE/FINEP, 2006; 

SAVITSKAYA; SALMI; TORKKELI, 2010). De um lado estão as empresas de menor 

tamanho que principalmente têm agido com uma abordagem reativa na inovação para evitar a 

perda de mercado, melhorando seus processos e se mantendo competitivos, através da 

aquisição de tecnologias de ponta. Do outro lado, estão as empresas maiores que têm adotado 

uma abordagem proativa para ganhar uma posição estratégica no mercado em relação aos seus 

concorrentes, sendo as primeiras em fazer inovação de processos e impondo as dinâmicas do 

mercado. 

Os tipos de inovação praticados pelas empresas são inovações administrativas, de 

processos e de produtos, com predomínio de inovações de tipo incremental dado que as 

inovações são adotadas levando em conta os conhecimentos e experiências que as empresas já 

têm (AFUAH, 1998), porque normalmente as pessoas que fazem a criação e a implantação 

destas inovações são pessoas experientes do setor e que conhecem as tecnologias necessárias 

para fazer as mudanças, e também estão usando tecnologias que são conhecidas em todo o 

mercado do cimento.   
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Na inovação administrativa as empresas têm inovado ao estabelecer programas de 

gestão da qualidade (DAMANPOUR, 1991; OCDE/FINEP, 2006) como ISO 9000 para 

organizar melhorar seus processos administrativos e ISO 14000 com todo o tema de gestão 

ambiental. Já a inovação de processos tem sido para o tema da ampliação da produção 

(OCDE/FINEP, 2006), com o objetivo de ter produto para a demanda crescente que se está 

apresentando neste momento, além disso, para melhorar as técnicas, tecnologias e softwares 

que possam agilizar os processos de produção, melhorar as qualidades do produto e das 

embalagens e fazer processos mais limpos para diminuir as emissões ao meio ambiente. Por 

último, as inovações de produtos têm sido nas melhoras substanciais do produto 

(DAMANPOUR, 1991; OCDE/FINEP, 2006; UTTERBACK; ABERNATHY, 1975), porque 

apesar de que o cimento deve cumprir umas normas técnicas para sua produção, as empresas 

podem pôr aditivos que melhoram a sua resistência, mas sem afetar suas propriedades 

principais.  

Agora, respeito ao tema da estratégia de inovação, destaca-se uma inovação imitativa 

no setor já que as empresas usam tecnologias que são conhecidas em todo o mundo, mas que 

precisam ser adquiridas para ampliar sua produção, ter processos mais limpos de cara ao meio 

ambiente e ser competitivas no mercado. Além disso, as empresas estão se preocupando por 

manter seu pessoal capacitado e bem informado sobre as mudanças técnicas do mercado, fator 

que está acorde com o que fala Freeman e Soete (2008) respeito a que as firmas imitativas 

podem dedicar alguns recursos a serviços técnicos e treinamentos para ter uma forte 

engenharia de produção e de projetos, e também para ter acesso a informação valiosa sobre as 

mudanças técnicas e cientificas de produção e de mercado.    

Por último, como síntese do apresentado nos parágrafos anteriores e segundo os 

depoimentos dos entrevistados, pode-se dizer que a estratégia de inovação, trabalhada em 

conjunto com as estratégias de negócio e crescimento têm trazido muitos benefícios para as 

empresas e para os clientes e têm servido como ferramentas para responder ao crescimento 

constante do mercado.  Alguns desses benefícios são: maior eficiência e controle nos 

processos de produção, cumprimento com os clientes, maior rentabilidade e menores custos, 

incremento na produção para responder à demanda do mercado, geração de emprego, 

posicionamento no mercado ao entregar produtos de qualidade e reduções de emissões ao 

meio ambiente. 

Na figura 11, é apresentado um resumo do exposto nos parágrafos anteriores, para ter 

um melhor entendimento dos fatores que têm influenciado as mudanças do mercado e das 
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estratégias que são usadas para responder a essa tendência de crescimento que se vêm 

apresentando nos últimos anos na indústria do cimento da Colômbia.    

 

Figura 11 – Resumo resultados da pesquisa 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

6.1 Contribuições, limitações e sugestões para pesquisas futuras 

 

A principal contribuição deste estudo consistiu na discussão sobre os fatores que têm 

influenciado as mudanças do mercado e sobre aquelas estratégias que são usadas para 

responder à tendência de crescimento que se vêm apresentando nos últimos anos na indústria 

do cimento da Colômbia, ampliando ainda mais os conhecimentos e a informação que se tem 

até o momento sobre o setor cimenteiro desse país.  

Cabe chamar a atenção que a pesquisa inicialmente foi pensada para fazer uma análise 

comparativa da tendência de crescimento do setor do cimento em dois países, a Colômbia e o 

Brasil, com o intuito de entender os fatores que têm influenciado o crescimento e as 

estratégias que as empresas usam para responder a essa tendência, porém, dada a dificuldade 

para conseguir empresas no Brasil que aceitassem a participação da pesquisa e da exigência 

dos prazos para a realização deste estudo, optou-se por pesquisar só empresas da Colômbia, 

lugar de origem da pesquisadora.  

Nesse sentido, uma sugestão para pesquisas futuras, seria tentar fazer a análise 

comparativa dos dois países para ampliar o entendimento sobre as questões que envolvem o 

planejamento estratégico e a inovação do setor, quando se apresentar a tendência de 
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crescimento. Como uma primeira aproximação e contribuição, apresenta-se no Apêndice E a 

transcrição da única entrevista feita no Brasil a um gestor do Sindicato Nacional da indústria 

do Cimento - SNIC, e apresenta-se no Apêndice F uma pequena análise de categorização feita 

a essa entrevista onde perceberam-se alguns fatores comuns com os resultados encontrados na 

pesquisa feita na Colômbia.   

 Como limitação do estudo, ressalta-se a indisponibilidade de algumas empresas 

participarem da pesquisa, especialmente as empresas de maior tamanho localizadas na 

Colômbia.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Questão de pesquisa: Levando em conta que a indústria do cimento é caracterizada pela sua homogeneidade nos produtos, nos processos e nos clientes e que, além disso, 

tem tido um crescimento importante nos últimos anos, a questão é: Quais as estratégias utilizadas pela indústria do cimento Colombiana para alcançar o seu crescimento 

empresarial?  

Objetivo geral: Identificar as estratégias das empresas de cimento Colombianas utilizadas para alcançar o crescimento empresarial, levando em conta os fatores que 

podem ter influenciado essa tendência.    

 

Objetivos específicos Referencial Teórico Perguntas Gestores Empresas 

Perguntas Distribuidores, (Podem 

falar das empresas em geral ou da 

empresa em particular com a qual 

trabalham) 

1. Identificar os fatores externos e 

internos que têm influenciado a 

tendência de crescimento do setor e 

fazem parte das empresas de cimento 

Colombianas e de seu contexto 

competitivo.   

 

 Hitt Ireland e Hoskinsson (2008) 

falam que o processo de 

administração estratégica é o conjunto 

de compromissos, decisões e ações 

necessários para que a empresa 

obtenha vantagem competitiva e 

retornos acima da média. 

 Para que as estratégias desenvolvidas 

não sejam conduzidas de maneira 

isolada e sem nenhuma direção, 

alguns autores têm estabelecido um 

processo que esteja fundamentado 

tanto no contexto competitivo da 

indústria - constantemente em 

mudança - (AAKER, 2001; ANSOFF, 

1977; BARNEY; HESTERLY, 2008; 

PORTER, 1997; PORTER, 2003) 

quanto nos recursos e capacidades 

internas da empresa (AAKER, 2001; 

PRAHALAD; HAMEL, 1990; 

TEECE, 2007), de modo que a 

empresa possa definir, selecionar e 

implantar as estratégias que poderão 

1) Faça uma descrição da indústria do 

cimento em quanto aos concorrentes, 

aos consumidores e aos produtos 

oferecidos.  

2) Dentro da indústria quais são as 

principais oportunidades que a 

empresa tem para crescer?  

3) Quais são as principais dificuldades 

que a empresa tem que enfrentar no 

seu dia a dia? 

4) Que aspectos tornam os seus 

produtos e serviços superiores ou 

diferentes aos dos concorrentes? Por 

quê?  

 

1) Faça uma descrição da indústria do 

cimento em quanto aos concorrentes, 

aos consumidores e aos produtos 

oferecidos.  

2) Dentro da indústria quais são as 

principais oportunidades que a(s) 

empresa(s) têm para crescer?  

3) Quais são as principais dificuldades 

que a(s) empresa(s) têm que 

enfrentar no seu dia a dia? 

4) Que aspectos tornam os produtos e 

serviços de alguma(s) empresa(s) 

superiores ou diferentes aos dos 

concorrentes? Por quê?  
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ser bem-sucedidas no mercado e a 

auxiliem na obtenção de 

posicionamento e dos lucros 

desejados. 

 Porter (2003) argumenta que a análise 

do ambiente externo consiste não 

somente em enfrentar a competição, 

que se manifesta na figura dos outros 

participantes, senão também em 

enfrentar algumas forças competitivas 

da indústria que são: ameaça de novos 

entrantes, poder de negociação dos 

compradores, poder de negociação 

dos fornecedores, ameaça de produtos 

ou serviços substitutos e rivalidade 

entre as empresas existentes 

(PORTER, 1997) 

 Na visão de Barney e Hesterly (2008) 

a análise interna refere-se às tomadas 

de decisões no que tem a ver com a 

utilização de recursos e capacidades 

que poderão ser fonte de vantagens 

competitivas e que permitem criar 

valor para os clientes e os diferentes 

grupos de interesse. 

 Recursos são os ativos tangíveis e 

intangíveis que a empresa controla e 

que podem ser usados para criar e 

implementar estratégias, e as 

capacidades, são um subconjunto dos 

recursos de uma empresa e que são 

definidas como ativos tangíveis e 

intangíveis, que permitem à empresa 

aproveitar por completo outros 

recursos que controla (BARNEY; 

HESTERLY, 2008).   

2. Identificar as estratégias de negócios 

e as estratégias de crescimento das 

empresas de cimento da Colômbia, 

 A estratégia pode ser definida como a 

determinação das metas de longo 

prazo e objetivos básicos de uma 

5) Quais são os objetivos e metas da 

empresa no longo prazo? 

6) Quais são as linhas de ação que a 

5) Quais são os objetivos e metas da(s) 

empresa(s) no longo prazo?  

6) Quais são as linhas de ação que a(s) 
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usadas para responder a tendência de 

crescimento do setor. 

 

empresa, bem como a adopção de 

linhas de ação e a alocação de 

recursos necessários para a realização 

desses objetivos (CHANDLER JR, 

1990), 

 Tipos de estratégias: 

 As estratégias no âmbito do negócio 

são ações empenhadas pela empresa 

para tomar ou ganhar vantagem 

competitiva num único mercado ou 

setor (BARNEY; HESTERLY, 

2008). Dentro delas temos:  

 Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) a 

estratégia de liderança em custos. 

 A estratégia de diferenciação 

(PORTER, 1997). 

 A estratégia de foco (HITT et al., 

2008).  

 Outros tipos de estratégias são as 

Estratégias de Crescimento. O 

crescimento não proporciona apenas o 

potencial para ampliação da 

lucratividade, mas também introduz 

vitalidade na organização, 

proporcionando mudanças e 

recompensas (AAKER, 2001). Estas 

são: 

 Penetração de Mercado. (ANSOFF, 

1977; GHEMAWAT, 2007). 

 Expansão de Produto/Mercado. 

(AAKER, 2001). 

 Estratégia de diversificação (AAKER, 

2001; ANSOFF, 1977; BARNEY; 

HESTERLY, 2008; GHEMAWAT, 

2007) 

 Estratégia de cooperação (HITT et al., 

2008). A estratégia de cooperação 

mais conhecida é a aliança 

estratégica. (BARNEY; HESTERLY, 

empresa segue para a realização de 

seus objetivos e para atingir as suas 

metas? 

7) O que benefícios têm obtido a 

empresa seguindo suas linhas de 

ação?  

 

empresa(s) seguem para a realização 

de seus objetivos e para atingir as 

suas metas?  

7) O que benefícios têm obtido a(s) 

empresa(s) seguindo suas linhas de 

ação?  
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2008; HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008). 

 Estratégia de fusão é estratégia de 

aquisição (HITT et al., 2008).  

3. Verificar as estratégias de inovação 

praticadas pelas empresas de 

cimento Colombianas e os tipos de 

inovação usados para responder à 

tendência de crescimento do setor. 

 

 Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008) a 

inovação é mais do que simplesmente 

conceber uma nova ideia, é o 

processo de desenvolver seu uso 

prático, e para Scherer e Carlomagno 

(2009) inovar tem que levar a 

resultados, inovar não significa 

inventar. 

 As inovações de produto são os 

produtos ou os serviços novos 

introduzidos para atender os usuários 

externos ou as necessidades do 

mercado e as inovações de processo, 

são os novos elementos introduzidos 

na produção de materiais ou de 

serviços de operações de entrada de 

uma organização, especificações de 

tarefas, mecanismos de trabalho e 

fluxo de informações, e equipamentos 

utilizados para produzir um produto 

ou prestar um serviço 

(UTTERBACK; ABERNATHY, 

1975). 

 Uma inovação é chamada de radical 

se o novo conhecimento é muito 

diferente do conhecimento existente e 

faz que este se torne obsoleto e uma 

inovação é incremental, se o 

conhecimento requerido para oferecer 

um produto se constrói desde o 

existente (AFUAH, 1998). 

 Tipos de estratégias de inovação: 

 Estratégias Ofensivas. são projetadas 

para alcançar uma liderança técnica e 

de mercado mediante antecipação aos 

8) Tem realizado a empresa alguma 

modificação a seus produtos ou 

processos ultimamente? Por quê?  

9) Essa modificação feita pela empresa 

exigiu a utilização ou criação de 

novos processos ou produtos que não 

eram conhecidos pela empresa? Ou, 

a empresa trabalhou com processos e 

produtos atuais e simplesmente fez 

uma melhoria? Comente. 

10) Quais têm sido os benefícios obtidos 

dessa mudança tanto para a empresa 

quanto para seus clientes? Explique. 

11) Essas modificações feitas pelas 

empresas aos seus produtos ou 

processos têm tido algum projeto 

focado ao tema da sustentabilidade 

ou cuidado do meio ambiente? Por 

quê? Comente. 

8) Têm realizado a(s) empresa(s) 

alguma modificação a seus produtos 

ou processos ultimamente? Por quê?  

9) Essa modificação feita pela(s) 

empresa(s) exigiu a utilização ou 

criação de novos processos ou 

produtos que não eram conhecidos 

pela(s) empresa(s)? Ou, a(s) 

empresa(s) trabalharam com 

processos e produtos atuais e 

simplesmente fizeram uma melhoria? 

Comente. 

10) Quais têm sido os benefícios obtidos 

dessa mudança tanto para a(s) 

empresa(s) quanto para seus 

clientes? Explique. 

11) Essas modificações feitas pela(s) 

empresa(s) aos seus produtos ou 

processos têm tido algum projeto 

focado ao tema da sustentabilidade 

ou cuidado do meio ambiente? Por 

quê? Comente. 
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concorrentes na introdução de novos 

produtos (FREEMAN; SOETE, 

2008). 

 Segundo Freeman e Soete (2008) as 

empresas com inovações defensivas 

fazem projetos de modelos pelo 

menos tão bons quanto o das 

primeiras inovadoras e, 

preferivelmente, incorporando alguns 

avanços técnicos que diferenciem 

seus produtos, mas a um custo menor. 

 As firmas imitativas irão basear-se 

nos trabalhos pioneiros de terceiros 

ou na socialização dessas atividades, 

por meio do sistema educacional do 

país (FREEMAN; SOETE, 2008).  

 A estratégia dependente na visão de 

Freeman e Soete (2008) envolve a 

aceitação de um papel subordinado ou 

satélite com relação a outras firmas 

mais fortes é frequentemente uma 

subcontratada ou uma 

(“subsubcontratada”). 

 As firmas que usam estratégias 

oportunistas, são aquelas que logram 

identificar alguma nova oportunidade 

num mercado em rápida mudança, 

oportunidade esta que pode não 

requerer quaisquer P&D internas ou 

projetos complexos, mas capaz de 

permitir-lhes o encontro de um nicho 

próspero e importante mediante o 

fornecimento de um produto ou 

serviço de que os consumidores 

necessitam, mas que ninguém antes 

havia pensado em fornecer 

(FREEMAN; SOETE, 2008). 
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APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS EM ESPANHOL 

 

ENTREVISTA 1 - GESTOR 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): E1 

Tempo entrevista: 27 minutos e 53 segundos 

 

 

ET: Bueno… Buenas tardes E1, haga una descripción de la industria y de la empresa, respecto a competidores, 

productos y clientes. (Pregunta 1 Formato de Entrevista) 

E: Bueno. Ehhh la empresa D nasce de un grupo de constructores, queeee en algún momento pues vieron la 

necesidad de darle al mercado una nueva alternativa. A partir deee conversaciones que ya habían tenido y desde 

pues ese momento se embarcaron en el proyecto de estructurar una compañía cementera. Ehhh, pues tomaron la 

decisión de que estuviera en una zona de influencia, que es el centro del país, ehh en donde pues se vieron ciertas 

ventajas estratégicas de estar ubicado, pues, digamos que equidistante a todos los puntos donde pues se estaba 

presentando la expansión deee, en cuanto a construcción e infraestructura. Ehhh, es básicamente como la razón 

de por qué se genera la compañía (ET: ok. Y actualmente ¿qué productos tiene la empresa?). Bueno, actualmente 

la empresa básicamente tiene dos productos. Tiene un cemento uso general y tiene un nuevo producto que es el 

cemento ART, que es el cemento de alta resistencia temprana que va pues dirigido a un mercado muy específico. 

Que tiene básicamente unas necesidades de tiempo de fraguado, pues por el tipo de negocio que manejan, para 

encerrártelo serían por ejemplo los, los prefabricadores, que ellos necesitan pues desencofrar rápido y pues ahí es 

donde tienen los beneficios de una alta resistencia temprana, entre otros. (ET: ok. ¿Existe algún tipo de 

segmentación? o algo ¿ cómo es el manejo aquí de los clientes en la industria?). Bueno. Nosotros básicamente, 

cuando tú mencionas la industria eso estaría muy metido dentro del segmento que pensamos abarcar con el 

producto de alta resistencia temprana. En la industria, a parte de los prefabricadores están los fabricantes de 

tejas, de fibrocemento, entonces eso sería como la industria (ET: ah, ¡ok! ¡Entendí!). Pero eso básicamente lo 

enmarcaríamos nosotros en dos mercados, que es el empacado y el granel. Y dentro de esos mercados nosotros 

tenemos un canal que es el de distribución, que ese canal es el más importante tanto para nosotros como para la 

industria en Colombia. Para ponértelo en cifras, mueve el 50% del volumen de cemento, se mueve a través del 

canal de comercialización y el otro pues sí es el canal yaaa en el que se maneja el cemento a granel, que has visto 

que es el que va en tolvas (ET: ¿camiones más grandes?), camiones grandes. El otro es empacado o en bultos. 

(ET: ahh ok. ¡Listo!).  

 

 

ET: Dentro de la industria ¿cuáles son las principales oportunidades que la empresa tiene para crecer? Y ¿cuáles 

son las principales dificultades que la empresa tiene que enfrentar en su día a día? (Preguntas 2 y 3 Formato de 

entrevista) 

E: Pues, la principal amenaza que uno puede tener en algún momento en el mercado cementero en Colombia, es 

que todas las empresas están en procesos de expansión. Los procesos de expansión que tienen ahorita las 

cementeras están pensados muy, aunque Colombia acaba de entrar en una fase de desarrollo. Es decir, va a haber 

un mercado a atender. Si en algún momento por variaciones de la economía, por decisiones gubernamentales o 

por cualquier otro hecho tercero ese mercado llegara a cambiar, obviamente, todas las empresas, entre las que 

nos incluimos, tendríamos un volumen muy grande a colocar en un mercado por atender. Baja la dinámica actual 

y los crecimientos que se están teniendo, pues, eso es factible, por eso vas a encontrar que como B, como A, D y 

otros jugadores pequeñitos, están haciendo inversiones en crecimiento. (ET: o sea que puede ser una oportunidad 

y a la vez una amenaza). ¡Exactamente! Estás en las dos direcciones. Puede ser una oportunidad o una amenaza, 

depende de lo que pase con el macro entorno. Pues obviamente todo el mundo apuesta porque el país está 

apostándole en los próximos 10 años a, a hacer su infraestructura (ET: claro). Entonces obviamente los 

consumos son gigantes. Entonces... y es un plan de gobierno que en principio no debería modificarse, pero 

pues… es una posibilidad. (ET: ¿pero esa expansión es a nivel país? O digamos ¿está como en zonas? ¿Cómo se 

está presentando?). Es un plan país. En Colombia se llaman las concesiones 4G, que son las concesiones de 

cuarta, de cuarta generación y ese es un plan del estado. Que el otro estado es, el programa de vivienda para 

todos, que también ha generado un aumento generoso de los consumos. Son dos grandes macroproyectos de 

Estado que en principio tú pensarías que no son tan modificables. Pero pues, pueden haber variedad de cosas 

externas que puedan llevar a que el gobierno limite sus recursos o cambie al haber un cambio de gobierno, 

bueno… pueden pasar mil de cosas, pero bajo la situación actual pues obviamente se prevé de hecho un 



127 

incremento de un millón de toneladas en las necesidades del… por solo lo que te contaba hace un instante de las 

concesiones 4G, entonces pues obviamente hay un mercado para ser atendido por todo mundo.   

 

ET: ¿Existe algún producto que usted considere que puede ser substituto del cemento? (Pregunta adicional al 

formato de entrevista) 

E: Yo pienso que actualmente no hay un producto que sea substituto o sea que pueda… El cemento es un 

aglomerante (ET: ¿qué es un aglomerante?), o sea que…que une, o sea no sé cómo te lo, te lo resumo, o como la 

función propia del cemento. Pero entonces, yo pienso que por el volumen y por el precio que tiene ahorita a nivel 

mundial es muy difícil que tú digas a la vista, este material lo puedes substituir. Pero digamos, como tendencia, 

sí puede reemplazarlo en volumen. O sea puede ser substituto digamos: ya no utilizamos tantos muros, sino nos 

vamos por fachadas más en vidrio, entonces obviamente los consumos van a bajar. Pero como la función propia 

del cemento, lo  veo difícil, en las condiciones actuales que está. El mismo cemento es tan dúctil que tú puedes 

encontrar otras, otros sitios donde no sería tan fácil de reemplazar, porque digamos ahí te cité un ejemplo muy 

que es un mercado que es el de edificaciones (ET: ¡sí!), pero tú puedes tener un mercado muy específico que 

sea… no sé… ¡la tubería! Que se elabora en concreto. Ahí no. O sea básicamente lo que tienes es como 

direccionarte si un mercado se está saturando, entonces busca uno que sea mucho más fácil de atender (ET: uhm 

entendí), muy hablando como de océanos rojos y océanos azules (ET: si, si, jaja), que es muy común en 

mercadeo, entonces si tu océano ya se volvió rojo, entonces empiezo a buscar un azul, pero pues actualmente hay 

mucho productos que sí podría haber un substituto, pero los costos serían altos. Entonces no lo veo tan… (ET: o 

sea Colombia digamos que en el largo plazo o bueno… mediano, no se ve esa posibilidad como muy, muy…) 

muy cercana, por lo mismo que te digo. Los volúmenes y el precio que maneja el cemento no es fácil encontrar 

algo que lo sustituya para esa función (ET: ¡claro!), pero sí lo puedes encontrar en usos, que es como lo que te 

digo: una fachada y ¡Bueno! Casos habrá mil, pero una fachada en vidrio es mucho más cara que una fachada en 

cemento, entonces por eso te digo en ese orden iría más o menos como… (ET: o sea también depende como del 

uso que el cliente le vaya a dar al producto y… de lo que necesite) ¡sí! que mire las tendencias del mercado y no 

sé obviamente por ejemplo en Colombia tenemos algo que es la seguridad. Aquí la gente quiere construir en 

concreto, si nos vamos a otro lado, la gente construye en madera y pues obviamente no necesitan tanto cemento 

(ET: ahh, claro ¡entendí!). El factor cultural también, entonces uno dice: dejemos de hacer muros en concreto 

pero pues aquí también tenemos un factor cultural que nos, si la casa no es de ladrillo entonces no es… es de 

mentira. Entonces como que por ese lado iría yo (ET: ¡ah listo! Vale muchas gracias). 

 

ET: Ehhh. ¿Quiénes son sus competidores? ¿Conoce las principales debilidades y fortalezas de sus 

competidores?  (Pregunta adicional al formato de entrevista para poder ampliar la pregunta 1) 

E: Nosotros en el mercado colombiano hay tres empresas que son las principales: A, que tiene una posición 

dominante, porque tiene más de la mitad del mercado, le sigue B, que cubre… no sé… depende, ahí a veces 23, 

24 y luego sigue C, que sería la tercera. Ellos serían como nuestros referentes. No son competidores, pues porque 

nosotros tenemos zonas y tenemos forma de atenderlo, pero pues obviamente nosotros tenemos es un 

commodity, entonces pues a la larga cualquiera que lo tenga, sigue siendo un competidor tuyo. (ET: cuando 

usted habla de commodity, es que es un producto ¿cómo?). Pues como… los commodities, o sea, básicamente 

como el acero, como el agua, como que, pues el ejemplo más claro es que si tú a un bulto le quitas el empaque tú 

ves lo mismo, no tienes los atributos que tendría ya un producto elaborado (ET: o sea… como ¿características 

muy similares? ¿Algo así?). Como una materia prima (ET: ahh ok). Básicamente lo que nosotros tenemos es una 

materia prima. (ET: y esos…bueno, esos competidores usted los veo fuerte en algo o débiles…) Ellos son muy 

fuertes. Porque ellos tienen: uno, el aprendizaje, por ejemplo, Clleva 70 años haciendo cemento, nosotros 

llevamos 8. Entonces obviamente una cementera en esa curva de aprendizaje pues obviamente ya tiene resultas 

muchas cosas que nosotros nos estamos encontrando en el camino y lo mismo va a pasar con los otros. A 

empresa A, pues por ejemplo, está por detrás de ellos el grupo X, entonces obviamente pues tienen todo la, el 

músculo financiero para hacer lo que quieran y de hecho están haciendo ya una expansión hacia afuera, ellos ya 

tienen, compraron inversiones en el caribe, ellos ya tienen inversiones en el sur de los Estados Unidos (ET: una 

multinacional), ¡ya! Ellos son una multinacional Colombiana, mientras que las otras dos son multinacionales que 

vienen acá, que son a empresa C y a empresa B. (ET: sí. Y digamos igual así, ellos deben tener alguna debilidad. 

Han detectado ustedes algo de pronto que…). Yo creo que la debilidad de ellos le pasa a todas las compañías 

cuando crecen mucho, ya no son tan juiciosas en la atención a los clientes. Y eso creo que es un… a cualquier 

compañía que ya alcance unos volúmenes gigantes de millones, de millones, de millones, muchas veces no es tan 

juiciosa en la, en la atención usuario por usuario, creo que eso ahí pueden tener debilidades. 

 

ET: ¿Qué aspectos tornan sus productos y servicios superiores o diferentes a los de los competidores? ¿Por qué? 

(Pregunta 4 Formato de Entrevista) 

E: Pues básicamente la empresa ha encontrado  como espacios que no estaban siendo bien atendidos por la 

competencia. O sea, más o menos estoy como hilando a lo anterior. Entonces hay espacios en donde ellos pueden 
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haberlos creado por x o y razón, pero que estratégicamente prefieren colocar su producto en otra cosa y lo tenía, 

no tenían un mercado adecuadamente atendido y pues ese mercado ha estado como en buena disposición para 

ver una nueva opción. Que somos nosotros. (ET: usted considera digamos que esa… digamos ese recurso, esa 

oportunidad que tiene ¿puede ser diferenciado? O el competidor puede… digamos: ¿atacar ese mercado?). Como 

te decía, cuando tú estás en un mercado de commodities o materias primas, siempre habrá la posibilidad de 

volver (ET: claro). Como los niveles de diferenciación en producto, porque puedes tener un nivel de 

diferenciación en servicio y todo un portafolio pegadito a eso, pues es fácilmente que es un mercado que no es 

muy fiel, que fácilmente pues las diferenciaciones en precio pues te pueden afectar, entonces pues el día a día es 

diría una competencia agresiva (ET: ah ok. Listo. Gracias). 

 

ET: Como usted habló. Siendo el Cemento un producto que no tiene mucha diferenciación y al parecer su costo 

de producción es similar en el mercado, según lo que usted me ha comentado, ehhh. ¿cuáles son las líneas de 

acción que la empresa sigue para la realización de sus objetivos y para alcanzar las metas? (Pregunta 6 Formato 

de Entrevista) 

E: Las estrategias de nosotros todas van focalizadas en Nicho. Como no tenemos un tamaño tan grande, pues 

ninguna estrategia podemos apuntarla a cubrir el mercado pues porque estaríamos apuntándole a un hecho que 

no vamos a poder cumplir. Entonces la estrategia de nosotros es hacer muy rentable los nichos que nosotros 

atendemos. Eso sería lo, sobre lo que nos enfocamos (ET: ah ok. O sea, tienen un mercado muy puntual y se 

concentran ahí). Muy bien atendido. 

 

ET: Ehhh, ¿Cuáles han los beneficios la empresa ha alcanzado con esa estrategia? (Pregunta 7 Formato de 

Entrevista) 

E: Pues en este momento, hemos llevamos un crecimiento sostenido. Año a año, las ventas han venido 

incrementándose, ehh, en cuanto digamos a un indicador de fidelidad de clientes, no tenemos una gran deserción 

de los clientes normales, que nosotros manejamos, aunque obviamente lo que te digo, es un mercado pequeño, el 

que nosotros atendemos. Quizás, si nosotros llegamos a, a crecer mucho, empezamos a tener los mismos pecados 

que los, que los más grandes. Pero por ahora pues te cuento las… 

 

ET: ¿Y han hecho alguna otra cosa, aparte de atender ciertos nichos de mercado? (Pregunta adicional para 

ampliar a pregunta 6) 

E: Pues a ver. Ehhh, hemos estado haciendo exploraciones en buscar llevar un portafolio más integral. Entonces 

lo que buscamos es que no sea solo cemento sino pues que tengamos algunas, ehhh, atributos, o servicios o 

productos complementarios que sean interesantes para ese mercado, para ese nicho que estamos atendiendo. 

Esos nichos pues son muy distintos, porque en un nicho puedes encontrar desde un arquitecto, un diseñador, 

hasta un maestro. Y cada uno pues tiene expectativas y tiene ideas distintas de qué es lo que puede estar 

esperando de, de una cementera, o al comprar un producto como el nuestro. Entonces para cada uno, pues se 

fijan actividades muy puntuales (ET: o sea que pensando en esa exploración podemos decir que la empresa ¿está 

pensando en una fase de expansión?). Sí. De hecho ya la arrancamos, porque nuestra capacidad de producción se 

incrementó notablemente. Tenemos un nuevo horno que casi que nos lleva al reto de poder llegar a duplicar la 

producción, entonces eso es lo que nos hace pues que tengamos que ser más efectivos, que tengamos que buscar 

nuevos mercados, que los mercados que tenemos ahorita pues sean más rentables, que nos compren con más, con 

más frecuencia. Es todo un proceso, pero pues que ya se inició porque tenemos una realidad y es que la planta 

amplió su capacidad (ET: amplió. O sea que eso ha sido como una mejora a nivel de empresa. Por ejemplo, ese 

horno que usted me dice). Claro. Ese es un atributo que nos permite pues tener control sobre todo el proceso. 

Aquí hay algunas empresas que importan, con las,  pues con las variaciones que tiene eso, los flujos de moneda, 

capacidades. Siempre que tú importas, pues vas a estar dependiendo de...(ET: la tasa de cambio) tasa de cambio, 

del extranjero. Mientras que pues el hecho de nosotros tener el horno, pues como que tenemos control sobre todo 

el proceso, entonces pues como que podemos ser muy constantes en, en decirle al cliente ¡cuente con eso! (ET: 

esto es lo que tenemos) lo tenemos, cuente con eso y con ese puede trabajar con nosotros. Y pues tener una 

buena relación a largo plazo (ET: ah ok. Excelente). 

 

ET: ¿Ha realizado la empresa alguna modificación a sus productos o procesos últimamente? ¿Por qué? 

(Pregunta 8 Formato de Entrevista) 

E: Ya estamos muy avanzados en tener el sello. Acá en Colombia, pues el cemento se mueve bajo la norma NTC 

121, entonces ya queremos tener el sello de producto y la empresa está enfocada también en tener los sistemas de 

gestión de calidad, sistema de gestión ambiental la 14000 y la OSHAS, la de seguridad ocupacional. (ET: y eso 

¿de qué forma le agrega valor al cliente?) Pues básicamente porque ahorita ehh, el cliente está cada vez más 

informado, o sea, a ellos no les gusta tener un producto que no es sustentable. Entones cuando tú tienes todas 

estas nuevas formas, si tú estás en ISO 14000, lo que le estás garantizando es que tú estás haciendo todos los 

parámetros bajo una norma internacional, donde les estás entregando un producto pues ambientalmente 
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responsable. Básicamente queremos es como ponernos a tono  con los líderes del mercado (ET: ah ok). Entonces 

queremos tener ehh, digamos que como son ehhh normas, pues tú puedes cumplirlas porque pues si no, no 

deberías estar en el mercado, pero no, no necesariamente tienes que tener el sello, pero como te decía atrás, 

nosotros tenemos un cliente que está cada vez más informado, que a su vez tiene auditorias, que tiene cosas, 

entonces pues tú tienes que tener un producto que esté muy acorde a la, a la realidad que se está viviendo, al 

mercado y el mercado está pidiendo que tú tengas que tener mínimo un punto de partida donde dice: tienes que 

tener sello, tienes que tener sistemas de gestión y tienes que tener, y tiene que ser pues sustentable. O sea, no 

puedes tener productos que… (ET: o sea que ahora el tema ambiental en la industria cementera está digamos que 

pegando fuerte (Pregunta Formato Entrevista 11)), y el cliente es muy informado, entonces: ustedes cómo lo 

obtienen, ustedes qué hacen. Todas las empresas si tú te miras, hacen incluso informes completos de su gestión 

ambiental y lo hacen año a año, pues porque hacia allá vamos y yo pienso que eso ya es una, incluso no una 

tendencia, sino una macrotendencia, cada vez el consumidor dice: venga, yo me compro esto pero ¿cómo lo hizo, 

no? (ET: claro, claro), o sea no, yo compré esto y allá… y ¿cómo lo produjeron? Y el que lo produjo ¿cómo lo 

trataron?, es, es, eso ya es una macrotendencia. (ET: y digamos ese, por ejemplo, ese proyecto del horno, está 

contribuyendo a reducir emisiones…) ¡Es correcto! Ese horno en este momento, es el que tiene mejor tecnología 

en Colombia, es decir, un número reducido de emisiones. No va a decir uno que no hay, porque pues estaría 

mintiendo, o sea, es un proceso como un carro, o sea, tú puedes tener un carro de muchas emisiones o de pocas 

emisiones moderno. Pues, el horno de nosotros, es un horno que tiene las mínimas emisiones que puede hacer 

dentro de la tecnología actual, es tecnología de punta. (ET: claro. Ah ok. Muchas gracias). 

 

 

ET: Esas modificaciones hechas por la empresa ¿exigieron la utilización o creación de nuevos procesos o 

productos que no eran conocidos por la empresa? O ¿la empresa trabajó con procesos y productos actuales y 

simplemente hizo una mejoría? Comente. (Pregunta 9 Formato Entrevista).  

E: Se ha venido estructurando. Había muchas cosas que, que se hacían digamos como independientes y parte de 

lo que se está buscando es que todo se trabaje en conjunto. Entonces, te podría decir que es un proceso que se, 

que se está estructurando, o sea en este momento no hay cultura organizacional de como… pero sí se está 

haciendo un esfuerzo en hacerlo (ET: o sea ¿cómo un trabajo en equipo de, de las áreas?) de las áreas y pues 

parte de eso es lo de ISO 9000 por ejemplo, ahí tu empiezas a ver que las áreas se tienen que cruzar, tienen que 

hablar. Pero más o menos en ese orden vamos y para allá se va. Estamos digamos, digamos (ET: en el proceso) 

en el proceso de hacerlo (ET: ahh vale. Gracias).  

 

ET: Ehhh. ¿Usa algún mecanismo de protección la empresa cuando ha realizado algún cambio para que no sea 

imitado o conocido por la competencia, como una patente? (Pregunta adicional para ampliar el tema de la 

innovación) 

E: Creo que ahí tendría que volver al origen. Como tú tienes una materia prima, la materia prima y ¡Bueno! El 

caso del cemento se rige por una norma y tiene unos componentes y tiene unos aditivos, pero ¡no! Realmente en 

eso no, no es fácil que tú puedas hacer una patente, pero sí puedes innovar sobre el servicio, pero lo mismo, 

tampoco lo puedes patentar. Yo diría que, que puedes hacer es acciones de atención al cliente, de cómo lo haces, 

que para escalarlo sería difícil. Al tamaño de nosotros digamos pues se puede hacer (ET: claro), entonces 

digamos que sería como una barrera de, de imitación, pero no, no que puedas patentar el proceso y mantenerlo, 

porque de hecho es un proceso que es muy de cara al mercado. O sea, tú haces algo hoy y al otro día toda la 

industria, cualquier modificación que hagas, lo va… (ET: o sea que los procesos y el producto son muy estándar 

para todos). ¡Sí! (ET: normalmente todos conocen como es el…) y lo que hacen los demás es fácilmente, es muy 

visible (ET: detectable digámoslo así), es muy visible, de acuerdo, entonces no, es más ser como muy efectivos 

en la gestión y en la forma que pensamos hacerlo, más que como esconder o proteger y todo eso. ¡No! Es más 

como una labor de puertas abiertas pero muy coherentes con lo que les estás ofreciendo a tu, a tus clientes (ET: a 

tu cliente. Ok). 

 

ET: Ehhh. ¿Cuáles son los beneficios que la empresa ha obtenido con el cambio, por ejemplo, el proyecto del 

horno, la nueva restructuración que están haciendo para trabajar como más en equipo… tanto para la empresa 

como para los clientes ¿han existido algunos beneficios?. Explique. (Pregunta 10 Formato de entrevista). 

E: lo que pasa es que lleva muy poco tiempo, entonces, ehhh uno diría bueno: con el horno vamos a ser entonces 

más efectivos, vamos a optimizar más, pero como lleva dos meses, estadísticamente todavía no tienes 

información muy clara (ET: claro), pero pues hacia allá, hacia allá vamos (ET: es apuntar pues obviamente a 

obtener beneficios). Por el tiempo que lleva no te podría decir con certeza que tanto impacta (ET: claro), por las 

razones que te estoy contando.  

 

ET: entonces ya para cerrar haciendo como un pequeño resumen entonces de lo que hemos hablado, he 

entendido entonces que la industria tiene como unas características semejantes en cuanto a producto, en cuanto a 
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procesos  y en cuanto a competidores, ehhh, pero, como usted me dice hay como un proceso de expansión. Que 

el gobierno tiene planes. Usted considera que ese crecimiento que tiene la industria ¿ha sido más como por ese 

apoyo gubernamental? O las empresas también están jalonando a…(Pregunta adicional para cerrar la entrevista y 

ampliar lo dicho por el entrevistado).  

E: ha sido que se ha dado una oportunidad, entonces cuando tú ves un país como Colombia, en donde la 

infraestructura está toda por hacer y el gobierno le ha puesto, le ha puesto las concesiones 4G que son 

concesiones gigantes, pues obviamente vas a tener un mercado a 10 años con una perspectiva clara, entonces por 

eso  vas a encontrar que se están haciendo inversiones en crecer como la base o la capacidad instalada, 

básicamente seria como, como lo que yo vería, o sea hay oportunidad en infraestructura hay una oportunidad 

(ET: como por las características digamos del mercado, lo entiendo de esa manera) ¡Sí! O sea el momento del 

país y la puesta da para, para… y lo mismo hacen los extranjeros. Si en este momento la empresa B está 

haciendo una planta que pone 1 millón de toneladas más, pues obviamente tú lo haces es porque están viendo 

una oportunidad, sino la pondrían en cualquier otro (ET: sí claro), en otro país, pero aquí está y sumado pues al 

entorno Colombiano que es estable, que no tenemos, que tenemos una inflación bajita, pues que el país comenzó 

a tener una muy buena calificación, entonces pues obviamente es un entorno que (ET: o sea a nivel económico 

digamos que el país está…) se volvió atractivo (ET: atractivo para…) para eso… para la inversión extranjera y 

pues obviamente la misma dinámica que te estoy contando atrás. Se está apostando pues hacer unas concesiones 

que son muy grandes, entonces obviamente para eso pues se va a necesitar el producto, las materias primas. (ET: 

ah ok listo. Bueno, muchas gracias. Cerramos entonces aquí la entrevista. ¿Listo? Gracias). Listo, ¡perfecto! 

 

 

ENTREVISTA 2 - GESTOR 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): E2 

Tempo entrevista: 34 minutos e 77 segundos 

 

 

ET: Buenas tardes E2 (E: buenas tardes). Vamos entonces a empezar con la entrevista. Haga una descripción de 

la industria y de la empresa, respecto a competidores, productos y clientes. (Pregunta 1 Formato de Entrevista) 

E: Buenas tardes Jennifer (ET: buenas tardes). A empresa D es una empresa que lleva una trayectoria de 7 años 

en el mercado colombiano. Ehh su creador o sus fundadores pues son empresarios netamente colombianos, igual 

que su capital. Cuando se concibió la empresa, la formación de la empresa, ehh estratégicamente se definió 

Suesca como el foco de producción, debido a su cercanía, debido a su cercanía por el, en el mercado de Bogotá. 

Había una similitancia en cercanías con la extracción de las materias primas. Inicialmente se concibió como una 

empresa productora de cemento, con un único producto que era el cemento gris uso general o tipo 1, ehh en las 

presentaciones en las que se comercializa en  la trayectoria del mercado colombiano, que es en sacos y en granel. 

A raíz de una estrategia comercial en donde el cemento se constituía parte de unos nuevos productos, se, se dio 

uso a todo tema de los morteros y a los cementos especiales. Digamos, que en su momento la tecnología que se 

estaba implementando no era muy amigable para ese tipo de productos y pues se dejaron de producir, mientras 

que acomodábamos todo el tema tecnológico, de capacidades y logístico. Hoy por hoy, pues la empresa ha 

aumentado sus volúmenes de producción. En este momento estamos en un nivel de 55000 toneladas por medio 

mes de cemento, con un portafolio mucho más definido en cuanto a las líneas de cementos, cementos especiales, 

morteros y una división empresarial que es de prefabricados en concreto. Ehh la empresa dio un cambio 

tecnológico total desde hace dos años en el cual se inició la implementación de la, de la construcción de un 

nuevo horno con tecnología alemana, sistemas de control alemanes siemens, igual que sus sistemas de empaque 

y sus sistemas neumáticos. Ehh en cuanto a la empresa como tal, pues ha logrado una penetración de mercado en 

la zona centro del país, logrando expandirse hacia Antioquia, los Santanderes y el Sur, pero sin penetrar todavía 

la costa norte de, del territorio Colombiano. En los planes de expansión está en un futuro muy cercano tener la 

industria del concreto y ampliar el portafolio del cemento. Digamos que todo esto va ligado al segmento 

empresarial en cuanto a la tecnología, en cuanto a capacidades de producción, en cuanto a logística tanto interna 

como externa y con una serie de variables que nos permite hacer una reinversión desde el punto de vista de 

ingresos y de retornos de las inversiones anteriores. Estamos en un franco desarrollo encaminados también a la, a 

los consumos masivos del país, a los desarrollos en infraestructura, desarrollos viales, desarrollos de puertos 

tanto secos como marítimos y en un desarrollo que está impulsando el gobierno nacional, que es el desarrollo de 

vivienda, en el cual en esos segmentos estamos con la, con el firme propósito de atacarlos de una manera directa, 

con unos productos más… digamos amplios y más amigables en cuanto a las necesidades de los constructores y 

con una escala técnica, de tecnología de punta, que nos permite brindar una garantía adicional en cuanto a las 

variaciones del producto.  
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ET: ¿Usa la empresa algún proceso de planeación para definir sus planes de decisión, acción y uso de los 

recursos? (Pregunta adicional para ampliar el entendimiento del proceso de administración estratégica).  

E: Totalmente (ET: ¿cómo?). La industria, la industria del cemento no solamente, digamos… que a diferencia de 

otras industrias mucho más amigables ehhh en cuanto a sus procesos, el cemento es la composición de una serie 

de materias primas, como yesos, calizas, combustibles fósiles, carbones, ehhh remanentes de producción de 

siderúrgicas, en el cual los procesos de planeación o la estrategia va definida en cuanto a primero, la 

optimización o la cercanías con las fuentes de materias primas, segundo, los ataques a los mercados naturales 

donde se quiere concentrar la planeación comercial, en este caso para Cementos D nuestro mercado natural es la 

zona centro del país, ahí pretendemos hacer una gran penetración y todas las decisiones gerenciales desde los 

puntos de vistas financieros, comerciales, logísticos, incluso de reinversión, van encaminados a una estrategia en 

el cual se define que la compañía va a atacar sus mercados más cercanos. Igualmente la utilización de las flotas 

tanto de logística interna para materia prima como para cemento se o, se dan, es un recurso que se trata de ajustar 

de acuerdo a las necesidades tanto de producción como de despacho, debido  a que tratamos hacer una 

optimización de los recursos físicos, de transporte. Adicionalmente, dentro de los procesos de producción del 

cemento, se manejan porcentajes de reutilización de residuos, de otras industrias, como las industrias 

siderúrgicas, específicamente la escoria de alto horno. Adicional a eso, utilizamos residuos de otras industrias, o 

aprovechamos recursos de otras industrias como la industria de, de gres o de arcillas, en el cual se utilizan unos 

subproductos que son insertados dentro de la producción de cemento y el tema de la, digamos del 

reaprovechamiento de la energía. Dentro de la nueva fase de producción que pasamos de una producción de 

cemento vías húmedas a vía seca, hay gases calientes que se están utilizando y se están re involucrando en el 

proceso, pues ahí tenemos una reutilización de recursos energéticos que nos permiten hacer un poco más 

eficiente y rentable la operación, ehh (ET: ¿eso tiene algún beneficio a nivel ambiental?) (Relacionada a la 

pregunta 11) ¡Sí! Digamos a, al tú utilizar ehhh residuos como gases calientes, al utilizar como remanentes de 

producción, en vez de sacarlos a una, al ambiente, que eso tiene una composición de partículas por millón que 

impacta, a pesar de que se cumpla una norma ambiental, pues lo que hacemos es disminuir las emisiones porque 

se está re insertando dentro del proceso. De igual manera, al utilizar producto remanentes  de otras industrias, 

estamos utilizando un desecho de otra industria que lo estamos involucrando en el proceso y que lo 

transformamos y le damos valor y nos permite pues dar unas adiciones al cemento. Ehh, las decisiones en cuanto 

a cómo se van a hacer esos procesos o esos recursos van encaminados de la mano a nivel tecnológico, digamos 

que al estar innovando en tecnología, al estar innovando en procesos nos permite hacer esa reutilización en pro 

de un ambiente más amigable, hacer la compañía más amigable de cara al medio ambiente y, y reducir costos 

que finalmente es la que nos permite dar los porcentajes de reutilización y la optimización de los procesos (ET: 

ok).               

 

ET: Dentro de la industria ¿cuáles son las principales oportunidades que la empresa tiene para crecer? Y ¿cuáles 

son las principales dificultades que la empresa tiene que enfrentar en su día a día? (Preguntas 2 y 3 Formato de 

entrevista).  

E: Bueno. Las amenazas comerciales, no solamente para una industria cementera, en general en Colombia se 

están dando ¿por qué? Digamos que la infraestructura. En Colombia los costos logísticos terrestres o la 

infraestructura colombiana, uhhm… no está acorde para los planeaciones estratégicas que tiene la industria en el 

país. La infraestructura tiene un atraso moderado de que si bien ha mejorado, puede tener un atraso de 50 años en 

relación a la industria. La de, de igual manera la infraestructura logística marítima y de puertos tanto secos como 

húmedos, digamos que se convierte en una desventaja debido a que los costos de mover tanto materias prima 

como producto terminado en Colombia vía terrestre es elevado. Estamos hablando de que en un costo promedio 

de una tonelada en Colombia moverla x-y, una distancia no mayor a 100 kilómetros, puede estar costando 

alrededor de los 6 o 7 dólares, entonces es totalmente desmesurado para lo que exige la industria y de cara a una 

competitividad global, donde en Colombia de una u otra forma la industria es en, en su estructura de costos tiene 

un porcentaje considerable en unos costos digamos tributarios o impositivos, a los cuales habría que sumarle los 

costos logísticos, lo que nos hace, no competitivos en cuanto a estructura de costos, con lo que está, con lo que se 

consigue en países de una u otra manera, de segundo o de tercer nivel, como España, como Turquía, o incluso la 

China. Esto es demasiado costoso y se convierte en una amenaza. Entonces no hay posibilidades de crecimiento, 

de expansión por fuera del país (ET: ¿en este momento?), en este momento. Las condiciones son bastante, 

bastante desiguales. (ET: ¿y en cuánto a oportunidades?). Las oportunidades del mercado es que Colombia se 

está, está en un despertar en el tema de construcción. Digamos que a pesar de todas estas falencia que te estoy 

mencionando, que nos han encarecido los costos, ehhh… hay parte dentro de la estrategia de los gobiernos tanto 

presente, como los anteriores, de mejorarlo, entonces hay un consumo masivo de cemento. De igual manera, la, 

la, el impulso en construcción habitacional o vivienda de estratos cero, uno y dos, nos ha permitido también 

hacer un consumo de cemento. Ehhh digamos que hoy en día, uno de las principales beneficios que hay, es la 

utilización de los terrenos. Hay ciudades que están llegando a un porcentaje de saturación en el cual ya no 
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permiten la construcción en propiedad horizontal sino son todas de tipo vertical, entonces automáticamente 

aumentan los consumos.  

 

ET: ¿Cómo la empresa maneja sus relaciones con los clientes cuando estos hacen exigencias en cuanto a la 

calidad del producto y precio definido? (Pregunta adicional para ampliar la pregunta 1) 

E: Bueno. Las ventas de cemento o la estructura comercial de las ventas de cemento, pasan por unos canales de 

comercialización, o canales de venta. Digamos que hay unos…aunque el cemento debe cumplir una norma 

técnica colombiana, que, en el cual pues todos la cumplimos de manera pues transparente. Eh hay unos canales 

que son un poco más exigentes que otros, dependiendo del uso y del consumo. ¿Qué quiere decir? El cemento no 

es un producto en sí, es un insumo para hacer un producto general, en este caso, los tipos de concreto, llámense 

de la manera como se vayan a realizar, si son concretos tecnificados, o concretos operacionales, o empíricos ¿si? 

Cuando tú atacas un canal, como un canal de comercialización y donde hay una red de distribuidores y van a 

unos nichos de mercado muyyy empíricos en cuanto a los conocimientos, el nivel técnico es de una percepción 

más maleable y moldeable ¿por qué?, porque las personas hacen sus mezclas y hacen  sus desarrollos en cuanto a 

tipos de concreto de una manera empírica, sin un control de calidad de materias primas como la arena, los 

agregados, incluso, la misma agua, in y pasando por encima ciertos procesos, como procesos de curado, como 

procesos de fraguado y como procesos de control y diseños y diseños de cálculos de estructuras; es una manera 

muy empírica, en donde si hay un tema técnico, ya empezamos a tener una contradicción con el cliente, porque 

es pasar de darle una explicación en un nivel técnico de qué se hizo bien o mal, a un nivel empírico que lo lleva 

haciendo así 10, 12, 15 años. Entonces ya digamos que la percepción del uso se vuelve un poco más maldeable, 

moldeable ¿por qué? porque tú dices el cemento falla, pero de cara a ¿qué?, a la arena, triturado, entonces ya 

empiezas a desglosar una serie de variables que tienes que entrar a mirar. Cuando tú vas a un nivel más técnico, 

específicamente a constructores, o a estructuras comerciales de infraestructura, o concreteros y demás, ya 

digamos que tú pasas a entablar un tema técnico totalmente estudiado, calculado y desarrollado, donde los 

controles sobre los agregados, de las materias primas, los controles de proceso están a la orden del día, entonces 

tú entras ya en un desarrollo más tecnológico en cuanto a ¿qué?, en cuanto a nuevos, nuevas formas de construir, 

o nuevas tendencias de construir, en el cual ya entras a tratar de mirar a ver si tu producto se comporta bien de 

cara a: aditivos, acelerantes, retardantes, espesores, rellenos fluidos, sus productos, incluso a técnicas de 

construcción de vanguardia, como concretos lanzados, concretos fluidos, concretos gasificados, entonces tú ya 

entras un nivel  más técnico donde no solamente tú reaccionas con unos agregados, con unos componentes para 

realizar un concreto, sino ya entras a mirar un nivel más técnico de cómo aplicarlos, cómo es su utilización, 

cómo se degradan, incluso, como se proyectan a través del tiempo, entonces tú ya tienes que hacer un ataque 

totalmente diferente, o una defensa totalmente diferente en cuanto a la parte técnica. De una u otra manera, la 

industria cementera hace sus ensayos, hace sus análisis, pero como el tema de la construcción, todo el tiempo 

está innovando, en cuanto a maneras de construir, en cuanto a tendencias, ehh incluso en cuanto a normativas, 

entonces pues tiene que ser uno más mundial (ET: claro). El cemento tiene la característica de ser de uso general, 

pero tú solamente no puedes sacar un cemento para x o y consumo, si es para un maestro, para un ingeniero, eso 

tú lo debes sacar para que el ingeniero lo utilice en cualquier condiciones y le dé la respuesta esperada, entonces 

ahí ya el nivel técnico pasa a ser un poco más específico.  

 

ET: Y en relación a los proveedores ¿Cómo es la relación con sus proveedores? ¿Cómo son sus acuerdos? 

(Pregunta que surgió por interés de parte del investigador y por la cercanía con el entrevistado).  

E: Bueno, digamos. La industria cementera partiría en dos los proveedores, los proveedores de materias primas o 

de insumos, llámese insumos químicos, tecnológicos, mecánicos, rodamientos, piezas de desgaste y los que 

pasan a ser los proveedores de servicios o de estructuras por decirlo así comerciales, o estructuras logísticas. 

Entonces cuando tú hablas de un proveedor de insumos, hablas de aquellos que son los que te venden a ti los 

agregados, la materia prima, incluso, te pueden poner un tema de producto de servicio, los químicos y demás, 

entonces la relación con ellos digamos que es un poco…intrínseca ¿por qué?, porque ellos necesitan asegurar sus 

productos de extracción y yo necesito asegurar mis volúmenes de producción, entonces tenemos un tema que es 

como una relación muy estrecha de que yo le compro y usted me vende, pero hoy en día se ha vista de que se ha 

distorsionado un poco la relación por la inestabilidad de la infraestructura, los costos de transporte ¿si?. Ellos 

moderan un equipo de, un, una estructura de costos de acuerdo a sus costos operacionales que es más o menos 

controlada, pero los costos de transporte es totalmente incontrolable, son variables ajenas, entonces entra uno a 

negociar y las negociaciones no se dan por periodos de tiempo tan extenso. Lo máximo que se puede encontrar 

en la industria son un año, seis meses, porque las condiciones externas o exógenas pueden variar. Cuando tú 

hablas con un proveedor de servicios, llámese sea de costos de energía, llámese que crea servicios logísticos, de 

personal y demás, digamos que la relación es un poco más ah, ah desligada al tema de cemento, pero es un poco 

más controlable, entonces ya tenemos nosotros una estructura de costos que ya decimos requerimos tanto mano 

de obra calificada en estas condiciones, o requerimos tantos servicios logísticos en flota, o requerimos tanto… 

pero solamente hasta un punto. Digamos que en este caso los servicios de logística sería proveer equipos, 
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maquinarias, más no desplazamientos. Cuando hablamos yo necesito un equipo de extracción, necesito logística 

amarilla, que en este caso es una maquinaria pesada, digamos que hay unos costos que están controlados ¿por 

qué? porque hay una depreciación de un equipo, unos costos de mantenimiento de ese equipo y unos costos 

horas hombre de ese equipo. El equipo a pesar de que se está moviendo, no está recorriendo vías nacionales que 

son costos de desplazamiento grandes, entonces digamos que en ese caso ya es fácil, más fácil de controlar.  

 

ET: ¿Existe algún producto que pueda ser substituto del cemento? ¿Cómo la empresa está preparada para 

enfrentar esa posibilidad? (Pregunta adicional al formato de entrevista) 

E: El cemento y creo que la percepción en todo, a nivel mundial, el cemento es un producto que no tiene 

substitutos ¿si?, por su conformación físico-química, sus reacciones, sus niveles de alcance en cuanto a tipos de 

proyectos, de usos y demás. Es un proyecto que en sí no tiene substituto. Cuando se hace necesariamente la 

obligación de consumo de cemento no hay quien lo pueda substituir ¿si?, lo que sucede es que el producto se ha 

visto, digamos su uso o su cantidad de utilización por metro cuadrado de construcción, o por metro cúbico de 

proyecto sí se ha puesto un poquito relegado ¿en cuanto a qué?, en cuanto a los sistemas constructivos modernos. 

Ya… digamos que las fachadas de los edificios, de las casas que anteriormente eran pegadas con cemento y 

llevaban cemento, están siendo reemplazadas por vidrio, por aluminio y por demás, pero el uso del cemento 

sigue estando ahí, lo que pasa es que su consumo o su uso es menor en cantidad (ET: es menor, es menor) ¿si? Y 

llega un punto en que es irremplazable. Tú vas a hacer una estructura no puedes hacerla con aluminio ni con 

vidrio, adicional a eso, las técnicas de construcción también van encaminadas a que el descargue o uso del 

cemento sea un poco más amigable, en cuanto a los temas de arquitectura ehh y todos los procesos 

arquitectónicos que ya llevan a un embellecimiento del proyecto, de la obra, entonces el cemento sigue 

manejando su esencia de la estructura, en la cimentación, pero se ha visto un poco reemplazado en su 

tecnificación o en su por decir arquitectura dentro del proyecto por los materiales, aleaciones de polímeros, 

aluminio, vidrio, etc., estructuras un poco más moldeables y que tienen unos costos en proceso y en tiempo 

mucho más amigables que la construcción tradicional en cemento (ET: pero acá en Colombia ¿se está viendo 

muy visible esa tendencia? O ¿todavía?) ¡Sí! Digamos que en los temas, está muy arraigada. Digamos que 

implementar, hacer novedoso el embellecimiento de una obra es costoso, porque a pesar de que los, lo, el tema 

de los desarrollos arquitectónicos y los diseños de arquitectura y fachadas y demás, hacen un embellecimiento 

pero eso tienen un costo. Entones se está viendo ese tipo de, de, de tipos de sistemas constructivos más que todo 

en los niveles más altos, estratos 6, 5, incluso 4 se ve, pero en la construcción tradicional en los estrato 0, 1, 2, 3 

ya no es tan viable verlo (ET: se mantiene la…)  Se trata de mantener ¡Correcto!.  

 

ET: ¿Quiénes son sus competidores?  ¿Conoce las fortalezas y debilidades de sus principales competidores? 

(Pregunta adicional al formato de entrevista para poder ampliar la pregunta 1) 

E: Bueno. En Colombia en este momento se están manejando ehh, en total son 7 productores de cemento. Entre 

esos está como líder de mercado el grupo A, seguido de B, de B que es Mexicana en su filial Colombia, grupo C, 

a empresa D, está Cementos E, está Cementos F y Cementos G, ellos son los productores locales. Digamos que 

hay un, otro, otro, otro competidor que aunque no es productor, pero que se está viendo mucho, que son las 

importaciones de cemento, debido a que pues a veces los temas son más fáciles importando que produciendo. 

Ehh las debilidades y fortalezas de cada uno pues van ligadas a su estrategia comercial. Sería muy difícil yo 

decir que las conozco (ET: ¿en detalle?), en detalle. Pero digamos que sus estrategias son a veces algo visibles, 

en cuanto a sus focos de operación o producción, en cuanto a su cubrimiento radial, en cuanto a sus servicios 

logísticos, en cuanto a sus campañas de mercadeo y publicidad, pero ya definir que si conozco en detalle cada 

estrategia o que le van a apuntar es bien complicado (ET: claro), uno ve lo que ellos tienen dentro de su 

estructura en general pero ya conocer el detalle, eso es bien complejo ¿no? Eso es reserva de cada quien.  

 

ET: ¿Qué aspectos tornan sus productos y servicios superiores o diferentes a los de los competidores? ¿Por qué? 

(Pregunta 4 Formato de Entrevista) 

E: Pues cabe aclarar que el cemento es un commodity de uso general con una norma técnica, no hay un 

ofrecimiento adicional frente al competidor o un ofrecimiento menor al competidor. El cemento está regulado. 

Digamos que posicionar un producto como el cemento con una diferenciación en calidad no es tan viable porque 

todos ofrecen lo mismo. Ehh dentro de sus temas de recursos pues hay un tema de posicionamiento que van 

encaminados neta, única y exclusivamente sobre el servicio al cliente. Hablando de diferenciación en cemento, 

pues más de lo que tú ofrezcas en cuanto a servicio, en cuanto a procesos, o en cuanto a portafolio, tú no puedes 

hablar que tú tienes un cemento mejor o peor que el de la competencia, ya la estrategia se basa en lo que tú 

puedas ofrecer adicional a las características físicas y químicas del producto. Digamos que las, la, para mirar a 

ver si un producto como la estructura que tú ofrezcas en cemento son imitados, digamos que en este caso 

partimos de un hecho de que tú estás satisfaciendo una necesidad de un mercado ¿sí? Ehh las estructuras 

logísticas, o las condiciones de entrega, o las condiciones del producto nacen de una necesidad en la cual tú 

tratas de atenderla dentro de tu estructura, entonces hablar de que si a ti te imitan o no te imitan en un tipo de 
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producto es difícil. Te pueden imitar condiciones logísticas, condiciones de servicio, de empaque, de cantidades 

y demás, pero ya lo que te exige a ti es el mercado, tú te amoldas a las exigencias que te haga el mercado, 

entonces de pronto ya con la estructura que tienen hoy por hoy los cementeros en Colombia difícilmente, 

difícilmente cabria la palabra de que son imitados (ET: imitados) porque sí. Tú basas tu estrategia dependiendo 

la demanda, entonces tratas de atacar los mismos mercados.   

 

ET: Bueno. Me hablaste que el cemento es un commodity ¿no?, entonces ¿cuáles son las líneas de acción que la 

empresa sigue para la realización de sus objetivos y para alcanzar las metas? (Pregunta 6 Formato de Entrevista) 

E: Listo. Bueno. Digamos que dentro de la estructura, el cemento como tal no tiene diferenciación ¿Si?, ehh los 

costos de producción dependen de la estructura que tenga operacional, administrativa, minera, ambiental, 

estructural, logística y demás que tenga cada empresa ¿Si? para ponerte en un contexto ¿no? y adicional a eso, 

ehhh las estrategias, lo que hace uno es mirar a ver en dónde puedo ubicar la mayor cantidad de producto 

posible, en donde los desplazamientos logísticos, los desplazamientos logísticos, los desplazamientos de 

operación no sean tan costosos dentro de tu, dentro de tu estructura para poder ser competitivo ¿Si?, ehh digamos 

que al explorar o neu, al explorar oportunidades de mercado, tú tratas de llegar a aquellos nichos ehh donde tú 

sabes qué ofrecen los competidores y tú sabes qué tienes que ofrecer ¿Si? dentro de tu estructura y dentro de tu 

modelo. Los clientes utilizan cemento en unas características que ya están re, controladas pero siempre tratan de 

aprovechar al máximo su esquema organizacional o su estructura y descargarla en sus proveedores, un ejemplo, 

ehhh si el proveedor de cemento le vende los cementos, le vende la arena, le vende el triturado, le vende el 

concreto, para ellos administrativamente mucho más fácil tener un solo proveedor multiproducto que un 

proveedor que le venda uno por cada producto, entonces digamos que las ventajas no son tan diferenciadas y las 

estrategias son muy similares ¿no?, no hay una estrategia así que diga es totalmente diferenciada porque va a 

atacar un nicho de mercado muy específico ¡no! (ET: claro, claro) total pues todos los nichos de mercado son 

unos más importantes que otros, pero siempre la diferenciación está en servicios excepcionales, como portafolio 

de producto, como respuestas logísticas, como (ET: servicio al cliente) servicio al cliente,  atención, ayuda y 

detención de problemas, ehh asistencia técnica y demás, pero ya más entrar más arraigadamente y mirar a ver 

no… no es tan concreto.  

 

ET: ¿Cuáles son los objetivos y las metas de la empresa a largo plazo? (Pregunta 5 Formato de Entrevista). 

E: Silencio. Bueno. Ehh en la parte, dentro de los planes estratégicos que ha desarrollado Cementos D digamos 

que… se parte en dos fases. Las fallas tecnológicas que hemos, que tuvimos en el pasado nos llevó a que todos 

los planes estratégicos que, que se hicieran se vieran de una u otra manera afectados en sus cumplimientos, mas 

no dentro de la estrategia ¿Si? Las variables ex, intrínsecas a la producción pues nos traían problemas en cuanto 

a volúmenes, en cuanto a estabilidades, pero, si ponemos a analizar los planes estratégicos dentro de lo que fue la 

conformación de Cementos D fueron óptimos ¿Por qué?, porque se creó un mercado entre comillas cautivo, para 

el volumen de que estamos manejando por hoy en día, que 50, 55 mil toneladas que es casi tres veces la 

producción que teníamos hace dos años (ET: inicial) ¡Sí!, entonces digamos que dentro del plan estratégico fue 

muy positivo a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos con los temas de producción.    

 

 

ET: Bueno. La siguiente pregunta me habla de si la empresa ha realizado o implementado alguna modificación 

de su producto. Tú me hablaste del horno que, que se comenzó y la expansión de la producción ¿no? (ET: ¡sí!), 

entonces esa fue como la modificación. (Pregunta 8 Formato de Entrevista).  

E: Las mejoras… a pesar de que el cemento sigue siendo cemento, las mejoras son constantes ¿no?, porque el 

cemento está regulado por unas normas, entonces, independientemente de cómo llegues tú a tu producto final 

que es cemento tipo G, o cemento tipo ART, o cemento especial, pero tú tienes que innovar en el producto ¿por 

qué?, porque todos los días hay cambios ambientales, todos los días hay cambios de seguridad industrial, todos 

los días pueden presentarse cambios tributarios, que te llevan a innovar o a modificar tus procesos, pero el 

cemento sigue siendo cemento, entonces digamos que no hay una innovación intrínseca de producto, pero sí hay 

una innovación constante en los procesos (ET: los procesos que circundan la producción del cemento, digámoslo 

así), la producción del cemento sí. Digamos que una de las variables que más cambia es los temas, las e, 

emisiones al medio ambiente, entonces los procesos llevan a que hayan cambios de tecnologías, cambios de 

equipos, cambios de maneras de operación, cambios de formas de producir, cambios de insumos, entonces eso 

está en constante cambio, más no cambia el producto final (ET: el producto como tal. Por las normas que ya me 

comentaste), por las normas. Adicional a eso, ehh los procesos en cuanto a las presentaciones, también afec, 

también impactan directamente ¿por qué?, porque tú haces un producto que es cemento, cómo lo empaques, 

cómo lo transportes, en qué condiciones, eso ya lo, digamos lo solicita el mercado o lo exige el mismo cliente, 

entonces tú también te amoldas. Sigue siendo cemento, pero ya la presentación cambia. Eso también implica un 

cambio de tecnología, porque también tenemos que tener en cuenta que los procesos de empaque, los procesos 
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de transportes, los procesos de bandas, de acomodación, varían dentro del proceso productivo dependiendo (ET: 

dependiendo de la empresa también) ¡exactamente!). 

 

 

ET: Cuando la empresa realiza algún proceso de cambio, ¿lleva en cuenta los diferentes grupos de interés que 

serán afectados? ¿De qué forma? (Pregunta Adicional) 

E: Digamos que ahí es donde está la diferencia. La empresa no desarrolla productos ehh cambio de productos 

para comunicarse a los, a los grupos de interés ¡No! Los grupos de interés, su mercado o su consumo hace que 

sean varios productos de mercado ¿por qué?, porque si un ejemplo, si yo tengo un producto que lo empaco en 50 

kilogramos y lo comercializo en 50 kilogramos, no quiere decir que yo vaya a sacar un bulto de 30 y el mercado 

me lo reciba, puede ser que no me lo reciba, entonces lo que hago yo es amoldarme a las necesidades de los 

consumidores, dependiendo de sus variables. Entonces digamos más bien que lo grupos de interés que yo tengo 

son los que me exigen a mí estar en constante innovación (ET: estar en constante innovación, o mejoría de 

procesos o productos) ¡exactamente! Ya sea por implementación de espacios, por implementación de las mismas 

maquinarias, porque ellos tienen también sus maquinarias en los patios industriales (ET: o sea que la empresa 

está permanentemente haciendo una investigación de qué es lo que el mercado está pidiendo para…) 

¡exactamente! Hay un feedback, porque ahí en este caso digamos que la fuente… yo produzco cemento, cómo lo 

debo entregar, en qué características, en qué cantidades, cómo es la logística, ya esa es mi venda de producto 

completa (ET: claro), entonces no puedo desconocer eso. Yo no voy a sacar un producto que… yo tengo una 

empacadora y voy a vender bultos de 30 kilos, muy probablemente no lo venda ¿Si?, porque tiene que haber una 

necesidad (ET: Ok. Gracias).    

 

ET: ¿Usa algún mecanismo de protección la empresa cuando ha realizado cambio para que estos no sean 

imitados por la competencia? (Pregunta adicional para ampliar tema de la innovación) 

E: La producción de cemento digamos que los cambios vienen siendo en su manera de comercializar, en sus 

alianzas estratégicas, en sus temas medio ambientales, en sus programas sociales, en sus programas estudiantiles, 

de capacitación y demás, porque la industria generalmente está, es copiada o digamos que la tecnología 

generalmente es muy general ¿Si? Por… valga la redundancia. Los proveedores de maquinarias o de equipos, 

generalmente son los mismos para toda la industria, entonces los procesos son muy parecidos ¿no?, ya lo que  

hace que se diferencien es la optimización de los recursos, la cercanía con los puntos de explotación de materias 

primas, las cercanías con los focos de mercados objetivos, que hacen como que tengan una diferenciación, mas 

no por temas tecnológicos o por temas de implementación.   

 

ET: ¿Cuáles han sido los beneficios que la empresa ha obtenido con estos cambios y estratégias? (Pregunta 7 y 

10 Formato Entrevista) 

E: Bueno. El principal beneficio con los cambios de tecnología ha sido el control y estabilidad de la producción 

¿Si?, tenemos una producción más estable, más confiable. Lo otro, que se lograron reducir las emisiones al 

medio ambiente, ehhh digamos que es mucho más amigable de cara al medio ambiente, al tema ehh de 

contaminación en general, lo otro es que es mucho más eficiente, los procesos son más eficientes en cuanto a la 

utilización de consumos energéticos y de materias primas, que nos hacen que nuestros costos de producción 

bajen. Adicional a eso, esa nueva tecnología nos permite implementar, aunque en Colombia todavía no se está 

viendo mucho, otros mecanismos diferentes de empaque y comercialización. Digamos que ya con la velocidad 

que tienes a nivel de producción del nuevo horno, nos permite a nosotros hacer esti, maneras de, de estibar 

automáticamente, con unos controles más acertados en cuanto al empaque. Las modificaciones de esa tecnología 

para los tipos de cemento, podemos producir hoy un cemento y mañana producir otro con el mismo equipo. 

Digamos que todo eso son beneficios que van intrínsecos dentro de lo que se hizo el cambio tecnológico. (ET: 

Ok listo. Muchas gracias por la información, entonces cerramos la entrevista). Ok. 

 

  

ENTREVISTA 3 - GESTOR 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): E3 

Tempo entrevista: 27 minutos e 26 segundos 

 

 

ET: Bueno E3, buenas tardes. Ehh vamos entonces a comenzar con la entrevista. Haga una descripción de la 

industria y de la empresa, respecto a competidores, productos y clientes. (Pregunta 1 Formato de Entrevista) 



136 

E: Bueno (silencio). Bueno en la empresa llevo dos años, voy a cumplir dos años, entonces es muy, lo que… 

muy poco lo conozco de la trayectoria (ET: tranquila). Sé que la empresa comenzó con un, una tecnología, unos 

hornos verticales, ehh en dos, hace aproximadamente tres años, empezaron el proyecto, cambiarse de tecnología 

a un horno horizontal y en este momento en octubre del año pasado arrancó la nueva producción de Clinker con 

esta, con este cambio. Y los hornos verticales, que fue con los que nació la empresa, los que, la producción de 

cemento, pararon el año pasado en el mes de julio. Producto, en este momento tenemos dos productos, ehhh 

cemento Gris, cemento hidraúlico de uso general y cemento de alta resistencia temprana, el ART. (ET: ¿y en 

cuánto a clientes?). A clientes si no (ET: ¿no conoces nada de segmentación? nada), no tengo conocimiento de 

esa parte. 

 

ET: ¿Usa la empresa algún proceso de planeación para definir sus planes de decisión, acción y uso de los 

recursos? ¿Sabes cómo es ese proceso? (Pregunta adicional para ampliar la pregunta 1) 

E: Pues en la, en el área se está, pues se está, se quiere implantar esta parte de que si se tiene un proyecto o una 

idea pues se parta de una planeación para poder hacerle un seguimiento y eso, pero… como tal la empresa en 

este momento no lo tiene, lo está empezando a, como a trabajar. Y de los recursos pues si estamos trabajando, 

pues cada área hace su presupuesto, basado en lo, en la proyección de lo que va a ser, en, en servicios, en 

insumos, lo que va a necesitar, en eso sí se está trabajando y se tiene como planteado esa parte, pero así como 

definir ya todo en (ET: como en grupo, digámoslo así), como en grupo, todavía estamos en ese (ET: están en ese, 

en ese proyecto.  O sea por ahora lo están trabajando como por áreas), como por áreas ¡sí! (ET: pero la idea es 

trabajar, llegar a trabajar…) trabajar entre todos para poder tener una planeación. Proyectarse, planearse, poder 

hacer un seguimiento y mirar si lo que se, lo que se tenía contemplado si tuvo, si funcionó, no funcionó, en qué 

se falló, en qué vamos a mejorar, si nos falta esa parte. 

 

ET: Dentro de la industria ¿cuáles son las principales oportunidades que la empresa tiene para crecer? Y ¿cuáles 

son las principales dificultades que la empresa tiene que enfrentar en su día a día? (Preguntas 2 y 3 Formato de 

entrevista) 

E: ¿Dificultades? (ET: sí. O como cosas que tú veas que dificultan digamos la operación del día a día de la 

empresa, pero más a nivel externo). ¿A nivel externo? (ET: exactamente). Bueno… ¿qué podría ser una 

amenaza? (Silencio). Ehh nuestro portafolio de, como de productos ¿Sí? Que podemos estar limitados si no nos, 

si no nos ampliamos en eso, vamos a quedar muy, muy reducidos en, como para penetrar en el mercado (ET: 

como frente a los competidos ¿o algo así?), sí porque los competidores pues venden cemento, pueden vender 

concreto, o pueden tener otras opciones, que nosotros solo nos quedamos en el insumo ¿Si. Entonces ellos 

pueden vender la solución también (ET: claro, claro), entonces en esa parte sí puede ser como una amenaza. (ET: 

y como ¿una oportunidad?), ehh ¿cómo una oportunidad? pues de que por el tamaño de la empresa,  por su 

estructura, como hay más cercanía con los clientes y eso, entonces el temas de negociaciones, de toma de 

decisiones puede también funcionar (ET: o sea como que es más personalizado el servicio), más personalizado el 

servicio, no que tú entras en una plataforma, montas tú pedido y hasta ahí llegaste (ET: hasta ahí llegaste), 

entonces se tiene como más, como más relación, una mayor cercanía y relación con… (ET: con el cliente final) 

con el cliente final. Una oportunidad (ET: ah ok, perfecto).  

 

ET: Ehhh ¿Sabes cómo la empresa maneja sus relaciones con los clientes cuando estos hacen exigencias en 

cuanto a la calidad del producto o precio, por ejemplo? (Pregunta adicional para ampliar la pregunta 1) 

E: Pues cómo la manejan. Sé que está el departamento de comercial, a través de ellos se recepcionan, por 

ejemplo si necesitan un certificado de producto, pues a través de ellos, ellos lo comunican al área de, pues de 

control de calidad y de ahí se emiten, se emiten certificados. Tema de precio, pues yo creo que a través de los 

comerciales y eso y ahí se tomarán las decisiones (ET: pero digamos si llega a haber por ejemplo algún 

inconveniente con el producto o algo en cuanto a calidad, digámoslo así ¿Cómo se maneja eso ahí?). Pues la 

empresa tiene una, tiene un área de asistencia técnica, como mantenimiento de clientes, que están en contac… 

ehh pues visitan constantemente o están como muy pendientes de los, de los clientes ehhh… en el uso también 

los capacitan y de ahí se, pues se recepcionan las, las quejas o reclamos, ehhh.. hacen una visita ehh si todavía 

hay producto toman una muestra, las muestras las emiten al laboratorio, se hacen los ensayos, ehhh dependiendo 

al lote que se le, que se le entregó al cliente, ellos pues hacen como una trazabilidad de los resultados que se 

obtuvieron en el momento, se hace un comparativo y de ahí pues se, se analizan todas las causas y se le da una 

respuesta al cliente si fue el cemento, si fue el agregado, o fue la mezcla, o en la aplicación, porque puede fallar 

por muchas (ET: variables),  por… son muchas variables, no específicamente es que el cemento no cumple con 

su calidad (ET: claro). Nosotros vendemos es solo un, es un, es un solo, solo un producto, porque necesitas el 

agua, los agregados, todo eso en el producto final ¿Si? Nosotros tenemos como una materia prima. Mejor dicho 

el cemento es una materia prima (ET: para, para otra cosa que los clientes necesiten) ¡Exactamente! Entonces 

que el cemento así por sí solo ya fue ¡No!, sino que nosotros lo que vendemos es una materia prima para generar 

un producto que es el concreto, el mortero (ET: ahh entendí. Que puede ser afectado digamos por otros 
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productos, no necesariamente porque el cemento tenga defectos, sino que puede ser por otros productos) Que lo 

puede afectar por otros que nosotros no controlamos (ET: ah ok). Entonces eso es muy… y por eso es importante 

la asistencia allá, por ejemplo, en la preparación de la mezcla, en el uso de los agregados que sean los adecuados, 

que el agua no esté contaminada, porque hay muchos factores ajenos a nuestro producto (ET: que lo pueden 

afectar) que lo pueden afectar (ET: y obviamente eso afecta la visión ante el cliente, entonces toca…) eso, por 

eso era que te decía de la diversidad de productos, yo puedo tener 10 tipos de cemento diferente, pero también 

ehh, porque para mí son mi producto, pero para otros son la materia prima, entonces otra empresa puede tener no 

tanto ya el cemento, sino hacen su cemento, y ya le venden el concreto, ya le venden solución, o vendes ya ese 

mortero o vendes otra (ET: si ya del producto, como el producto finalizado para el cliente), finalizado. De 

nosotros en un producto, pero en su aplicación, es una materia prima (ET: es una materia prima para el cliente. 

Ah ok. Gracias). 

 

ET: ¿Cómo es la relación con sus proveedores? Sabe ¿Cómo son los acuerdos? (Pregunta adicional) 

E: Con los proveedores…bueno, con el tema de materia prima pues sé que en este momento laboran, pues tienen 

un, unos contratos ehhh, pues la idea es hacerlos así con todos, como para también garantizar los suministros, 

pues que sea un beneficio para ambas partes. Ehhh pues yo solo te puedo hablar así como de (ET: no sí tranquila, 

no tranquila no necesito el detalle), del resto pues sí tienen ya… no igual pues lógico que se manejan esos 

contratos. ¿Qué temas así más como de proveedores? (ET: di tú, digamos por ejemplo, aquí no sé cómo es 

porque no conozco tampoco mucho el tema de los proveedores. No sé si es muy restringido el tema de… no sé 

que van a sacar una piedra de la mina y de ahí hay poco proveedores o son muchos, o sea por ejemplo ¿es fácil 

eso?) Pues depende, por ejemplo…para por ejemplo, para ciertos servicios es muy restringido los proveedores, 

como para otros sí (ET: ¿los proveedores?) ¡Sí! Por ejemplo, en el caso del, del laboratorio. Entonces, ehhh a 

veces uno, el equipo lo fabrican bueno… en Suiza y ellos tiene representantes en, en cada país, empresas 

representantes, entonces eso lo tienen que canalizar a través de (ET: uno mismo, digámoslo así), hay un solo 

canal, como para otros hay muchos, hay muchos canales, por ejemplo, en materia prima, por ejemplo el Yeso, el 

Yeso aquí en Colombia solo hay prácticamente una fuente que es en Santander y prácticamente es un solo 

proveedor que maneja todo, entonces, hay ciertos que son muy limitados, estando en ese escenario. Hay unos 

que son solo un canal, hay uno o dos (ET: y por ejemplo en ese caso que son poco proveedores ahí ¿cómo hace 

la empresa?). Ahí toca es mirar, mira la, el tipo de negociación, o los acuerdos que hagan con el fin de mantener 

el (ET: de mantener el proveedor) el proveedor, (ET: porque eso puede afectar digamos a la empresa), claro sí 

(ET: si el proveedor dice no, no le proveo y uno ¡Ay! Necesito la materia prima), por eso sí, por ejemplo sí y lo 

otro que en materia prima si toca buscar tener varias alternativas (ET: claro), por ese problema. Puede llegar uno, 

por ejemplo, uno dice: ¡no pues usted no! entonces ya les corto el suministro y pues suspender un suministro de 

materia prima es parar toda la, toda la producción (ET: claro, claro) por eso no puedo parar (ET: claro, claro),  o 

sea que sí toca tener como varias alternativas, varias opciones y no que si yo necesito, por ejemplo, 15000 

toneladas de tal material se lo voy a comprar solo al mismo, porque estamos, nos… en un riesgo (ET: tanto para 

la empresa) la empresa como (ET: sí el cliente final también) y el cliente final porque por ejemplo yo digo: la 

caliza me la va a suministrar solo tal persona y en llegado caso por xy motivo porque por otro motivo él dice: no 

ya con ustedes no, me voy con otro (ET: claro, claro) otra empresa, otra opción, entonces corta el suministro y de 

pronto podemos quedar parados (ET: claro) ahí se tiene que tener con el tema de compras, el área de compras 

tiene que tener muchas alternativas (ET: claro la negociación con ellos. Ok. Muchas gracias).  

 

ET: ¿Existe algún producto que pueda ser substituto del cemento? (Pregunta adicional para ampliar la pregunta 

1) 

E: Bueno, substituto, substituto… pues hay muchos… (ET: sí que la gente diga: yo ya no uso más cemento 

porque voy a pegar con otra cosa, no se). En este momento, en este momento, no lo hay. Que sí hay muchas, 

mucha investigación de buscar substitutos y eso, sí los hay ¿Si?, pero que en este momento haya un producto que 

diga: no ya no uso cemento porque este, con este lo puedo reemplazar, no lo hay. Que sí hay otros, otros sistemas 

de construcción que en llegado caso pueda bajar los consumos ¡Sí! (ET: ah ok), otros sistemas, por ejemplo, con 

acero, con otro, bueno, nuevas… sí me puede bajar mi consumo, pero si yo necesito pegar un ladrillo necesito el 

cemento (ET: necesariamente el cemento). Que sí están haciendo trabajo y todo eso, pero igual toca mirar a qué 

costos (ET: claro, claro, claro, porque le puede variar al cliente, pero se le puede incrementar el costo…), sí 

porque yo por ejemplo con otro tipo de, de aditivos, otro tipo de sustancia, productos químicos, sí yo puedo 

buscar algo que me pegue esto y puedo hacerlo que me dé las mismas características, que se cubra la necesidad, 

pero igual toca mirar, ya entrarían costos, en capacidad de producción también, porque… tanto la demanda que 

pueda tener de eso y yo sí pueda satisfacerla (ET: si puedas satisfacerla, claro), entonces pero aún creería yo que 

…  de lo que conozco que aún no (ET: de lo que conoces…) que lo reemplace al 100% ¡No! (ET: ah ok. 

Perfecto).  
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ET: Ehhh ¿Quiénes son sus competidores?  ¿Conoce sus fortalezas y debilidades? (Pregunta adicional para 

ampliar la pregunta 1) 

E: ¿Competidores? Ehhh…grandes, empecemos: C, A, B y hay otros que están entrando, por ejemplo, ahora 

todo el tema de F, E, yyy la, el cemento que entra, que entra importado, que se podría decir es un competidor. 

Ehh… con ellos, ehh qué podríamos ¿qué podríamos decir?… (ET: pues así que tú conozcas, que veas que, que 

hablan, no sé que vean: puedo este puede ser más fuerte, algo… o no le podemos meter por aquí porque está 

desatendiendo algo, no sé, no sé). Bueno, con el, un tema fuerte aquí que primero te comenté, porque ejemplo la 

cercanía también con los clientes. Esa parte también es pues, puede ser una fortaleza (ET: una fortaleza ¿que 

tengan ustedes?), una oportunidad (ET: ¿una oportunidad?), una oportunidad que podemos tener con eso. Ehhh 

esa sí podría ser una oportunidad (ET: y ¿una debilidad en ellos?, digámoslo así) esa sería por la estructura 

porque es más difícil llegar, por ejemplo, en una negociación llegar a cierto nivel es muy difícil y (ET: claro, 

claro), por la misma, por la misma estructura. Ehhh pues ellos por su capacidad, también tienen muchos, muchos 

planes como parte de esos, por ejemplo, ellos ya tienen constructoras, tienen ehhh trabajan mucho con el, con la 

población ¿Si? como vivienda de interés social y todo eso, entonces por su misma capacidad financiera, les 

permite (ET: o sea tienen como un músculo financiero más fuerte), más fuerte que puede (ET: favorecerlos) 

favorecerlos, pues eso también los favorece como en la parte publicitaria, en la imagen y todo eso que sería lo 

que aquí tendría una debilidad, una debilidad de nosotros (ET: y tocaría como entrar), como trabajarla más en 

esa parte de, de imagen publicitaria, que ellos pues lo tienen. Portafolio, ellos también tiene una cantidad de 

productos, que también eso pues ante nosotros pues sería una, una (ET: debilidad) debilidad. Ehh fortalezas, 

pues también podríamos, una oportunidad es que… cuando hay obras así por ejemplo, ahorita que hay proyectos 

grandes, ellos se concentran mucho más en los proyectos grandes y pueden llegar a, a descuidar los, los de 

menor (ET: los de menor envergadura) ¡exacto! Entonces pues la empresa, igual es una oportunidad para 

aprovechar y penetrar en el mercado en estos momentos, entonces seria… (ET: o sea digamos que se sigue 

resaltando que Cementos tiene una ventaja y es que como por su estructura puede atender de más cercano los 

proyectos más pequeños, ser más personalizado, que de pronto los grandes se concentran solo en lo de mayor 

tamaño) ¡Sí! Y debilidad, pues en una guerra de precios que yo baje hasta cierto, pues ya nosotros sí podamos 

soportarlo hasta cierto pues… esa sí es una gran debilidad (ET: claro, claro), competir por precio.  

 

ET: ¿Qué aspectos tornan sus productos y servicios superiores o diferentes a los de los competidores? ¿Por qué? 

(Pregunta 4 Formato de Entrevista) 

E: ¿Superiores? (Silencio) Pues ahí como sería en el… (silencio) en la empresa (ET: que los ha ayudado a 

posicionarse. Por ejemplo, tú me dices que la, que la empresa no es muy nueva ¿cierto? Ehhh… no es muy nueva 

no perdón, es más reciente en el mercado, entonces ¿cómo la empresa ha logrado llegar a ese posicionamiento? 

Porque ya son la cuarta compañía acá) es la cuarta compañía ¡sí! (ET: exacto. Entonces ¿cómo ha logrado la 

empresa llegar a eso? ¿De qué forma?) (Silencio) (ET: que tú hayas visto) ¿que yo haya visto? es que esa parte 

uno no lo ve muy así de cerca. Pues yo creo que todo el tema de mantenimiento de clientes, la existencia de 

clientes, buscar los canales de distribución, esa cercanía, pues eso es lo que ha hecho que… se hace mucha 

capacitación. Yo lo que veo es que hacen harta capacitación con maestros y hay como mucha (ET: ¿cercanía?) 

cercanía, pues participan en… como en eventos de construcción y todo eso y pues tienen sus stand y su 

publicidad y toda esa parte…esa parte.  

 

ET: Siendo el cemento un producto que no tiene mucha diferenciación ¿cierto? porque tú me decías que es una 

materia prima, ehhh ¿cuáles son las líneas de acción que la empresa sigue para la realización de sus objetivos y 

para alcanzar las metas? (Pregunta 6 Formato de Entrevista).  

E: Ahí básicamente eso es puro servicio, porque igual el cemento, el cemento en todas las marcas tienen que 

cumplir la norma y tienen que cumplir sus especificaciones y eso para poder salir al mercado, pero ya el resto es, 

ya es el, el servicio, el tiempo de entrega, cumplimientos. En esa parte es que se puede (ET: como explorar) 

como explorar y como probar y trabajar, eso es puro tema, pues yo no… ahí lo debería pues lo, manejar creo… 

no puedo… por tema de precio y han llegado casos… y hasta cierto límite porque sino pues toca salir de (ET: del 

mercado) de… pues ehh o trasladarse para otras zonas de… pues igual la empresa por su ubicación, ehhh… su 

zona de interés es pues el centro del país, entonces pues tendría que fortalecerse ahí (ET: en donde está 

ubicada…) por donde está ubicada la empresa, por ejemplo, llegar a Barranqilla, no sé es una locura y ante eso 

pues sería tema de precio.  

 

ET: ¿Cuáles han los beneficios la empresa ha alcanzado con esa estrategia? (Pregunta 7 Formato de Entrevista) 

E: Ahí sino te podría… (ET: yo no hablo de cifras ¿no? O sea no necesito que me des cifras, sino digamos ¿qué 

se ve visible en el mercado? ¿la gente comenta algo? o) Pues lo que se ha visto es el crecimiento en la… pues 

como en las metas, que le ha permitido, pues la empresa pues ehhh, lo que se ve en los años es el crecimiento en 

la entrega de producto, pues eso se ve el crecimiento en el mercado, pues en que año a año no es que vamos 

bajando sino pues que… en lo últimos, bueno el tiempo que yo llevo en Cementos se ha incrementado la (ET: la 
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entrega de producto) ¡sí! Se ha incrementado pues como la … (ET: o sea eso indica que hay un crecimiento en la 

venta) hay un crecimiento en las ventas que se ve reflejado ahí.   

 

 

ET: ¿La empresa, la empresa está en fase de expansión, es decir, pretende la empresa abrir otra filial, abrir 

nuevos mercados, incrementar más la producción? (Pregunta adicional) 

E: Ehhh, pues ahorita con el nuevo horno sí es incrementar la, la producción. Es que en eso de nuevos mercados 

no… (ET: o sea esos nuevos proyectos, es un proceso que es de expansión), claro porque amplia la capacidad de 

producción, o llegamos a… sí se amplía la capacidad de producción. 

 

ET: ¿Ha realizado la empresa alguna modificación a sus productos o procesos últimamente? ¿Por qué? 

(Pregunta 8 Formato de Entrevista). 

E: Sí (ET: explícame un poquito ese proceso). Eso fue lo que hizo. Pues como le venía diciendo de los hornos 

verticales, pues su operación no era lo más estable, tuvieron muchos problemas tanto ambientales como… por 

eso la empresa pues tomó la decisión de cambiarse de tecnología, pues un proceso más, más limpio por el 

ambiente y aumentar su capacidad de, de producción (ET: para tener que ofrecer más para los clientes), y 

rentabilidad (ET: ah ¡claro! Rentabilidad para la compañía) y a nivel ambiental pues también, ya el control de 

emisiones  (ET: se redujo) sí fue así.  

 

ET: Ya vamos a acabar. ¿Usa algún mecanismo de protección la empresa cuando ha realizado cambio para que 

estos no sean imitados por la competencia? (Pregunta adicional) 

E: (Silencio) (ET: alguna patente o algo así como para protegerse o por la característica de la industria eso casi 

no se ve, o ¿cómo es?) No pues eso casi no se ve porque igual a nivel de equipos y todo eso son, pues son 

básicamente los mismos. Ya que tú tengas algún, bueno algún proyecto… pero esa parte si no sé (ET: no es 

cómo muy visible acá), no es como muy visible así. 

 

ET: Ok ¿Cuáles han sido los beneficios que la empresa ha obtenido con ese cambio? Con el proyecto del horno, 

por ejemplo, a parte del incremento de la producción ¿cómo más? (Relacionada a pregunta 10 Formato de 

Entrevista) 

E: Pues como eso depende… llevamos dos meses pues todavía no se puede ver reflejado en, en que pues, en 

tema de contaminación sí se reduce, en el tema de la producción, pero igual todo eso, a este momento todavía 

pues no te puedo decir si fue al 100% lo que se quería o no puedo (ET: claro, claro. arrancando) porque apenas 

estamos, mejor dicho estamos como volviendo a nacer (ET: Sí, siempre un proyecto nuevo o algo, siempre toca 

como arrancar de cero y paso a paso ),  sí porque ahorita estamos en etapa de estabilización del horno y pues toca 

esperar de aquí (ET: claro, claro), como muy prematuro ir a decir ese cambio va en tanto. (ET: buenos listo 

Érika, muchas gracias entonces por la información. Aquí ya cerramos). 

 

 

ENTREVISTA 4 - GESTOR 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): E4 

Tempo entrevista: 27 minutos e 29 segundos 

 

 

ET: Bueno E4 entonces para comenzar te agradezco mucho si puedes hacer una descripción de la industria y de 

la empresa, respecto a competidores, productos y clientes. (Pregunta 1 Formato de Entrevista). 

E: Ah ok, bueno, bueno. La industria cementera colombiana empezó por allá a principios del siglo pasado, por 

allá hacia 1910, 1913, cuando se empezaron a hacer, a hacer unas pequeñas pruebas aquí en, en Bogotá (ET: Si) 

y después ya como a hacia el año 30 y pico, ehhh unos empresarios antioqueños y unidos con unos empresarios 

costeños que fundaron lo que es Cementos A (ET: Si), ehhh y así fue desarrollando la industria, fueron creciendo 

y se fueron montando otras fábricas en diferentes regiones del país y actualmente… el mayor ehhh digamos el, 

el, la marca dominante del mercado es A porque tiene cubrimiento más o menos del 56%, 55 o 56% más o 

menos del mercado (ET: Si), otra parte la maneja a empresa B y otra parte la maneja la empresa C ¿si? (ET: Si), 

la empresa B puede estar sobre un, un 25% y el restante la empresa C y, y una pequeña parte pues los pequeños 

productores como son a empresa D, que sería la cuarta ¡No! De hecho ya a empresa D ya no es la cuarta, es D, la 

empresa D ya está haciendo más o menos alrededor de 55000, 60000 toneladas (ET: si) y próximamente 

seguramente pasará a hacer 130.000 toneladas (ET: Si), ehhh entonces eso va creciendo mucho, está G, ehhh 

digamos que… uno, una de las cosas importantes que y, y bien vale la pena que lo tengas en cuenta es que en 
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Colombia (ET: si) el 65% del mercado del cemento va para consumidores en saco (ET: consumidores en ¿qué? 

discúlpame), en saco, o sea que consumen, que compran en ferreterías (ET: ah ok entendí), que compran, no, no 

o sea ehhh ese… lo que quiero decir es que la gran mayoría de ese 65% va para consumos de estratos populares 

¿Si? Para remodelaciones, todo eso, entonces o sea es un mercado grande muy informal ¿Si? (ET: sí), ya el otro 

35% ya está conformado por las concreteras, o sea los prefabricadores, industria formalizadas ¿Si? (ET: Sí), 

pero, pero digamos que en esencia uhmm la mayoría de cemento que se comercializa en Colombia, se 

comercializa en saco (ET: y de ¿qué otra forma se puede comercializar el cemento, aparte de sacos?) y a granel, 

o big bag, se pude hacer a granel, se puede despachar en big bag, o sea bolsas de una tonelada y media, de dos 

toneladas o una tonelada (ET: sí) y también en, en graneleras de 32, 26 y 17 toneladas, eso hay diferentes tipos 

de graneleras, pero se comercializa también así (ET: y ese otro tipo digamos de, de, de empaque, es para atender 

el mercado que tú me dices que es como más grande, el 35% que me mencionas) ehh, sí, sí, la mayoría es para 

industriales, más que todo para industria, industria de concreto, industria de prefabricados (ET: ah ok), 

básicamente (ET: ok, ok). 

 

ET: Bueno E4, ahora, entendiendo un poco entonces esa dinámica de la industria, que yo veo que digamos no 

hay como muchas empresas actualmente en el mercado, ehhh hay grandes, hay tres empresas grandes según lo 

que me comentas y las otras pues ya son digamos menores, no llamémoslas pequeñas, de un tamaño un poco 

menor (E: sí), ehhh ¿cuáles son tú crees que en la industria hay qué tipo de oportunidades tiene la industria para 

crecer? o ¿qué dificultades también está teniendo la industria para crecer? (Pregunta 2 Formato de Entrevista).  

E: No mira, ehhh de hecho todas, ehhh a raíz de las proyecciones de, de la ejecución de los proyectos  de 4G, de 

cuarta generación, que tienen que ver con ehhh la creación de nuevas vías de comunicación, o mejorar las vías de 

comunicación que existen, me refiero a carreteras, puertos, etc., esto va ligado al TLC ¿no? Es una cosa que 

estaba en demora, pero está muy ligado a eso (ET: entendí), entonces lo que te quiero decir es que hace como 3 

años o 2 años ehh viene la industria en proyección de crecimiento, entonces, por ejemplo, B montó una planta en 

la Costa, una molienda (ET: sí), ehhh está montando otra planta en, en el, en el  Magdalena Medio está, como es 

que se llama… Escobel una cosa así, pero una planta grande, ahí en el Magdalena Medio (ET: sí), ehhh la 

empresa A ha hecho ampliaciones en la planta de Rioclaro, en la de CPR, en fin… y las otras van creciendo, por 

ejemplo, D ya ahorita para el siguiente mes ya comienza a duplicar su producción, ehhh G también, ehhh a 

empresa D terminó hace año y medio, un año, su, su proyecto y, y ya está entregando también las 40000 

toneladas, entonces, todas han crecido porque han una perspectiva grande de crecimiento, ehh a nivel nacional, 

sobre todo en infraestructura (ET: ah ok), pero uhmm, no es que haya deficiencia en realidad, o sea que las 

empresas colombianas no, no vayan a dar cubrimiento para lo que hay que hacer, de hecho yo estuve reunido con 

la gente de, de Invias, para ver los consumos que van a tener y no realmente no es que haya ahorita mucho, me 

refiero pues posicionamiento que la industria no vaya a poder cubrir esas necesidades para las, para los proyectos 

de 4G, es más la capacidad instalada ehhh es tan grande que yo diría que lo que se está produciendo ahorita es 

más o menos como, como un 70% de la capacidad instalada, o un 65 por ahí (ET: entendí), o sea todavía falta 

mucho por cubrir, entonces la capacidad instalada es grandísima (ET: claro, claro). (ET: Y ese proyecto de las 

concesiones 4G que tú me comentas, eso ha sido más como un plan gubernamental, ido de la mano pues del TLC 

o…). Totalmente, del gobierno, del gobierno (ET: ¿Sí?), solo del gobierno (ET: ah ok), tiene que ver con, con 

infraestructura ¿no? (ET: sí), puentes, carreteras, puertos, ferrocarriles, todo eso. Estábamos en demora de 

desarrollar todo eso (ET: ah claro, entendí. Y entonces para digamos cumplir con eso es que las empresas se 

están como expandiendo, en, en general, expandiendo en producción, expandiendo) Sí, sí ¡Sí claro! Y rela, rela, 

relaciónalo también con que con el TLC, por ejemplo, ciudades como Barranquilla y Santa Marta, están 

creciendo ¿por qué? porque allá crearon zonas francas, entonces ehh tú sabes que aquí en Colombia los fletes son 

muy caros, entonces trasladar mercancía desde Bogotá, desde Medellín, desde Bucaramanga es carísimo, la 

mandan es a Barranquilla, los puertos, entonces las industrias están poniendo sus plantas en las costas (ET: sí) 

para evitarse ese costo yy entonces ¿qué pasa? Al tener varias industrias allá pues se genera empleo en esas 

regiones (ET: sí), entonces mucha gente de aquí del interior se ha ido a vivir a Barranquilla (ET: ahh entendí) y a 

Santa Marta, motivo, porque las empresas se han trasladado para allá (ET: claro), entonces obviamente se, va, va 

a ver un, un déficit habitacional, entonces hay que hacer apartamentos, hay que hacer casas (ET: sí), hay que 

hacer oficinas, hay que hacer bodegas, etc, entonces ehhh digamos que…por ejemplo, la ciudad de mayor 

crecimiento proporcionalmente es Barranquilla (ET: Ahhh entendí, entendí, porque queda cerca de la costa y 

también para la disminución de los fletes (E: claro, claro) y lo que tú me comentabas). Uhm, uhm (ET: ahh ok). 

Entonces lo que te digo de, de crecimiento suena interesante en la industria (ET: o sea que ahí se puede decir que 

va a haber un crecimiento como constante de aquí a unos años, o sea, no es algo de corto plazo sino que es algo 

mantenido), por ahí unos 10 años por lo menos, por lo menos unos 10 años (ET: ahh bastante tiempo. Ahh ok), 

aproximadamente. 

 

ET: Bueno. Entonces ya, ya entendiendo un poco como el contexto, así de la industria como tal E4, ehhh ¿en 

qué áreas consideras que la empresa en la que estás actualmente, es más competente que la competencia? 
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Digámoslo así. Que sea como, como más fuerte. (E: no, no te escuché bien porque te estabas con interferencia)  

interferencia. (E ¿Aló? Ahí me escuchas) Sí te oigo. ¿Me oyes? (E: si, si como no). Ehhh te estaba preguntando 

sobre ¿Qué aspectos tornan sus productos y servicios superiores o diferentes a los de los competidores? ¿Por 

qué? (Pregunta 4 Formato de Entrevista) 

E: Ehhh a ver… la empresa nuestra tiene su sede en República Dominicana (ET: sí), entonces ehhh digamos que 

aquí en el interior no, no proveería un cambio grande, pero sí en la costa, que podría llegar a llevar el cemento a 

buenos precios en la costa y de hecho se está haciendo ¿Si? (ET: sí). Nosotros traemos cemento aquí al interior, 

pero, pero obviamente nosotros tenemos que someternos a los precios de los que están acá y, y la verdad que no 

es tan rentable, pero en la costa sí (ET: ahh entendí. O sea al interior del país no por el tema de la, de la lejanía, 

digamoslo así), los fletes ¡Claro! (ET: el tema de los fletes), nos pega muy duro (ET: o sea que la, la empresa 

está localizada fuera del país y lo que hacen es que traen el cemento a la costa pues para atender ese mercado, 

que es como el más cercano a la empresa) ¡Sí, correcto! En el caso de nosotros ¡Sí! (ET: ah ok. O sea que 

normalmente las empresas definen esas cosas, o sea entendiendo también otra vez nuevamente el mercado, las 

empresas cementeras definen eso es de acuerdo como a cercanías, a facilidades con su plantas de producción ¿Y 

todo eso?), por supuesto, por supuesto.  

 

ET: Ok. Bueno. Ehhh ¿de qué forma la empresa ha intentando, responder por ejemplo  a esos desafíos que el 

mercado colombiano está presentando actualmente? Eso que por ejemplo tú me hablabas del crecimiento, en ese 

caso específico. (Relacionada a la pregunta 6 Formato de Entrevista) 

E: Pues ahorita ehh nosotros estamos en planes de, de, de abrir industria de concreto, ehh pero no, mira ahorita 

en cemento, pero no se ha pensado nada directamente, pero sí desarrollar la parte de concretos y de hecho yo soy 

el responsable de esa parte (ET: ah ok, hacer o sea como un proceso de expansión, es lo que tú me quieres más o 

menos decir). No porque no existe. Aquí no existe la concretera, se la estoy haciendo y eso hasta el momento se 

está contemplando con la junta directiva (ET: ah ya qué pena ya te entendí. O sea es un proyecto nuevo que 

como tal tiene la empresa para digamos entrar en otro campo de acción) ¡Correcto! Así es (ET: Ah ok. Y pues la 

idea digamos de hacer esa, ese cambio, o esa, ¡Sí! Ese nuevo proyecto ¿crees que traerá beneficios para la 

empresa, para el mercado en general colombiano), (Relacionada a la pregunta 7 Formato de Entrevista) claro, 

claro, claro, es un producto nuevo para la empresa, pero también es un, es un, un competidor más en el mercado 

y es una alternativa más de servicio, porque hay grandes productores, hay grandes productores, pero la atención 

no es que sea muy buena (ET: sí, sí, entendí. O sea que es como otra opción para el cliente para que conozca 

nuevas cosas y tenga nuevas opciones para, para elegir, digámoslo así) ¡Total, total! Así es. (ET: y eso aparte 

digamos de beneficios para los clientes, ayudaría a la empresa… no sé, en ¿qué?, en posicionamiento, en 

liderazgo). Marca, marca, marca, marca, marca ¡No! Liderazgo ¡No! Porque uno dice liderazgo cuando uno 

tenga por lo menos un 15, 20% del mercado, no, no alcanza a tener una representación así, pero sí digamos, 

digamos una posicionamiento de marca que es del extranjero, pero es de gente colombiana, o sea son 

Colombianos, pero que desarrollaron industria afuera.  (ET: Ah ya. Entendí, entendí. Ah pero igual es gente que 

ya conoce el mercado, entonces eso digamos que es como una ventaja) ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Porque 

ellos eran los dueños, eran los socios de Cementos Andino (ET: Ah ok), entonces ellos conocen perfectamente el 

mercado (ET: saben dónde están actuando y cómo es el proceso del mercado, la dinámica y todo lo demás), 

correcto, correcto (ET: Ah ok). 

 

ET: Ehhh y ahora intentando entender un poco pues las nuevas cosas que la compañía está haciendo, pues te 

quería preguntar si digamos la empresa aparte por ejemplo, de esa creación que me estás diciendo de, entrar al 

mercado concretero, la empresa ha intentado hacer alguna otra modificación en cuanto a ¿productos o procesos? 

O solamente se está centrando como en esa parte como del concreto, como tal. (Relacionada a la pregunta 8 

Formato de Entrevista) 

E: Ehhh solamente esa parte pero, está por realizarse un proyecto allá en República Dominicana (ET: Si), que es 

pro, producir Clinker, ehh terminar el proyecto para producir Clinker porque allá se hace solamente molienda 

(ET: Ah ok, o sea eso sería como ¿algo nuevo, algo nuevo para la empresa? O ya conocen el proceso como tal, 

eso del Clinker que me estás mencionando) No, no, no, el proceso se conoce perfectamente (ET: Sí), pero hay 

que terminar el proyecto para, para producir Clinker, porque a ver, se está comprando el Clinker y se muele (ET: 

sí) y se produce cemento, pero con Clinker importado (ET: ahh ya, entendí, entendí. O sea quieren es como 

empezar a tener el tema de la extracción de las materias primas ¿algo así?) ¡Correcto! Hacer el proceso completo 

(ET: Si. Ah ok y eso que, digamos como ¿qué beneficios trae para, para, pues para la empresa como tal? o ¿para 

el mercado?). (Relacionada a la pregunta 10 Formato de Entrevista)  Para, para la empresa pues menores costos 

de producción (ET: sí) y para el mercado no tanto, de pronto para la región, para la región donde está la 

industria, que genera más puestos de trabajo (ET: es un beneficio alrededor). Es un beneficio para la sociedad 

(ET: claro), para la sociedad, sí. 
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ET: Ok. Bueno, esos cambios, esas modificaciones que la empresa está pensando llevar a cabo, planear, 

bueno…eso ehh ¿crees tú que genera nuevos conocimientos dentro de la empresa o fuera de la empresa? 

(Relacionada a la pregunta 9 Formato de Entrevista) 

E: No, no mucho, porque primero la gente que está aquí, la mayoría, es, son exfuncionarios, la gente que maneja 

todo, son exfuncionarios ya veteranos de B, de A, de C, entonces… como en el caso mío, ya todos hemos hecho 

el curso, en realidad pues casi todos estamos enterados de las innovaciones que hay a nivel mundial ¿No? (ET: 

ah entendí), que algunos están un poquito demorados xxx mientras que otros sí, estamos a la par de la tecnología 

a nivel mundial (ET: ah entendí), lo que pasa es que, que por ejemplo, el caso de la empresa D. La empresa D 

acaba de montar un horno para ampliar su producción y mejorar, por quê? Porque en el desarrollo de proyectos 

se pone lo último (ET: o sea ahí, digamos que están intentando ponerse a la, a la vanguardia mundial, en cuanto a 

tecnología y de lo que se usa) ¡Sí, todos! Sí pero no porque no se conozca, sino porque se necesitan recursos para 

hacer esos cambios (ET: esas modificaciones. Claro. E4 y una pregunta digamos ese tipo de modificaciones eso 

tiene beneficios, algún beneficios en impactos ambientales, o sea en el tema sí, como ahora está ese tema). 

(Relacionada a la pregunta 11 Formato de Entrevista) Todos, todos, ambientales claro (ET: sí). No solamente en 

la parte de bajar los consumos de energía, sino de evitar las emisiones de CO2 para la atmósfera, ehh mucho más 

eficientes los procesos, menor gasto de recursos naturales (ET: entendí, entendí), menor material particulado 

para la atmósfera ¡No! Pues todos esos desarrollos tienen un beneficio importante a nivel ambiental, siempre 

(ET: sí), además porque a nivel mundial hay digamos uhmm… un estímulo sobre todas las empresas que se 

meten en esto, yo no sé si tú conoces los bonos LED, que patrocina la Comunidad Económica Europea (ET: 

uhm, no, no conozco), entonces las personas, las, las industrias que, las industrias que demuestren ehh que 

reutilizan ehh materiales ehh les dan bonos, en vez de usar, de usar, de usar combustibles fósiles o usar carbón, 

que se use por ejemplo, cartón, cuero, que se utilice madera, o que se utilice cosas para producir xxx para 

generar calor (ET: Si), en lugar de, de un recurso no renovable como el carbón, entonces ehh todo eso, eso se 

premia, entonces son bonos por decir algo de un millón de dólares, de tres millones de dólares, de cuatro 

millones de dólares, eso, eso, digamos es una forma de estimular a la industria (ET: claro) para que haga esas 

inversiones (ET: o sea que la industria en general de cemento en Colombia también está estimulada digamos 

para dar mejores condiciones al medio ambiente, obviamente obtener beneficios para, pues para la sociedad en 

general y para la compañía también como tal). Ehh no sé aquí, no aquí en Colombia todavía no hay ese tipo de, 

de, digamos de bonos, de beneficios económicos (ET: Sí), pero, pero si hay una conciencia, una conciencia de 

los empresarios para no, para no deteriorar tanto el medio ambiente, eso sí. Además, que las empresas 

colombianas son reguladas en esa parte, entonces, ehh son muy, muy estrictas en el cumplimiento de la 

normatividad xxx, en cuanto a emisiones, a consumo de agua (ET: sí), reutilización de aguas, todo eso (ET: 

entendí. Y digamos como tal, hoy en día que los clientes son tan informados, eso también digamos no digamos 

las empresas también ¿no están trabajando por eso? Porque ahora los clientes son como más informados, exigen 

más cuidado del medio ambiente y ¿todo ese tipo de cosas?) No te entendí la pregunta. (ET: que digamos 

también si las empresas no están actuando de ese modo es porque como hoy en día los clientes son tan bien 

informados, por ejemplo en el sector cementero ¿pasa eso? Que el cliente es muy bien informado y también 

exige por ejemplo, procesos o productos ¿más limpios? Es mi pregunta). Ehhh depende, si son constructores ¡Sí! 

(ET: si), pero como te dije, el mercado a dónde más llega cemento es el mercado informal (ET: si), entonces, un, 

un obrero, un maestro, a él le interesa es que su saco de cemento le salga barato (ET: ah entendí) ¡Punto! A él no 

le importa quién produzca. Entonces esa fue la exposición que yo les llevé alguna vez a Asocreto, ehh que ellos 

estaban con el tema del sello verde, entonces yo les dije: ¡No! Lo primero que tiene que hacer ustedes es como 

ministerio de medio ambiente es concientizar a la gente que más consume Cemento que son los estratos 1, 2, la 

parte informal, para que ellos tengan conciencia que, que las industrias hacen un esfuerzo para no dañar el medio 

ambiente y que ellos también tiene que hacer lo mismo (ET: claro) ¿Si? (ET: sí, sí), pero, pero, a ver o sea, un 

arquitecto, un ingeniero, ehh un jefe de compras de una empresa organizada seguramente que le va, le va a pedir 

a los proveedores “Oiga ustedes tiene buenos procesos en cuanto a la extracción de materias primas, en cuanto a 

la producción, ¿al consumo de energía?”, porque tienen conocimiento, pero un maestro? (ET: claro) un albañil? 

(ET: o sea ellos son como más empíricos, digámoslo así). Pero es que es la mayoría (ET: claro, claro. O sea, es 

un tipo de segmento de mercado diferente, digamos de un ingeniero, de un arquitecto), por supuesto (ET: 

entonces también depende, depende del cliente pues ellos van a hacer las exigencias a la empresa) ¡Sí! Pero 

seamos realistas, es que un 65% contra un 35% es mucho, o sea, te estoy diciendo, en el país se producen anua, 

¿Qué? Anualmente alrededor de 18 millones de toneladas, 17 millones de toneladas, de esas 17 millones de 

toneladas, ehh 12 o 13 millones de toneladas las consume la gente de estratos 1, 2, 3 (ET: entendí, entendí, o sea 

en general el mercado está es ahí). Sí, o sea qué tipo de consciencia puede tener una persona de esas que está 

haciéndole la cacería al precio y a él lo que le interesa es su rendimiento económico, cómo puede hacer rendir 

más sus pesitos, porque  le ha costado mucho trabajo conseguirlos (ET: claro, claro. Ah ok. Bueno, entonces ehh, 

pues E4 creo que esa era como lo que quería entender un poco como del mercado colombiano, como de las 

tendencias, un poquito también como el movimiento de la empresa, no sé si tú quieras de pronto agregar algo 

más). No, no, no. Si tienes alguna duda me timbras para aclarar cosas, pero no en esencia es eso, en esencia es 
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eso, ehhh aquí en Colombia hayyyy, digamos, suficiente material como para producir cemento durante 

muchísimos años (ET: Sí) y por eso la industria está, está creciendo y es una industria atractiva (ET: sí), desde el 

punto de vista financiero, muy atractiva (ET: pero, pero o sea ya como para cerrar, una inquietud que me queda, 

o sea esta industria que está tanto en crecimiento ha sido más impulsada más ¿por factores externos? Por 

ejemplo, eso del gobierno, ¿de las concesiones 4G? o también las mismas industrias están llevando a que la, a 

que la empresa, el sector crezca, digámoslo así, o es más impulsionado por factores externos). No son factores 

externos porque de hecho la capacidad instalada…ehhh es decir, antes estaba, casi, lo que se producía era como 

el 50% de la capacidad instalada (ET: entendí, entendí), antes, ahorita se aumentó un poco, pero todavía hay 

como cubrir y se están ensanchando, pero no porque estemos ahogados sino que se prefiere tener como una 

holgura (ET: dado caso que el mercado crezca más puedan responder) E…¡Exactamente! ¡Exactamente! Sí 

¡Exacto! (ET: ah ok esa era como mi inquietud. Bueno E4, entonces yo creo que aquí terminamos la…) 

 

 

ENTREVISTA 5 – DISTRIBUIDOR 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): E5 

Tempo entrevista: 36 minutos e 26 segundos 

 

 

ET: Bueno entonces E5, muchas gracias por permitirme aquí hacer esta entrevista, ehhh entonces vamos a 

comenzar con la primera pregunta, haga una descripción de la industria y de la empresa, respecto a 

competidores, productos y clientes. (Pregunta 1 Formato de Entrevista). 

E: Ok. Bueno. El mercado Colombiano está ehh digamos segmentado ehh en tres grandes grupos que son ehhh 

primero A (ET: Si), ehhh algo más del 50% de participación del mercado nacional, ehhh en segundo lugar está 

B. Bueno A tiene ehhh plantas en la Costa Atlántica, tiene plantas en Tumaco, ehh en, en, en el Valle, en 

Antioquia, ehhh en Tolú (ET: Si). Ehh B tiene plantas de producción en Tolima, en Ibagué y tiene molienda en la 

costa, ehhh en Santander y ehhh Norte de Santader, donde también hay una pequeña planta pequeña y C  tiene 

el… planta de producción solamente en Boyacá, Nobsa (ET: Si). En esos tres grandes grupos está concentrado el 

95% del mercado (ET: Si), la participación de A más o menos de 50% y el otro, 25… 45% se lo reparten entre C 

y B y cercanos uno con el 25, uno por el 20, uno por el 22, uno por el 23, dependiendo pues de, de los meses y 

de los comportamientos del mercado (ET: si). Al igual que ehhh en la mayoría de partes del mundo ehh pues 

aquí viene cemento empacado, que es de uso general normalmente, que se usa en estructura y se tienen los 

cementos estructurales, los cementos a granel que son los que se utilizan en, en plantas prefabricadoras y en 

plantas concreteras (ET: si). Ehhh en el orden de ideas las otras ehh compañías, además del cemento importado 

que comenzó a llegar ehhh al país hace unos cinco años, ehh constituyen el 5% (ET: Si), que en estas compañías 

Cementos D, que son compañías muy locales que trabajan mercados de, de, donde tengan su, su planta; ahí 

demarcan su zona de acción. Ehhh el mercado colombiano tiene digamos segmentado el…claramente 

segmentado los consumidores, (ET: Si) clasificados en constructores, que son todas las personas que hacen una 

labor para el núcleo de construcción de vivienda o de construcción de vías, o de ese tipo de cosas, de obras 

oficiales y ehh el consumidor final. El consumidor final es aquel pues que ejecuta directamente sus obras, bien 

sea de, de, de reparaciones locativas o de ampliaciones o de, o de (ET: Si) ese tipo de cosas pues que son de 

ellos. Ahora ehh, esos mercados son atendidos directamente por las fábricas en puertas de ventas, en puestos de 

ventas, en el caso específico de los constructores y de los industriales y en el caso de las ferreterías, pues los 

distribuidores, que son los que se encargan de atender digamos el, el consumidor final (ET: o sea las ferreterías 

vienen siendo como los intermediarios, hasta el consumidor final), así es, así es. O sea, en las ferreterías compra 

el consumidor final. Llega a grandes superficies como son Homecenter o como son Easy por ejemplo, o llegan a 

las ferreterías que son los almacenes de los barrios, que están localizados en los barrios o los pueblos, donde las 

otras grandes superficies no tienen cobertura (ET:ok). 

 

ET: Entonces ya entendiendo un poco la constitución del mercado colombiano, o sea, según veo no son como 

muchas empresas que lo componen (E: ajá), es más bien un mercado con pocas empresas. Viendo ese 

comportamiento como de, del mercado cementero Colombiano don E5 ¿Cuáles son como las oportunidades y 

dificultades que se ha visto en ese mercado cementero? O sea ¿qué tienen que enfrentar esas empresas en cuanto 

a dificultades y qué oportunidades también? O ¿qué cosas nuevas ven las empresas que pueden conseguir en ese 

mercado hoy en día? (Relacionada a las preguntas 2 y 3 Formato de Entrevista).  

E: Ehhh pues oportunidades todas, ya que en la cuestión de negocios, es decir ehhh, en un mercado creciente 

como el nuestro, Colombia en este momento está por encima de los 12 millones de toneladas año, ehhh que es 

bajito para la región, o sea si uno hace esa división en un país en desarrollo como el nuestro ehhh pues estamos 
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cerca a los 800 kilos por habitante año (ET: Si). Un país sudamericano desarrollado como Brasil o Chile ese 

porcentaje de consumo puede estar en orden de 1500 o 2000 kilos por habitante año (ET: Si), entonces ehh ahí 

hay oportunidades en el sentido que, que en un país en desarrollo como el nuestro y en el que hay tanta 

diversidad de construcción, es decir, aquí hay el, el, el constructor formal, el que tiene su compañía, que es de 

diferentes tamaños, que dependiendo de, de sus necesidades puede ser atendido por el uno o por el otro porque 

el, el constructor muchas veces, el, el perdón el, el productor muchas veces limita ehh sus capacidades de entrega 

y sus tiempos de entrega (ET: Si), ehh  obviamente que el esquema de depósito es mucho más rígido que el de un 

distribuidor, ehhh pues ayuda a los distribuidores, ese, ese perfil digamos de constructores medianos y pequeños 

(ET: Si), el del constructor, el maestro de toda la vida, que se encarga de, de, el mismo de remodelar y construir 

y ampliar, ehh pues, ehhh pues las obras que se le presente en el camino (ET: Si), entonces en un, en un país en 

desarrollo como el nuestro las oportunidades son todas. Las dificultades, pues las normales, de la competencia, 

ehh muchas veces la, la posibilidad de no competir, no poder competir frente a un segmento que no es atractivo 

para, para una fábrica o para un distribuidor, un productor (ET: Si) por márgenes de ... Ehhh por eso se prioriza 

mucho los campos de acción de cada fábrica, literalmente cada uno termina atendiendo lo que le es rentable; lo 

que no es rentable no lo atienden porque los costos de transporte son muy altos (ET: Ah entendí. O sea que el 

tema de transportar el cemento es como algo costoso en Colombia), pues bastante costoso. Un país como el 

nuestro, en el que el único medio de transporte es, es, las vías, es decir, no tenemos desarrolladas nuestra 

infraestructura de, férrea, ni nuestra infraestructura vial, ehh marítima, fluvial digamos, no marítima sino fluvial, 

pues no, no, no existe sino una alternativa de transportar o por ¡carretera, o por carretera! Y eso obviamente 

encarece los costos de operación físicos (ET: Si. Y don E5, por ejemplo hablando de esas oportunidades, usted 

me dice que Colombia es un país que está en expansión, en crecimiento (E: Si) ¿A qué usted cree que se debe ese 

crecimiento? O sea, eso ha sido impulsado por esas mismas empresas, por sus clientes, o ha sido por factores 

externos ¿A qué se debe ese crecimiento en la, en el sector cementero colombiano?). Bueno, yo creo que, que 

básicamente el crecimiento es porque somos un país subdesarrollado y que necesita continuamente estar ehh 

desarrollando su infraestructura, ehh vial, su infraestructura de acueductos, de crear empresas, o de generación 

de energía, o de extracción de minerales de carbón y, y el petróleo, entonces, ehhh un país que está en 

subdesarrollo es ahorita un país de primer mundo, porque un país de primer mundo ya normalmente sus vías, su 

infraestructura, ehhh sus líneas de acueducto ya están hechas, entonces lo que hacen es simplemente irlas 

mejorando, pero en un país como el nuestro todo eso, sumado a que hay un déficit de vivienda importante, hace 

que, que las oportunidades pues sean muy grandes (ET: claro). (ET: ok. Y bueno ante ese crecimiento del país 

¿de qué forma las empresas están actuando? O sea, están haciendo cosas  nuevas, o, ¿qué sabe usted? O sea, 

como están ellas intentando digamos ehhh lograr ese crecimiento, o más bien, responder a ese crecimiento y 

también a esas a esas por ejemplo, posibles dificultades, que usted me hablaba de, pues del tema de transporte 

¿qué hacen las empresas como para enfrentar eso?). (Relacionada a la pregunta 6 Formato de Entrevista). Pues 

realmente ehhh las empresas lo que han hecho es… aquí no hay infraestructura digamos de uso… que existe en 

otros países de productos especializados, ehhh aquí utilizamos básicamente como precisamente dos tipos de 

productos dependiendo del uso que uno le vaya a dar, o un cemento empacado para marquetería y obras 

pequeñas de infraestructura o un cemento a granel, para, para, para hacer productos especializados y concreto. 

En ese orden de ideas, pues lo que se han limitado digamos las compañías cementeras es hacer ampliación de 

infraestructura, entonces, ehh un país que a, a todas luces sigue creciendo y digamos tiene unos, unos índices de 

crecimiento anual interesantes dentro de la región, por encima del 3% anual, ehh eso hace que, que las 

compañías vean con muy buenos ojos, ehhh la posibilidad de crecer sus mercados. Hace 10 años el consumo de, 

de cemento anual de cemento, llegaba a los 10 millones de toneladas año y hoy estamos cerca a los 13 millones, 

luego en 10 años ha crecido un 30% y eso significa que tiene que haber más producción para poder ehhh 

abastecer los mercados (ET: ah o sea que las empresas están haciendo como una inversión como infraestructura 

¿algo así? Como para poder responder al crecimiento del mercado), así es, pues ampliaciones en sus plantas 

básicamente y modernización de sus equipos y nuevas plantas de productos de concreto, básicamente eso (ET: 

ah ok). 

 

ET: Ahora, pensando un poco ya como en esa competencia, que no son muchas las empresas, qué considera 

usted que hace por ejemplo la empresa con la cual usted trabaja para digamos como resaltarse en el mercado por 

encima de sus competidores, que se vea como diferente a ellos. ¿Qué considera usted que, que ha hecho esa 

empresa para posicionarse en el mercado? (Relacionada a la pregunta 4 Formato de Entrevista).  

E: Realmente la diferenciación, en ese orden de ideas viene, viene mucho por la forma como se comercializa el 

producto (ET: entendí), es decir, las habilidades de cada distribuidor para hacer sus entregas y cautivar el 

mercado y el precio, indiscutiblemente el precio es un encantador que, que hace que el cliente, o especialmente 

el cliente colombiano es un cliente muy arraigado a la marca, muy arraigado a la tradición, entonces ehh, puede 

pagar incluso más por un producto de marca de tradición, que por un producto que lleva pocos años en el 

mercado (ET; entendí), sin embargo, digamos la, las compañías por ejemplo, digamos con la que trabajamos, que 

han, han sentado digamos una diferencia para que además sea atractivo ehhh, ehhh, comprar el producto porque 
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existe una, una ehhh diferencia de precios significativa y constante, exactamente. Yo creo… el cemento a 

diferencia de otros productos de construcción, es, es un producto, es un producto que está sujeto a la demanda, el 

precio lo que hace es que la persona se incline por una marca que por la otra (ET: Si), eso ¿qué significa?, si yo 

hago una promoción por ejemplo de cemento, no importan cuánto haga de promoción, lo que va a ver realmente, 

ehh que va a hacer que la gente compre una marca o compre la otra porque nadie compra un bulto de cemento, es 

un producto perecedero, para guardarlo y utilizarlo al mes, contrario a lo que puede ocurrir con recubrimientos. 

Si yo voy a un almacén donde por la compra de un puñete de pintura me regalan otro galón, pues de pronto me 

animo a pintar mi casa (ET: si) nuevamente ¿ya?  (ET: Sí), así el cemento ¡no! El cemento al igual que el acero y 

el PVC, lo compra la gente cuando lo necesita, obviamente cuando está construyendo y en ese momento 

específico porque son perecederos. Un cemento no puede durar almacenado más de, más de 2 meses o 3 meses, 

y eso en buenas condiciones de almacenamiento (ET: entendí), entonces eh, eh ahí no hay un factor que pueda 

uno decir, digamos, como en los temas de mercadeo, de decir: “hombre, si yo eh, eh hago una promoción 

especial, la demanda en Colombia va a subir de 12 millones de toneladas a 15 millones” ¡No! Van a ser los 

mismos 12 millones pero en una distribución distinta a la que puede haber en un momento determinado en los 

porcentajes de participación de cada marca (ET: entendí. ok). 

 

ET: Bueno don E5, ahora hablando ya más un poquito como, como del comportamiento de las empresas ¿cuáles 

son las líneas de acción que usted cree que están tomando para alcanzar sus objetivos y metas? O sea ¿qué están 

haciendo ellas para alcanzar ese crecimiento del mercado, ese posicionamiento? Usted como, como distribuidor 

del ramo ¿qué ha visto usted que están haciendo para alcanzar esas metas y objetivos? (Relacionada a la 

pregunta 6 Formato de Entrevista). 

E; Bueno, evidentemente hay una preocupación de todos por tratar de cautivar el mercado con incentivos, 

entonces todos están a la orden del día de, de hacer programas de mercadeo, para incentivar a la gente a que 

compre su marca y a la gente que la compre le dan unos premios, que participen en unas rifas, o cosas de ese 

estilo.  Ehhh y porque el consumidor se mueve mucho por eso. El consumidor ha comenzado a entender que un 

producto como el cemento gris, que está regido por normas ehhh técnicas, pues no existe una gran diferenciación 

desde el punto de vista técnico (ET: entendí) de consumir una marca u otra (ET: Si) y los comportamientos 

mecánicos de esos productos, desde el punto de vista técnicos, son muy similares, son los mismos kilos por 

metro cúbico, que están fraguando al mismo tiempo de fraguado inicial, están logrando las mismas resistencias, 

entonces lo que, lo que comienza a marcar es primero, por ejemplo el color por lo que vayan a hacer, porque no 

es lo mismo ehh aplicar por ejemplo un, una, un estuco sobre un cemento oscuro que sobre un cemento claro, 

ehhh entonces la percepción del color es algo importante y determinado, que no va ehh pues ligado directamente 

al tema de la calidad, pero que está intrínseco digamos en lo que el mercado capta en calidad y están tratando eh, 

ehh vías sus, sus empleados, sus distribuidores, de buscar una fidelización a través de unas cadenas 

especializadas de materiales de cada una de las marcas, o ehh a través de un excelente servicio a través de sus 

distribuidores (ET: entiendo. Y bueno don E5 por ejemplo me comentaba que, que el mercado Colombiano está 

como segmentado en constructores y bueno el consumidor final, que es atendido a través de distribuidores. Esos 

mismos beneficios que usted me comenta que ellos ofrecen por ejemplo, también lo hacen con las constructoras, 

también hacen ese tipo de fidelización a través de ¿servicio al cliente? O ya llegar las constructoras es diferente a 

llegar a un distribuidor o a un consumidor final). El, el tema del constructor… el constructor tiene mucho más 

claro el tema de la calidad (ET: Si), o sea si a nivel digamos de, de, del mercado en general uno poderla entender 

que ya hay gente que ya comenzó a entender que utilizar una marca o la otra es lo mismo porque los kilos que 

van a emplear de producto para una obra específica son iguales, en el constructor sí que está absolutamente claro 

eso. Un constructor que quiere pavimentar  los muros de su, de su edificio, tiene claro que se le van a ir tantos 

bultos de cemento, sea de una marca o sea de la otra, o sea que ahí la tendencia es básicamente al precio y al 

servicio (ET: Ah ok), ahí no hay, no hay otra cosa (ET: o sea que esas estrategias dependen también como del 

tipo de cliente al que ellos están atendiendo, ahí es que ellos se están focando en eso). También (ET: ok). 

También. (ET: y bueno todos esos digamos como cosas adicionales de servicios, de beneficio que las empresas 

están ofreciendo para, para sus clientes, usted considera que les ha generado a ellos ¿qué tipo de 

beneficios?¿Cuáles han sido esos beneficios de esos planes de acción que ellos han tomado con sus clientes?) 

(Relacionada a la pregunta 7 Formato de Entrevista) Yo creo que el tema de la fidelización es de los temas más 

complicados que hay en cualquier mercado, no solamente en el mercado cementero sino en cualquiera (ET: Si), 

porque varía mucho que, qué ofrezca la competencia, si es algo que es absolutamente dinámico. Si una, una 

marca está ofreciendo hoy una condición y otra marca ofrece otra condición mañana, prácticamente el mercado 

puede cambiar de tendencia de un momento a otro sin ningún problema, especialmente el de nosotros. Ehhh yo 

creo que ellos se han preocupado mucho por, por tener presencia en constructores, porque de alguna manera los 

volúmenes son atractivos. En un edificio ehhh que se consuma 200 o 150 toneladas, pues ese mismo ejercicio 

para hacerlo en ferretería tendrías que hacerlos con 10 o 15 clientes (ET: Si), entonces, el hecho de tener 

concentración de, de consumos en las obras, pues hace que sea un mercado, primero, atractivo, segundo, ehh es 

un trabajo que se muestra, es decir, cuando, cuando un constructor está utilizando una marca genera confianza en 
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el mercado, entonces “si ese constructor hizo ese edificio con ese cemento es porque el cemento es bueno”, es la 

percepción del mercado (ET: claro), entonces eso indirectamente apoya la labor de mercadeo en la utilización 

generalizada del producto. Ehh obviamente el constructor pues sí es mucho más exigente en temas de calidad, en 

temas de cumplimiento, en temas de… pero también las fábricas tienen que dar más dávidas en comparación de 

lo que ofrecen en el mercado de las ferreterías, es decir, créditos, o tiempos absolutos de entrega, o descuentos, o 

cosas de ese estilo (ET: entendí).  

 

ET: Don E5 y ahora ya pasando como a otro tema pensando un poco digamos ehh a parte eso del servicio, por 

ejemplo, eso que usted me comenta que los constructores son un poco más informados ¿usted considera que las 

empresas han empezado a hacer también modificaciones ehh digamos en sus productos  o procesos, para atender 

mejor esos clientes? (Relacionada a la pregunta 8 Formato de Entrevista).  

E: Yo creo que todos están haciendo un esfuerzo, todos están haciendo un esfuerzo importante por innovar, por 

tecnificar, ehh por dar un mejor servicio, ofrecer alternativas de entrega (ET: ¡ay se cayó!).  

 

ET: Me estaba comentando que se están esforzando por innovar y bueno todas esas cosas. 

E: Por ejemplo, el ambiente tecnológico está cambiando el negocio, ehh anteriormente el trato era muy personal, 

entonces si tú necesitabas hacer alguna programación o alguna cosa, entonces tenías que hablar con un asesor, 

para que ese asesor internamente pues siguiera un procedimiento dentro de la compañía para poder programar tu 

producto, hoy en día lo haces vía internet, o lo haces vía telefónica, o lo haces vía web, diferentes alternativas, 

ehhh obviamente eso ligado a que, a que el mundo tecnológico está cambiando y está facilitando las cosas, eso 

está claro. Ehhh en ese mismo orden de ideas, ehh pues también se han preocupado por acercarse al cliente a 

entender un poco qué es lo que el cliente realmente necesita. Hace unos años era lo que había y si le gustaba bien 

y sino pues le tocaba usarlo porque era lo que había (ET: entendí), hoy en día los, los, las compañías se han 

interesado un poco más por escuchar el mercado, por hacer y tener departamentos de mercadeo que se encarguen 

de, de escuchar al cliente, de atender sus reclamaciones e inquietudes. Ese es un tema en el que todos han hecho 

un esfuerzo importante, indiscutiblemente (ET: ok. Por ejemplo en esas innovaciones que don E5 me comenta, 

bueno ahora están haciendo uso de nuevas tecnologías para darle facilidades al cliente, o han hecho por ejemplo 

también modificaciones a nivel interno de sus empresas, no sé, han creado, han creado nuevas cosas, o han 

creado nuevos procesos ¿Qué conoce usted de eso? Aparte digamos de los beneficios para atender al cliente, 

internamente que conoce usted que han hecho como de nuevo ¿han hecho nuevas cosas? o ¿no?). (Relacionada a 

la pregunta 9 Formato de Entrevista) Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay cosas importantes, por ejemplo, ehhh al 

interior de las compañías a diferencia de hace unos años, se ha ehhh sensibilizado en el tema de hacerle entender 

a los empleados la importancia del cliente (ET: entendí), la importancia de lo que es atender bien al cliente, 

tenerlo satisfecho, escuchar sus necesidades, atender sus reclamaciones e inquietudes. Entonces, ehh dentro, en 

ese orden de ideas se ehh, ehhh han atendido y creado departamentos que atienden las, las, las quejas, las 

peticiones, los reclamos, ehhh y se han acercado al mercado en el sentido de crear ya no solamente una fuerza de 

ventas que atienda las necesidades comerciales de consumo, sino, unas fuerzas de post-ventas que revisen si 

fueron bien atendidos, si el producto llegó o no llegó, en buenas condiciones y la atención fue la esperada, o sea, 

hay una inquietud permanente, yo creo que mucho dado por, por los temas de, de gestión de calidad (ET: Si), 

que hacen que las compañías permanentemente se estén autoevaluando, para ver cómo están frente a ellos y 

frente a la competencia y frente a un sistema que les exige digamos unos estándar ¿uhm? (ET: entendí), eso es lo 

que puede uno ver ahora (ET: o sea que ha sido también el mercado que ha impulsado como también esos 

cambios en estructura, en procesos, ehhh o ¿eran cosas que digamos ellos ya venían haciendo y mejoraron? o 

¿son procesos completamente nuevos para las empresas?). Yo, yo creo que algunos han ido mejorando, otros han 

ido innovando, ehhh otros los han ido creando, pero, pero, pero al fin ehhh todo es, es se resume en que, en que 

ahora los hay, cuando antes no los había (ET: entendí, entendí). Incluso, el perfil mismo de las personas, que, 

que, que están dentro de las organizaciones, yo lo veo hoy por hoy, son personas que pueden tener una 

conversación técnica de producto (ET: Si), porque tienen la preparación, porque han sido preparados 

internamente dentro de las compañías para saber la terminología del medio, o sea, ehhh a diferencia de que hace 

algunos años, pues lo que les interesaba era no más llegar a la ferretería, entregar el producto, ehhh pero cuándo 

se trataba de dar unas respuestas técnicas, pues tenía que haber una persona técnica que las diera. Hoy en día, 

digamos por niveles, obviamente hay niveles de mayor complejidad que otros, pero por niveles un asesor de una 

compañía podría estar en dispo, en disposición de contestar una pregunta a la persona de cómo debe dosificar su 

producto para, para encontrar un, un, una resistencia indicada o cómo debe medirla, o cuál debe ser el 

aditamento que debe ponerle a la mezcla de concreto, o ese tipo de cosas (ET: si), o sea saben más terminologías, 

más especialización y más participación de las personas que participan en estos procesos (ET: claro y eso ha 

generado también como nuevo conocimiento dentro de las compañías, en todo el personal, para poder atender las 

necesidades de pues como de los clientes como tal), así es. (ET: Esas, esas modificaciones don E5 ehhh, 

considera usted don E7 ¿qué tipo de beneficios a traído tanto para ustedes como clientes, como para las empresas 

que, que están haciendo ese tipo de modificaciones? ¿Qué ganancias o qué beneficios han obtenido, no solo a 
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nivel económico, sino a nivel de mercado? Ese tipo de modificaciones que ellos han hecho). (Relacionado a la 

pregunta 10 Formato de Entrevista) Indiscutiblemente ehhh el hecho de generalizar el producto (ET: Si), 

entonces, ehhh hace 20 años o hacías tu casa con una marca determinada, o simplemente a, a la luz de los ojos 

del maestro que te la construía, se te podría caer la casa porque no te podía responder por la otra marca, hoy por 

hoy no, porque como ya existe la terminología y la gente es capaz de leer una ficha técnica y entender lo que son 

las resistencias, o lo que es el fraguado, o la finura, ehhh así la gente compara y “no pues hombre si tengo este 

igual que este y este cuesta más que este, pues me voy por el que cueste menos, porque voy a tener los mismo 

beneficios” (ET: Si), entonces, a la luz de los comercializadores ha sido una ventaja muy grande porque no 

tenemos que, que luchar ni crear esa inercia, esa sinergia que a veces es tan complicado de, de cambiar la cultura 

de compra de la gente (ET: Si), porque ya hoy por hoy la gente sabe que el producto es un genérico, que el 

cementos gris es un genérico (ET: entendí), no importa de qué marca sea. Entonces, en ese orden de ideas ha 

sido importante porque, porque se ha logrado que, que ver digamos claramente, que ya la gente simplemente 

dependiendo pues del tipo de obra y en el proyecto en el que estamos, de, de la reparación que vaya a hacer, pues 

no le importa si es un marca u otra, “¿cuál tiene?, ¿cuál me puede llevar? y ¿cuál es el mejor precio?” (ET: o sea 

igual tiene que cumplir unas, unas, como unas, unos requisitos mínimos para que el producto pueda ser vendido 

y eso es generalizado como a nivel de las empresas digámoslo así), así es correcto (ET: Don E7…), o sea, lo que 

uno ve hoy por hoy es que por aplicación de las normas técnicas, los cementos o cumplen esas normas o las 

cumplen, porque si no las cumplen no pueden, no pueden comercializarse en el país, por lo tanto no pueden eh, 

eh, ehh digamos ofrecer en las ferreterías, o en la calle (ET: entiendo. Don E5 y hoy por hoy que por ejemplo, el 

tema medio ambiental ha tocado tanto pues muchas industrias, ¿cómo ha sido por ejemplo ese tema en la 

industria cementera? ¿Cómo han manejado eso? ¿Lo están manejando? ¿No lo están manejando? ¿Qué se ha 

visto allá en Colombia en ese tema?). (Relacionada a la pregunta 11 Formato de Entrevista) ¡No! El cambio es, 

es de 360 grados indiscutiblemente. Hace 20 años o 25 años teníamos procesos húmedos que eran altamente 

contaminantes por las emisiones (ET: Si), ehh obviamente como en todas las industrias, la, la industria 

cementera no ha sido ajena a los desarrollos, entonces lo grandes desarrolladores de hoy del mundo, en, en 

producción de cemento, son muy conscientes de que el tema de emisiones es un tema que tiene que estar muy 

controlado y que tiene que estar ehh, ehhh ser amigable con el medio ambiente (ET: Si). Yo recuerdo cuando yo 

era niño, ehhh llegando a Ibagué, uno podía ver a kilómetros de distancia ehh las fumarolas de la, de la fábrica 

que, que estaba en Ibagué (ET: Si), hoy por hoy, tú puedes pasar por el lado de una cementera y no darte cuenta 

que es una cementera, porque no hay emisiones (ET: entendí), entonces, en ese tema del medio ambiente ehh 

todos, todos, se han puesto en la tónica de estar a lo que el mundo entero está, que es ehh controlar las emisiones, 

controlar la contaminación, ehh en ese, en ese orden de ideas, todo lo que sean inversiones nuevas eficientes, 

pues se están haciendo con compañías que son de vanguardia en este tipo de cosas (ET: Si) y por lo tanto ehh 

pues todos sus equipos y pues lo que ofrecen para el mercado cementero ehh es amigable del medio ambiente, 

eficiente, incluso,  en tamaños. Yo recuerdo que cuando yo entré a la industria cementera, el horno de la 

compañías para la que yo trabajaba (ET: si) producía, ehhh 15 mil toneladas de Clinker al mes, pero medía 200, 

180 metros (ET: sí), era de largo el horno. Hoy, tener un horno que produzca esa cantidad, lo puedes hacer con 

un horno que mida unos 25 o 30 metros (ET: entendí), entonces, ahí se ve las eficiencias de todas las cosas ¿no? 

(ET: claro, o sea, también han tenido que hacer como una inversión en estructura para poder responder a esos 

cambios medio ambientales). Indiscutiblemente. Las fábricas antiguas han  ido, han sido siendo reemplazadas 

por eficiencia, primero, por costos,  y por medio ambiente, por fábricas modernas, eso es una realidad (ET: claro 

y digamos esos cambios, no ha sido solo por regulamentación, ¿usted considera que los clientes también están 

como muy informados de esos temas medio ambientales y les han exigido hacer esas modificaciones don E5?). 

Yo no creo que el mercado Colombiano, específicamente, sea, esté muy interesado en eso, la verdad (ET: Si). 

Nosotros somos un país todavía muy informal, en ese orden de ideas, porque, porque somos ehhh no tenemos un 

sentido de pertenencia de nuestros recursos naturales (ET: Si), entonces, para, para el usuario es transparente, eso 

no les interesa. Hay compañías sí y las hay en Colombia, que exigen por ejemplo, hoy por hoy, ehh por su, por 

su mismo sistema de contratación y por su mismo sistema de gestión de calidad, que todas las compañías con las 

que contraten tengan un sistema de gestión de calidad, tengan las licencias de, de ambientales y de operación en 

orden (ET: Si), pero no es el, el, el grueso del mercado (ET: Si), no es la totalidad del mercado.  

 

ET: Bueno y ya para finalizar aquí nuestra entrevista don E5 ¿usted considera que el gobierno o instituciones 

externas también han impulsionado el crecimiento en Colombia? Pregunta adicional.  

E: Indiscutiblemente, indiscutiblemente, en esto el, el Estado tiene un, una, un papel muy importante, porque es 

el que se encarga de generar la dinámica del sector. Ehhh, el gobierno ha entendido que en la construcción, 

además de ser un generador muy importante de empleo, ehhh es un, es algo que se requiere. No existe un 

producto que pueda substituir el cemento en el mundo, no lo hay (ET: Si), como no hay un producto que pueda 

substituir el acero. Cuando tú vas a recubrir, puedes hacerlo con pintura, ehh hechas con, con, con ehh con 

titanio o con PVA`S, o puedes hacerlo con carburos, o puedes hacerlo con tintes, o con miles de cosas (ET: Si), 

en el tema de la construcción, o utilizas cemento y acero, o utilizas cemento y acero, ahí no hay otra cosa que 
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utilizar (ET: entendí), entonces en un país como el nuestro, que repito está en continuo desarrollo, pues es obvio 

que, que el Estado tenga que preocuparse permanentemente no solamente porque ehh exista digamos, e 

incentivar a que las compañías crezcan, porque motivado a que crecen pues tienen mayor contratación de 

personal, hay mayor generación de empleo (ET: entendí) y se notan las obras. No hay nada más notorio para un 

político, que entregar obras (ET: claro), entregar puentes, entregar viviendas, entregar vías, entregar cosas y todo 

eso obviamente está ligado obviamente al tema del cemento (ET: Ah ok, listo don E5, entonces vamos a cerrar 

aquí la entrevista. Voy a parar aquí el grabador). 

 

 

ENTREVISTA 6 – DISTRIBUIDOR 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): E6 

Tempo entrevista: 36 minutos e 9 segundos  

 

 

ET: Listo E6. Bueno, entonces haga una descripción de la industria y de la empresa, respecto a competidores, 

productos y clientes. (Pregunta 1 Formato de Entrevista). 

E: Bueno, en el sector del, del cemento sabemos de que cada empresa busca unos contactos llamados 

distribuidores, como primera plano, después buscan como unos mayoristas, de segundo plano, ehhh y por último 

queda como cuestión de obra yy situaciones de depósitos pequeños, esa es una de las administraciones que se 

empieza a manejar una empresa cementera para conocerse en el mercado (ET: Sí y ¿cómo está constituido el 

sector cementero Colombiano ahorita? ¿Son muchas empresas? ¿Son pocas empresas? ¿Cómo es? ¿Cómo se 

mueve ese mercado?). Bueno, en este momento como tú sabes, yo solo manejo dos empresas, ehhh está 

Cementos A y Cementos D (ET: uhm). La competencia que hay ahoritica, tú sabes que está Cementos C, que son 

suizos, están los señores de B que son Mexicanos, encontramos E que es una nueva empresa que es de los Bello, 

ehh que eran los mismos dueños del Caribe, los antiguos dueños de Cementos el Caribe (ET: Si) y está 

Cementos I, importado, que es de la familia Bello de Colombia. Futuramente empezó a formase otra empresa, 

que es de la familia Santacoloma, que eran de Cementos Uno A y van a colocar otra empresa. En la parte del 

Valle, encontramos a Cementos G, es una empresa también ya, que lleva apenas como 2 o 3 años (ET: Si), están 

metidos en la parte sur del país. Ehh E está en la parte norte, en el sector del Caribe, en el Atlántico y pues las 

demás que te estaba comentando pues están regadas por todo el país, es más, en cuestión de competitividad entre 

todos ellos están tratando de hacer un Monopolio del mismo precio, de manejar las mismas ganancias (ET: Si), 

ehh creo que en esa parte, entre ellos, no hay como deslealtad con, con la forma de trabajo. Me imagino que 

también se informarán entre las mismas 5 empresas que te conté, que te estoy diciendo (ET: Si), de que van 

organizando el tema de pues de zonificar cosas, o alguna situación (ET: Si), para dar como  lo debido a cada una 

y que cada una tenga una fuerza de venta (ET: Si) por su marca (ET: Si). Uhm de eso es como lo que más te digo 

que haya la cuestión de competencia y de las empresas que hay en el país. Me parece a mí que aquí en nuestro 

país hay como un monopolio en esa situación de las empresas (ET: entendí), por lo que aquí no ha llegado 

digamos decir, una empresa que traiga un cemento importado o otra empresa nueva que traiga una, una 

rentabilidad de decir que va a dar más económico, porque tú sabes que en el medio del cemento se sabe que hay 

bastante utilidad y sobre todo en Colombia, es que aquí en Colombia el precio es exagerado, estamos hablando 

de $24.500, $25.500, hasta $26.500 al público (ET: entendí), o sea que es una cosa supremamente, de unas 

ganancias grandísimas (ET: claro). De mi experiencia que llevo pues más o menos no es que yo lo fabrique, pero 

llevo 25 años en el mercado y sé cuánto es el gasto entre un saco y yo creo que yo te estoy poniendo una 

propuesta aquí entre comprar Clinker, arcilla, el carbón y toda la cuestión de mano de obra, estamos encontrando 

precios yo creo en peso Colombiano de $9000 pesos, en dólares  $4500 (serían 4.5 dólares) (ET: claro, o sea que 

es costoso), entonces las ganancias son supremamente, más del 100% (ET: ¡altas! Jajaja. Claro, claro, bastante, o 

sea la diferencia es…). Claro. Falta, falta en nuestro país que llegara una cosa que verdaderamente formara ¿me 

estás diciendo algo Jennifer? (ET: no, no, no señor. Siga, siga hablando). Ah ok. Falta en, en nuestro país que 

haya de pronto una empresa que de verdad, verdaderamente haya un poquito de sentimiento patriótico de no 

ganarnos tanto, sino de pronto…porque estamos afectando a las personas que están haciendo construcciones en 

nuestro país (ET: claro, como al consumidor), se suben los costos y puede suceder aquí lo que llaman fácilmente 

la burbuja de la construcción (ET: claro). 

 

ET: Ya teniendo en cuenta esas características, entendiendo un poco ese mercado y bueno, lo que usted me dice 

que por ejemplo ve que hay como ganancias respecto al precio y todo lo demás ¿qué cosas nuevas o qué 

oportunidades usted ve que hay en el sector cementero, como para que las empresas crezcan más? Y también 

¿qué dificultades ve usted en ese sector también? (Relacionada a la preguntas 2 y 3 Formato de Entrevista).  
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E: Bueno. El crecimiento es muy favorable para las empresas, totalmente (ET: Si). Nuestro país está en un 

desarrollo grandísimo, ehhh yo creo que en falencias es que de pronto hay es como más bien como, como ese 

maltrato como hacia los que distribuimos, los que hacemos mercado. Yo me siento como esclavizado (ET: Si, 

Si), entonces quedan como muchas márgenes de rentabilidad hacia ellos, pero, hacia el que hace mucho trabajo, 

el que si hace el trabajo duro, obrero, no está bien remunerado (ET: como el intermediario digámoslo así. Es que 

está ahí la dificultad. Y ese crecimiento que se está presentando en el sector ha sido impulsado ¿por qué? ¿Por 

nuevas propuestas de las empresas? O ¿por algo del gobierno? O sea a ¿qué se está debiendo digamos como ese 

incremento de la, de la producción y de las ventas de cemento allá en Colombia?). Bueno, aquí lo que pasa es 

que hay un prototipo, primero, de que aquí están haciendo muchas viviendas de interés social (ET: ok), eso 

mismo ayuda la parte, en parte cuestión del gobierno hacia las cementeras (ET: Si). Están haciendo cuestiones de 

obras, ehhh cuestiones viales, puentes, eso también es un gran factor (ET: claro). Encontramos ehhh las 

ganancias de otra situación  que se ha vuelto es de los constructores, porque verdaderamente pues aquí se está 

vendiendo muy costoso un predial, o sea bastante costoso (ET: ah entendí), entonces encontramos esa, esa, esa 

influencia grande de ganancias por esa parte, de los constructores (ET: Si), entonces el crecimiento ¡pues 

hombre! está llegando bastante. Mira, yo por lo menos en este momento, estoy saliendo fuera de aquí de Bogotá 

(ET: Si). Tú sabías que yo siempre trabajaba algo de Sabana, pero ahora me estoy yendo más hacia allá (ET: Si), 

estoy visitando lo que es el departamento del Meta. Ehh, me encontrado esas inmen, inmensidades orientales, 

supremamente, súper chéveres para hacer muchos proyectos de vivienda (ET: Si) y estamos encontrando que ya 

van a hacer proyectos de centro comerciales y una cantidad de cosas, entonces pues ellos tienen supuestamente, 

pues todo en sus manos (ET: claro, claro, claro. O sea por la infraestructura y por todo lo demás, entonces tienen 

digamos cómo responder a eso) ¡Sí! Sobre todo por ejemplo, encontramos, tres pulpos que hay aquí más grandes 

que son Cementos A, ehh B y C (ET: Si, si), entonces ya ahoritica se está volviendo, engrandeciéndose 

Cementos D (ET: Si yyy, ehhh por ejemplo, ¿cómo cree usted que esas empresas responden a, pues sí como a las 

dificultades que pueda haber en el mercado? De qué forma ellos tratan de resolver los inconvenientes que pueda 

haber.). (Relacionadas a las preguntas 4 Formato de Entrevista)  Bueno ponle cuidado que me pareció algo 

curioso para que tengas en cuenta porque creo que nadie te lo va a decir, pero, tuvimos un problema con el paro 

camionero (ET: Si), este año sí fue complicadísimo (ET: ¿serio?), serio, serio. Entonces, el paro este camionero, 

es increíblemente la potencia que tiene cementos A (ET: ja, ja, ja. ¿En serio?), tienen una súper estructura, tiene 

una logística inmensa, tienen bodegajes de almacenamiento más o menos de 6000 a 10000 toneladas en unas 

bodegas, tienen el servicio del tren, tienen… una cantidad de diversidades de transporte y de cantidad de plantas 

(ET: Si), fue una empresa que hizo récord casi en 25 días que hubo para camionero. Entonces, de falencias de 

ellos, como tal a la empresa, no les veo (ET: entendí, entendí), hay cantidad de cemento. Me di cuenta de que en 

ese, en ese momento, hice un récord de ventas con A y D, entonces me di cuenta que aquí están sobrando hasta 

cementeras (ET: ja, ja, ja. ¿En Serio? Ja, ja). Sí porque suplimos las necesidades de Cementos C (ET: jaja, le 

atendieron los clientes a C) ¡Totalmente! Tú sabes que esa empresa, más o menos ellos manejan 80.000 a 

100.000 toneladas mes (ET: claro, claro) y es increíble que nosotros, sobre todo con A, cubrimos esa cantidad y 

esa necesidad que tenía la gente, tuvimos solamente retrasos de un día o de un día y medio, o sea, no fue 

demasiado (ET: ¡Nada! No fue, claro) Exactamente. Entonces ahí nos dimos cuenta. Con a empresa D pues 

también tuvimos unas ganancias buenas en el sentido de eso y de que practicar lo del paro fue porque está la 

empresa, la planta muy cerca hacia mí (ET: Ah claro), tú sabes que la planta conmigo está a 2 horas, entonces es 

muy fácil, ehh transitábamos en la noche, recibía en la noche y eso fue algo que se les favoreció a ellos y pues 

me favoreció a mí, por parte mía, como empresa (ET: claro), pero, ehh yo sé que en otras partes no pudieron 

llegar (ET: claro, entendí. O sea que una de las dificultades que también se ve en el sector cementero digamos 

dependiendo de la ubicación de la, de la empresa. O sea, puede haber un paro y la empresa, un paro de 

transportadores y la empresa no puede llegar a responder por ¿si? Por el tema de pararse las vías, por 

infraestructura física también, de pronto de no tener como los camiones o…). No mira, el transporte lo puede 

haber (ET: Si), pero aquí como tenemos un subdesarrollo tan berraco con la cuestión de las vías (ET: entendí) y 

aquí, aquí las vías pues son bien estrechas (ET: Si) y si hay una cuestión, pues una manifestación, o alguna 

situación de esas y si para el transporte, pues es una cosa que va a ser catastrófica para alguna empresa, sobre 

todo una empresa que queda por ejemplo, C queda de aquí, queda como a 8 horas en un carro llegar hasta acá 

(ET: claro, claro), entonces tú te imaginas esas 8 horas interrumpidas, entonces eso es una gran labor para que un 

carro llegue aquí, entonces, aquí problema crítico de nuestro país las vías (ET: el tema de la infraestructura vial. 

Y en ese caso ¿cómo están haciendo las empresas para responder a eso?) (Relacionada a la pregunta 6 Formato 

de Entrevista).  Ehhh están colocando puntos de servicio, ehh con bodegas, con bodegas en cada ciudad, 

entonces están abasteciendo ciertas bodegas. Uno, las bodegas de centros de servicio y lo otro, con nosotros los 

distribuidores, ehhh siempre acomodándonos una buena cantidad de toneladas en las bodegas de nosotros (ET: 

ahh, o sea como para que haya siempre un stock permanente de producto en dado caso de que llega a haber algún 

inconveniente) ¡Exactamente! Yo, en el caso mío, por ejemplo, con Cementos D estamos arrumando hasta 10 

mulas de cemento (ET: Uff bastante), en Cementos A arrumamos más o menos las mismas 10 o 11 mulas, 

entonces eso tenemos que estar en abastecimiento. Lo único es que hay una falla que de pronto la salida y la 
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entrada, entonces toca a veces desocuparle y puedo quedarme dos días sin el material por rotación del producto 

(ET: claro, ese es como también el riesgo que se corre ahí. Y bueno, por ejemplo pensando en eso, en las 

características de todas las empresas y todo lo demás. Ehhh ¿Qué cosas cree usted que hacen diferente unas de 

las otras como para sobresalir en el mercado?  Que usted también como cliente vea). (Relacionada a la pregunta 

4 Formato de Entrevista) Bueno. Ehhh con cuestión de a empresa A, la situación de publicidad (ET: Si), tú sabes 

que a empresa A tiene publicidad por televisión, por radio, ehh por la calle, bueno, cualquier cantidad de 

cuestión publicitaria. Eso tú sabes que es muy validero y nosotros somos y nosotros los Colombianos casi no 

leemos sino vemos es noticias ¿no= (ET: claro, claro) y ahí está el escalafón de noticias y las novelas, entonces 

ahí encuentras la propaganda (ET: Sí, jajajaj. Ahí sale, jajaja). Con Cementos D pues es una cosa complicada 

porque es una publicidad mínima, es una publicidad mínima que la tenemos que hacer casi nosotros como, como 

distribuidores en el sentido de que fortalecer la marca, ir nosotros punto a punto, organizar eventos, camisetas, 

publicitarios, bueno… (ET: entendí), pero ellos tienen una razón mínima ¿Qué encontramos ahorita por 

ejemplo? En todas las empresas, las que más famosa es, es Cementos A, está en el Futbsala, está en cuestiones 

deportivas (ET: entendí), hasta como cuestiones gubernamentales, está en los pueblos (ET: Si), ehh colabora 

digamos a, en cuestión de parte de cemento subsidiado a la vivienda de interés social, está muy aliado con el 

gobierno, entonces, es una empresa que totalmente se puede decir que está manejando ahorita el 70% del 

mercado Colombiano (ET: bastante, bastante, o sea es el grande, es muy grande, es una empresa grande.) ¡Sí! Es 

multinacional.  

 

ET: Bueno listo, entonces ya como después de entender como un poquito  como el comportamiento del 

mercado, ehh entonces ¿Cómo cree usted que esas empresas intentan influenciar el, el ambiente donde ellos se 

mueven? Que… ¿Cómo responden a los desafíos que día a día se le presentan en el mercado? O sea ¿qué rumbo 

siguen ellos? así que usted haya como percibido¿Cuáles son sus líneas de acción como para poder atender esos 

mercado, así como en general? (Relacionada a la pregunta 6 Formato de Entrevista). 

E: Como te estaba diciendo lo que pasa es que la gente es como tú lo veas con cuestión publicitaria, es 

indispensable en cualquier empresa y para  el desafío de cada empresa es mostrarse y mostrarse es que la vean 

las personas y el que está necesitando el producto y mostrar sus calidades ¿no? Ehh cada una está en sus 

situaciones de mirar que estén aplicando las normas del gobierno, lo que se está aplicando en las obras, lo que 

está saliendo nuevo, sacar cementos especiales, ehh por ejemplo mira, las empresas nuevas, está D, que está con 

Cementos blancos especiales, sacaron cementos estructurales y Cementos A los tiene (ET: entendí) a los cuales 

no nos deja la función de que nosotros lo manejemos (ET: Si), como tú ves, lo manejan es directo, pero digamos 

por ejemplo D, sacó una variedad de varios productos. Encontramos en Cementos D lo que es el Mortero piso, el 

mortero pañete, se encuentra ahoritica el cemento estructural que lo estamos manejando también harto (ET: 

entendí), entonces esas son cosas que se están ayudando para ellos mismos (ET: claro), ehh hay una diversidad 

de productos para cada empresa (ET: o sea están ampliando su, su grupo de productos (E: portafólio), exacto, 

para darle nuevas opciones al cliente, digámoslo así). Mira que Cementos A  ahorita está atacando mucho al 

negocio pequeño (ET: entendí) ¿en qué forma lo está atacando? Vendiéndole empaques de kilo de gris y de 

blanco y vendiendo medios bultos de gris y de blanco, entonces tú te das cuenta que esa minoría que se ve así, 

entonces ellos quieren abarcar el mercado completamente y eso los engrandece (ET: claro, claro), porque 

cualquier cosa tú vas a encontrar un kilo, tú vas a encontrar marcado Cementos A, medio bulto vas a encontrar 

marcado Cementos A, entonces es una marca que ya todo mundo la está mirando (ET: claro). Y no me vas a 

creer… imagínate que en este momento ehh nosotros ahoritica somos los más caros que hay en el mercado, 

somos los más caros (ET: Si), de todas las empresas que hay aquí (ET: Si) y se puede decir que somos los que 

más vendemos (ET: claro. O sea la gente no está como teniendo en cuenta tanto lo del precio, sino como los 

otros beneficios que les están ofreciendo también, o facilidades como para el cliente). Lo que pasa es que, lo que 

pasa es que todo eso ayuda a que haya una ampliación del portafolio (ET: uhmm) y al abrir un portafolio ehhh tú 

vas a encontrar en el voucher, por ejemplo en el voucher de mis empresas, se encuentran unas variedades 

distintas, entonces tú vas a encontrar y vas a decir: “mire yo le ofrezco esto, le ofrezco lo otro”, entonces al 

encontrar ese portafolio, eso ayuda y hace una fuerza de ventas (ET: claro, eso impulsa el mercado y hace de que 

se venda más, claro). ¡Exactamente! (ET: Y pensando un poquito en todos esos beneficios y cosas nuevas, esas 

líneas de acción que ellos están siguiendo ¿cuáles son los objetivos que usted cree que tienen esas empresas en el 

mediano y largo plazo? O sea ¿qué quieren lograr ellos con eso? ¿Crecer más? O, o ¿qué? ¿Cuál es como el 

objetivo de las empresas en general en Colombia?). (Relacionada a la pregunta 5 Formato de Entrevista). Esto es 

táctico, está clarísimo. El objetivo de ellos es llegar solamente ellos directamente (ET: entendí), eso es clarísimo. 

Ehh nosotros estamos dados a desaparecer (ET: entendí. O sea como lograr posicionamento, ser los líderes del 

mercado y…) directamente vendérselo a la obra, vendérselo a las, las megatiendas, como tú ya sabes las tiendas 

chilenas que hay aquí (ET: ajá), entonces, eso está claro, o sea ya, ehhh nosotros estamos dados a recoger (ET: 

entendí). Mira, yo hice, ahoritica estoy haciendo unas reuniones con mis proveedores de cementos, ehh la 

misma… no me angustia porque sé hacer muchas cosas más pero (ET: claro), la misma inquietud que yo tengo, 

ehhh la tienen los demás distribuidores y ya todos lo tenemos claro; el señor de B, los señores de C, los 
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compañeros míos de Cementos A, los compañeros de D. Está claro que las empresas, no quieren saber más de 

distribuciones (ET: ahh ¿quieren llegar directamente?) ¡Totalmente! O sea nosotros ya… ehh este mercado, nos 

van a dejar es como mercado de tienda (ET: ay Dios mío ¿en serio?), en serio. Mira, no me vas a creer, ellos 

perdido ya más o menos como 35 obras con Cementos A y con D hemos perdido como unas 27 (ET: bastante), o 

sea, es una cantidad bastante. Es una cantidad que me está afectando, me afecta mi parte económica, me afecta 

mi parte como empleador (ET: claro), entonces ehhh eso es inquietante y ya pues lo que tenemos que mirar es 

buscar otros medios de mercado fuera del cemento (ET: claro, otras opciones) y eso estamos haciendo. (ET: Pero 

para esas empresas digamos ¿no es más fácil llegar al consumidor final a través de un distribuidor? ¿no es de 

pronto también más barato? o), pues ven te digo, lo que pasa es que ellos en… supuestamente el nominal de 

nosotros, para cualquier empresa, supuestamente es caro (ET: Si), pero, ehhh no se dan cuenta la labor que 

nosotros hacemos, el empeño, hasta con cuestión de salud porque (ET: claro), porque se vive uno enfermando 

con eso (ET: claro, claro), pero, ehh no se dan cuenta ese esfuerzo que se está haciendo, un esfuerzo de cuestión 

de montacarguistas, camioneros, ayudantes, ehh vendedores, bastante logística, entonces, no están mirando eso y 

ellos están trayendo a ser atrevidos (ET: Si), al realizar eso (ET: entendí), hacerlo directo (ET: claro), pero cuál 

qué va a decirle: “a bueno, entonces al Señor fulano de tal, yo le vendo a x precio y pues como yo le debo 

ganancia de $1500 o $2000 pesos, entonces yo le vendo directo a la otra persona y le quito de una vez $500 

pesos y me gano $1500 de esas empresas”, entonces, están dando esa vaina y entonces eso se está volviendo un 

total monopolio desinteresante para nosotros como distribuidores (ET: claro) y supuestamente debe ser como 

interesante para ellos (ET: claro, claro, o sea la empresa está buscando expandir pero a costa también de pronto 

de afectar los intermediarios que han trabajado con ellos. Es complicado ahí esa parte). Exactamente. 

 

ET: Y ahora sí las últimas pregunticas como para cerrar y entender un poquito más el mercado, ehhh ¿Usted ha 

visto así alguna modificación de pronto que ellos hayan hecho, algún cambio a nivel de proceso, de producto? 

¿Están creando nuevas cosas? o ¿Están modificando cosas que ellos ya usaban a nivel de proceso, de producto? 

Así ¿qué ha podido usted como ver o percibir así en las empresas en general? (Relacionada a la pregunta 8 

Formato de Entrevista).  

E: No yo, como te lo estaba diciendo y ya te lo había dicho, el, el cambio de ellos es en la cuestión del portafolio 

que están haciendo ellos (ET: sí), o sea, ellos están haciendo una cobertura de cualquier cantidad de productos 

nuevos que están sacando, es más, yo creo que ya más de uno ya va a comenzar a sacar pegante para baldosín 

(ET: claro. Pero digamos para generar esos nuevos productos piensa ¿usted piensa que ellos tuvieron que hacer 

alguna modificación en sus procesos o algo así? O adquirir nuevas cosas o ¿crear nuevas cosas? o ahí mismo de 

su…). (Relacionada a la pregunta 9 Formato de Entrevista). Bueno, para sacar un cemento estructural hay que 

darles otros aditivos especiales, pero se hace con la misma maquinaria, con el mismo tiempo (ET: entendí) y 

pues es como hacer una rotación en ese… digamos vamos a decir “vamos a sacar cemento normal y ahora vamos 

a sacar un cemento estructural”, entonces, hacen una estructuración pero con lo mismo (ET: ah entendí), tanto de 

maquinaria, las mismas personas, entonces en eso no tiene diferencia (ET: entendí). En una cuestión de un 

mortero, o un, del mortero pañete, del mortero piso, ellos formaron otra empresa (ET: uhm entendí), ehh 

formaron otro silo, formar otra cosa y pues para ellos eso es una gran amplitud que se formaron (ET: claro, 

claro). Formaron lo de la empaquetada de bolsitas de kilo (ET: Si), entonces es solamente pues entubar el 

cemento (ET: entendí) ¿en qué presentación?  En una bolsa más pequeña y en medios (ET: Si). Ehh esfuerzos, 

pues de pronto algo más de personal, pero de esfuerzo no, no hay ninguno, es lo mismo (ET: ah entendí. Por 

ejemplo, el tema, ¿cómo ha sido el tema medio ambiental en Colombia? ¿Las empresas han tenido que trabajar 

en eso? ¿Sacar productos más limpios? O ¿Hacer procesos más limpios? ¿Cómo se está manejando ese tema 

medio ambiental allá en Colombia?). (Relacionada a la pregunta 11 Formato de Entrevista). Bueno, yo en eso, no 

tengo mucha claridad, pero lo que sí sé es de que aquí tú sabes que molestan bastante lo que es la CAR, el 

INVIMA, bueno, una cantidad de, de entes del eje ambiental y pues si no los cumples, pues no hay nada que 

hacer, o sea, no pueden estar funcionando (ET: claro y a nivel de…), por ejemplo, creo que una empresa de las 

que yo trabajo tuvo un pequeño inconveniente, pero parece que ya está saliendo de eso (ET: sí. Pero digamos a 

nivel de mercado los clientes o ustedes como clientes no les exigen digamos: “Ah quiero un producto más 

limpio” o no sé… o sea ¿esa tendencia no se está viendo en Colombia? O los mismos constructores que de 

pronto ya conocen el producto como se hace, o sea no se está dando esa tendencia a nivel mercado o ha sido más 

porque les exige un, digamos un ente gubernamental y no tanto el mercado). Bueno, yo… pues tú sabes que aquí 

como que nosotros como Colombianos en eso no le paramos misterio a nada (ET: Sí, jajajaja), aquí, aquí si nos 

dan un envuelto de papel periódico en cemento y dicen que es cemento, pues aquí lo recibimos en papel 

periódico (ET: jajajaja, la gente lo recibe), pero aquí no le ponemos misterio de que toca aspirarle el bulto, de 

que el cemento no sé qué. De pronto aquí la dificultad es cuando hay rotura de material, pero muy fácil, pues lo 

devuelve el cliente y pues no se le factura o se le hace el cambio (ET: entendí), pero no, no hay más exigencia a 

nivel público y a nivel de depósitos, no hay exigencia (ET: entendí), tú tienes la necesidad del producto y tú lo 

recibes (ET: claro, claro), como tal de decir tráigamelo en un papel tal o en un plastificado tal, no lo hay (ET: 

claro. Pero digamos por ejemplo ahora pensando un poco, bueno ellos cumplen con esas normas medio 
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ambientales, eso genera ¿considera usted que eso ha generado beneficios para ellos? ¿Le trae algún beneficio 

económico? O no sé ¿de mercado? Por ejemplo, cumplir con esos regulamentos, o, o crear nuevas cosas ¿trae 

algún beneficio para ellos? O es más por cumplir la norma y ya). (Relacionada a la pregunta 10 Formato de 

Entrevista). Bueno, yo creo que beneficios, ahí lo único es que de pronto hagan una disciplina como interna, que 

me imagino que la deben de cumplir a cabalidad (ET: Si), pero de beneficios de pronto ver de que están 

manejando la normativa y de que están entregando el producto en un estado conveniente (ET: entendí), eso es 

como sería su presentación como, como empresa en cuestión del cemento, su presentación y su forma de 

mostrarlo al público (ET: Si), pero de, demás, no creo que tenga más beneficios, no le veo (ET: ok). 

 

ET: Listo, para cerrar la última pregunta. Ehhh, considera usted que cuando ellos hacen todo ese tipo de 

modificaciones, por ejemplo, lo que usted me comentaba “Bueno, vamos a ampliar el portafolio de productos”, 

de ofrecer nuevas condiciones al mercado ¿considera usted que ellos sí hacen un análisis tanto de la parte interna 

como externa para poder digamos ofrecer esas nuevas cosas? ¿Es visible si ellos hacen eso? (Relacionada a la 

pregunta 6 Formato de Entrevista). 

E: Bueno, yo creo que como análisis interno creo que sí se preocuparan más (ET: Si), primero pues como 

nombre de las empresas y como requisito hacia ellas, pero ¿externo? Sabes que yo hasta ahora analizándolo no, 

no  lo veo (ET: o sea digamos que vayan, por ejemplo que vayan a donde el distribuidor y hagan no sé, un 

estudio de mercado, ustedes por ejemplo que están inmersos con el consumidor final, que vayan ellos y digan: 

“bueno, sentémonos señores distribuidores, ustedes qué conocen, hagamos,”. Eso es también conocimiento del 

mercado ¿eso lo, lo hacen o no es como muy visible de empresa?). No, no, no en ese sentido de cuestión del 

mercado, o sea, estamos es ya hablando de venta (ET: Sí, sí) ¿no? ¿No de tratamiento del material? (ET: sí, sí, de 

ventas como tal), no eso son unos astros para hacer esa parte comercial ¡Claro! Ellos saben todo, saben a quién le 

vendemos, quiénes son nuestros clientes, quienes son nuestras obras, cuáles son las construcciones que 

manejamos (ET: entendí), ellos tienen unos entes investigativos (ET: Sí), mejor dicho ¡Más berracos que la 

fiscalía aquí de Colombia! (ET: jajaja. Entendí), entonces no, no, no el mercado lo tienen claro y saben a dónde 

tienen que llegar y cuáles son las estrategias de ellos y cuáles son los pros y contra de cada empresa con la 

situación de venta (ET: claro, claro. O sea, esa parte ellos no, no la descuidan. Están permanentemente en eso). 

¡No, no! Ninguna empresa descuida la parte comercial ¡Nadie descuida la parte comercial! (ET: claro, claro, 

porque esa es la parte de sus ventas y lo que le va a dar el crecimiento. Ah bueno, listo), claro esa parte 

financiera que es la que gana (ET: claro, claro, es la que mueve los lucros financieros) hacemos mover a 

cualquier empresa (ET: claro. Bueno ¡Listo! era eso. No sé qué le pareció, si tiene alguna pregunta, alguna duda. 

Era como conocer un poquito la dinámica como del mercado, más eso).  

 

 

ENTREVISTA 7 – DISTRIBUIDOR 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): E7 

Tempo entrevista: 37 minutos e 2 segundos 

  

 

ET: Listo don E7, entonces comenzamos. Haga una descripción de la industria y de la empresa, respecto a 

competidores, productos y clientes. (Pregunta 1 Formato de Entrevista). 

E: Ya. Bueno, primero que todo mi nombre es E7 y primero pues fui empleado de una empresa cementera (ET: 

Si) durante un periodo de 14 años y luego ehhh pues ahora soy distribuidor de, de, tengo mi negocio y soy 

distribuidor de diferentes marcas de cemento (ET: Sí señor). Basado en eso, entonces le puedo decir pues que el 

mercado de cemento es, es muy bueno. En la última década, el mercado del cemento en Colombia es, la 

construcción se ha sostenido, no, no, no ha bajado, al contrario se ha incrementado (ET: Si), ehhh tal es así que 

pues el consumo de lo que tengo conocimiento de las cementeras, el consumo de Colombia está calculado en 10 

millones punto 5 millones de toneladas al año (ET: ajá), el consumo de cemento, el consumo de cemento ¿Si? 

(ET: Sí), sí. El mercado está monopolizado por las, por tres grandes cementeras ¿Ah?, que son… hay dos 

multinacionales como es C y B y la que maneja pues la mitad del mercado que es la Colombiana, que es la 

empresa A (ET: Si), entre ellos se reparten ese, ese mercado. Han aparecido como últimamente para algo bueno, 

pues han aparecido unas más pequeñas, como el caso de D, F y ahora último E ¿Ah? Esta última pues viendo, 

veo que va, va, va como a, va, va a tomar una gran participación en la medida que transcurra el tiempo (ET: Si),  

es así como  ahorita ellos están colocando 500, ehhh 500000 toneladas anuales y se proyectan en tres años a du, a 

triplicar ese, ese tonelaje (ET: Si), de D (ET: Si). La variedad de los productos de ellos, no sé están como para 

grandes cosas ¿eh?, porque ya no se dividirían el mercado entre tres sino entre cuatro (ET: Si). Si, entonces el 

mercado del cemento en Colombia me parece bueno, bueno, muy bueno, ehhh como le digo, ha sido sostenible, 
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en la última década ha sido sostenible (ET: Si, ehh y…), tiende a, a, aumentar (ET: ok. Y ¿qué productos 

normalmente cementeros se encuentran en ese mercado? ¿Aló?) ¿Productos cementeros en el mercado? 

¿Productos cementeros en el mercado? Pues están, la, el cemento gris, que algunas fábricas pues, depende la 

zona ehhh lo empacan, lo empacan en diferentes tonelajes, en diferentes pesos, eso por ejemplo, en Cúcuta no se 

vende cemento de 50 Kilos, allá la cultura es de 42 y medio (ET: Sí), en el resto del país si la cultura es de 50 

kilos. Hay empresas que han buscado la facilidad para los consumidores que empacan medio bulto, es decir, 25 

kilos (ET: Si), hay otros que todavía han pensado en el consumidor y el caso de la empresa A, empaca el 

cemento de a 2 kilos (ET: entendí), en embalajes más pequeños intentando llegar más, más a, a los clientes (ET: 

a los clientes…), sí, (ET: sí, sí señor sígame comentando), también se encuentra ahora el cemento blanco, que 

solamente lo, lo, en Colombia solo lo fabrica, hay una sola planta, quien lo fabricaba era la empresa A y ahora la 

empresa E también está fabricando cemento blanco, pero siempre solamente lo fabricaba la empresa A, los 

demás cementos blancos que llegan a Colombia, si son importados (ET: ah entendí), de Asia, de Asia, de Perú, 

bueno de diferentes…de México, llega cemento blanco, para surtir el mercado del blanco (ET: entendí), el 

mercado del cemento, el mercado del cemento blanco sí ha decaído ¿ah? Ese mercado sí fue muy importante 

hace algún tiempo, pero ha decaído desde que aparecieron los pegantes, la cerámica, eso desplazó la, la 

utilización del cemento blanco y que más… (ET: ¿eso se debe porque ha sido substituido por otros productos? 

Ese cemento blanco) Exacto, sí, sí así es (ET: Ah ok, entendí), espero que en el mediano plazo no vaya a ocurrir 

eso con el cemento gris, porque mire el blanco (ET: claro), ha sido desplazado en un alto por los pegantes, por 

esos pegantes (ET: Eso. Don E7 y esos productos, esas empresas normalmente ¿qué tipo de, de clientes 

atienden? Ellos tienen alguna división o atienden digamos solo el consumidor final ¿cómo es ese proceso? Usted 

que también está como cliente en el sector cementero Colombiano). Haber, las empresas esto, tienen unas 

escalas, entonces, pues manejan el, la mayoría, la mayoría utilizan los distribuidores, luego vienen unos 

subdistribuidores y el consumidor final y hay otro para, otro ítem, que es el de constructores (ET: ah ok), ¿sí? 

concreteros, pero más o menos la escala es así, distribuidor, subdistribuidor y consumidor final (ET: ok y 

aparte…), y por ahí en eso más o menos, eso más o menos entre constructores y concreteros ¿si? (ET: Sí, sí, 

entiendo), pero más o menos eso es así que trabajan en casi, pues casi que todos (ET: casi todas las empresas), sí. 

(ET: Don E7 y ahora una pregunta. Usted me comentaba que ahora en los últimos diez años pues el sector ha 

crecido ¿cierto? Que está muy bueno (E: sí, de manera, de manera sostenible, se ha sostenido, sí) ¡exacto! 

Entonces ehh la pregunta es ¿cuáles son las, las…? (E: el cemento, el cemento, ahí en ese caso, en ese caso pues 

el cemento no tiene que ver que si es Semana Santa, igual se vende) Ah entendí, (E: que si es navidad, igual se 

vende), entendí (E: sí, sí a eso me refiero. Siempre desde que tengo… de los 20 años estoy con lo del cemento, 

siempre me ha llamado la atención eso, el cemento se vende no importa la época), la época del año, o sea es 

constante la, la venta del cemento (E: sí, eso me parece sí que sea, como le digo, Semana Santa “ah no, no” se 

vende, que si es Navidad, se vende, que si hay invierno, igual se vende, bueno…), entendí. Don E7 y ese 

crecimiento usted qué cree qué oportunidades hay… o sea, ¿qué cosas nuevas pueden hacer que el sector siga 

creciendo más? y también ¿qué dificultades pueden enfren, pueden enfrentar pues las mpresas en el, pues en la 

industria cementera?). (Relacionado a las peguntas 2 y 3 Formato de Entrevista). Bueno, que siga creciendo, 

pues si la, la dinámica de la construcción siga así seguirán creciendo, una muestra de eso es D, que está 

ampliando la, la planta para producir el, el doble de lo que están, de las 500 mil toneladas que están produciendo, 

pues aspiran con su, producir eso, el doble ¿ah? (ET: sí, pero ese crecimiento a ¿qué se puede deber don E7? O 

sea, ¿hay algún factor que esté impulsando ese crecimiento en las empresa?). ¡Sí claro! el factor primero son las 

obras, las obras del gobierno ¿verdad? (ET: entendí), los planes de vivienda gratuita, la infraestructura, esas vías 

de 4G ¿Si? (ET: Sí), la parte gubernamental, ellos ¿Si?, la contratación estatal; la seguridad jurídica de los 

inversionistas ¿Si?, en Colombia es fenomenal, aquí no tienen problema de que… Colombia es un país muy, que 

respeta mucho la, la propiedad privada ¿ah? (ET: Sí), la protege al máximo ¿Si? Entonces todo eso ha hecho que, 

que los que tienen los recursos miren a Colombia como… Sí hay seguridad jurídica (ET: claro, claro) y eso es 

importante y las inversiones que están haciendo sobre eso 4G y también los planes de vivienda gratuita, todo eso 

hace que crezca (ET: o sea  ¿han sido también como factores gubernamentales que han ayudado al crecimiento 

de las empresas cementeras en Colombia?), claro, claro, claro ¡Sí! La seguridad jurídica que da el país para los 

inversionistas (ET: entendí. Don, don E7 y…). Ahora, la amenaza, lo que usted me dice de la amenaza, por 

ejemplo, mire lo del cemento blanco de hace un tiempo eso el consumo era muy bueno (ET: Si), si esa cantidad 

de cemento blanco… hoy en día apareció el, el, los pegantes y eso desplazó el consumo de cemento blanco ¿Ah? 

(ET: Sí), y pienso yo, o sea una opinión personal, o sea es muy personal, es que el día de mañana no sé aparezca 

algo que, que un invento del ser humano que diga “no vea, este producto es mejor” (ET: Sí), ¿Si? (ET: Sí), 

entonces, otra manera de construir que no, que no sé, que no, que en vez de cemento utilice otra cosa (ET: 

entendí), está evolucionando, está evolucionando la cuestión (ET: ok), por ejemplo, lo de los carros, que dicen 

que algún día los carros van a funcionando, deben buscar algo que substituya el petróleo ¿Si? (ET: Sí), entonces 

no sé si con el cemento algún día, no sé si al mediano o largo plazo, no sé, pero puede ocurrir eso ¿verdad? (ET: 

Claro. Y pero en este momento así como más visible ¿qué se ve así en el país, que de pronto las empresas tengan 

como dificultad en operar, o en competir? Sí, sí ¿qué puede dificultar como para ellos la labor allá?). La 
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dificultad principal es el, es el, es el, el, como le dijera, como la infraestructura de Colombia ¿verdad? Vale más 

un flete, que, que fabricar un bulto de cemento (ET: ah entendí, entendí), esa es la principal, la infraestructura de 

Colombia ¿Ah? (ET: Don E7…) Tengo entendido por ejemplo, que a nivel, a nivel suramericano en Chile vale 

transportar una tonelada (ET: sí), no sé un ejemplo, un dólar de Santiago de Chile a un punto tal, que sé yo ¿Si? 

(ET: Sí), o transportar 100km en Chile, no sé 10 dólares, un ejemplo, no sé sinceramente el dato exacto (ET: Si), 

pero en Colombia vale esos mismos 100 km vale el doble, por ejemplo ¿Si? (ET: Si), esas son las dificultades 

principales que hay en el tema cemento (ET: entendí), el transporte, el traslado (ET: y de ¿qué forma la empresa 

responde a esas dificultades y también de qué forma las empresas responden a las nuevas oportunidades que 

están teniendo?). (Relacionada a la pregunta 6 Formato de Entrevista). A esa ¿dificultad? Pues es difícil, ellos… 

pues ahí con la, dan un precio y con eso tenemos todos acomodarnos, la empresa, los transportadores, los 

distribuidores, el consumidor ¿ah? y ellos  ahí no pueden hacer nada (ET: Si), ahí no pueden hacer nada, 

entonces sacan allá sus costos "bueno, el cemento lo vamos a vender a tanto porque…” (ET: claro), ellos son los 

que, los que manejan el tema del precio a cómo se debe vender o a cómo pueden ellos vender (ET: entendí),  sí 

ellos en la cuestión no pueden hacer nada (ET: o sea, les toca es como adaptarse a la situación y de ahí de 

acuerdo a su estructura mirar como la, cómo pueden responder a eso), claro, sí, sí (ET: ah ok, entendí). Y a lo de 

¿las amenazas? ¿Es que me dice la segunda parte? (ET: No, digamos a esas nuevas oportunidades, ehhh de 

crecimiento que usted me comentaba ¿De qué forma las empresas están respondiendo?). ¡Ahhh! Ellos están, 

están pues ampliando la, las capacidades de producción ¿verdad? (ET: Sí), por ejemplo, D está mira ampliando, 

a empresa D el año pasado creo que terminó una ampliación que también hicieron importante (ET: entendí), C 

intenta abrir otra, otra planta que… no sé en dónde, pero también quieren ubicar otra planta en otra parte de 

Colombia (ET: Sí) que en el momento no está definido, pero ellos también quieren, tienen una y ahora quieren 

tener otra,  la empresa A también tiene planta por todo lado, o sea, aparte (ET: o sea ¿están como expandiendo 

sus, sus operaciones? Digámoslo así), sí para oportunidades del mercado, sí lo hacen de esa forma, sí, ampliando 

su producción (ET: Don E7 y esos procesos digamos de ampliación por ejemplo de producción, que usted me 

comenta, eso implica que, esas empresas digamos ¿generen nuevas cosas? ¿Hagan nuevos procesos? ¿Usen 

nuevas máquinas? ¿Creen nuevas cosas? o ¿ya trabajan digamos con material de las empresas? o ¿tienen que 

crear cosas nuevas?). (Relacionada a la pregunta 8 Formato de Entrevista). No necesariamente deben crear, por 

ejemplo, sobre todo en las plantas, me imagino, deben, deben, eso genera empleo porque si, si con 70 empleados 

producen ehh, un ejemplo, 500 mil toneladas anuales, y al producir el doble, debe incrementar su, su mano de 

obra ¿verdad? De operarios, todo eso (ET: claro, claro), eso trae consigo nuevos puestos de trabajo, sí 

necesariamente nuevos puestos de trabajo de todos los niveles, profesionales (ET: claro) y no profesionales ¿Si? 

(ET: O sea, nuevos puestos, nuevas máquinas) eso dinamiza, ¡Sí claro! Al crecer ellos, crece, pues sí necesitan 

más mano de obra (ET: claro), todo (ET: nuevos procesos. Bueno y esos cambios…), más transporte, más 

transporte, más, no eso genera, dinamiza la economía (ET: claro, claro), de las regiones (ET: Don E7 y con la 

creación de esas nuevas cosas, usted considera que ellos han generado un nuevo conocimiento o están trabajando 

con conocimiento, con cosas que ya son conocidas dentro de la industria ¿Sí me entiende? O sea, me refiero, por 

ejemplo, ellos están creando no sé ¿nuevas máquinas para producir el cemento? O ¿están trabajando con 

tecnología que ya es conocida en la industria? Usted ¿qué percibe también como cliente y pues por su 

experiencia que tiene en el sector?). (Relacionada a la pregunta 9 Formato de Entrevista). A ver, la, la, la receta 

para fabricar cemento eso ya, eso ya está, cómo le dijera, como, como, como (ET: ¿definido?), como paten, sí no 

eso ya no lo pueden modificar. El gobierno Colombiano o el gobierno de cualquier país dice “usted debe fabricar 

el cemento que contenga tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto”, ellos no pueden modificar esas dosis, que el 

gobierno ya tienen pre establecidos en las normas NTC 121 y N…las que aparecen en el empaque ¿ya? (ET: Sí 

señor), ellos no pueden… entonces el que quiera fabricar cemento debe ceñirse a esa receta ¿Si? (ET: Sí. 

Entendí). Ellos no pueden salirse de ahí, “que para que mi cemento quede más, más blanco, entonces yo voy a 

adicionar…” ¡No! Ellos, los fabricantes, no se pueden salir de esas normas técnicas establecidas por el gobierno 

Colombiano en ese caso ¿ah? (ET: entendí, entendí). En ¿qué pueden innovar ellos? Los hornos hace un tiempo 

eran horizontales, hace años atrás, ahora ya hoy hornos verticales (ET: Sí), en eso ellos sí pueden ellos innovar, 

en tecnología ¿Si?, por ejemplo, los hornos, hay hornos horizontales y hay hornos verticales (ET: Sí), para su 

caso que usted tiene conocimiento, por ejemplo a empresa D utilizó unos hornos verticales ¿Ah? (ET: Sí, sí, sí 

señor), pidieron cambio porque era una tecnología nueva y todo el mundo eran hornos horizontales (ET: claro). 

En tecnología sí pueden innovar más no en, en la cuestión de, de fábrica, de la receta de cómo se fabrica el 

cemento (ET: el cemento, ok. Don E7 y esas innovaciones llamémoslo así, o esas cosas nuevas que han hecho 

ellos ¿Qué beneficios ha traído para la industria en general? No solo para ellos, sino para los clientes ¿qué, qué 

beneficios son visibles? Con esas creaciones nuevas, esas innovaciones, esas ampliaciones ¿qué beneficios se 

ven?).  (Relacionada a la pregunta 10 Formato de Entrevista).  

 

E: Jennifer sí. Que ¿qué beneficios se ven con…? (ET: con esas cosas nuevas, esas ampliaciones, esas 

innovaciones en tecnología que ellos están haciendo ¿qué beneficios se ven no solo para ellos, sino para el 

mercado en general?). Bueno, para ellos, pues la cuestión de reducción de operarios, me imagino ¿verdad? 
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porque si una máquina que se operaba en el pasado con x o y operarios, hoy la manejan, no sé, todo, todo es 

sistematizado, entonces solo un ser humano ¿verdad? (ET: Sí), ehh para ellos ¿Si? La cuestión de operarios. Para 

el mercado ¿qué beneficios? Pues un producto de mejor calidad, que cada paso de su proceso de fabricación está 

siendo pues altamente monitoreado (ET: entendí), o sea que se está obteniendo un producto de buena calidad, 

eso es como lo que yo veo para el mercado (ET: Sí), yo no le veo como otro beneficio al mercado como tal (ET: 

ehh), o sea el único beneficios es eso, recibir un buen producto, un producto de excelente calidad ¿verdad? (ET: 

sí, sí señor. Don E7 y digamos…), que no se caiga un edificio “¡Ah no! Eso fue culpa del cemento” (ET: claro), 

eso es muy difícil que ocurra, de pronto si se cae (ET: claro), sea por otras causas (ET: por otras causas), pero 

no, pero por la calidad del producto (ET: entendí. Don E7 y digamos a nivel medio ambiental ¿no se ve algún 

beneficio? O sea que usted conozca ¿reducción de emisiones? O eso como que no se ve mucho en Colombia. El 

tema como medio ambiental, con esos nuevos cambios que están haciendo). (Relacionada a la pregunta 11 

Formato de Entrevista). Pues las tecnologías hoy en día, las tecnologías tengo entendido que sí van, van muy 

ligadas al tema ambiental, la tecnología que están (ET: sí) usando y las empresas también buscan como 

vincularse mucho al tema ambiental ¿Ah? (ET: entiendo),  lo veo las páginas de internet de las diferentes 

cementeras ¿verdad? (ET: Sí), que están sí, hacen concursos, con la cuestión del medio ambiente, sí lo ligan 

mucho al tema ambiental (ET: claro.) ¿Si? Desconozco a qué nivel, lo que le puedo dar fe es lo que me entero en 

las informaciones que ellos mismos comparten (ET: comparten), de los programas ambientales ¿Si? (ET: 

entiendo), parte de eso, de las certificaciones, ehhh eslogan, en ese tema ambiental, porque ahora también se 

certifican en ese tema (ET: entiendo, entiendo, ok),  hasta ahí le puedo yo como, pero sí como el tema ambiental 

(ET: ah ok). 

 

ET: Bueno, don E7, ya vamos a entrar a la última parte de la entrevista ¿Usted considera que las empresas 

cuando hacen todos esos cambios  de expansión, de creación de nuevas tecnologías, de ofrecer un mejor 

producto para los clientes, bueno, todo esos cambios, ellos sí hacen un análisis de, del ambiente tanto interno 

como externo a la empresa? O sea, ellos por ejemplo van, hacen análisis de mercado con los clientes, le 

preguntan si esos cambios van a ser benéficos para ellos, ¿internamente también hacen eso? ¿Usted sabe? 

¿Conoce algo de eso? Relacionada a la pregunta 6 Formato de Entrevista.  

E: Sí ellos, sí claro, me imagino que todos ellos hacen un análisis de la necesidad del mercado, claro (ET: Sí), 

por eso la variedad de los cementos, hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 y basado en las necesidades ¡Sí claro! Ellos antes 

de eso hacen unos, unos análisis del mercado (ET: Sí) y de obras en particular ¿verdad? (ET: Sí, entendí), sí 

claro, ya ellos, hay proyectos, hay unos megaproyectos, no sé, la construcción de una represa, entonces, un 

cemento con, con una calidad específica, entonces lo, lo fabrican basado en las necesidades del cliente ¿Ah? 

(ET: del cliente. O sea, sí tienen en cuenta como el mercado externo (E: claro) cuándo van a hacer un cambio, o 

algún producto nuevo (E: claro. Sí, sí claro). Y me imagino que a nivel interno también tienen que hacer unas 

modificaciones, me imagino). Sí claro, ¿a nivel interno? Sí claro, empezando por ejemplo, para la presentación 

del, del, del embalaje de kilos (ET: entendí, entendí), si van a despachar para la frontera de Cúcuta (ET: sí), ahí 

hay un cambio ¿verdad? (ET: entendí), que es cambio interno para saber por ejemplo qué requieren allá (ET: Sí. 

entendí. Ok). 

 

ET: Bueno don E7, ahora hablando un poquito de, como de ese crecimiento que usted me comentaba ¿Cuáles 

considera usted que son como los objetivos o las metas que las empresas en general, ehhh pues piensan como 

tener en el largo plazo? Y ¿qué hacen ellos para, para poder cumplir esos objetivos y metas? (Relacionada a la 

pregunta 5 Formato de Entrevista).  

E: Ahh, a pues a ver, el objetivo de ellos pues me imagino es mantener los, los, ehhh si producen anualmente 

500 mil toneladas, pues mantenerse en el nivel de, de, todo lo que fabriquen de cemento o la producción, pues 

venderla (ET: Sí), entonces me imagino que ese es el objetivo principal de ellos (ET: sí). ¿Qué hacen para, para, 

para eso? Pues algunos optan por ehh, dar promociones en el precio, otros, ehhh unos en el precio, otros 

bonifican en producto, es decir, toneladas de 20… las toneladas de cemento son 20 sacos, entonces “Ah bueno, 

vamos a , a bonificar en cada tonelada un saco, dos sacos, tres sacos” (ET: entendí), en el precio, otros, hacen 

rifas entre los clientes “bueno, vamos a rifar este artículo (ET: sí), este artículo, este electrodoméstico”, sí ellos 

apoyan, apoyan de diferentes maneras (ET: entendí), eso es muy, ¿cómo decir? Les gusta mucho a la gente (ET: 

Don E7…), depende, depende la empresa ellos ahí tienen su manera de, de mantenerse en el mercado (ET: claro, 

claro. Don E7 y existe algo, digamos algo que delimite, digamos, la operación de una empresa cementera¿hay 

algo que establezca ese funcionamiento de la empresa? O normalmente ¿cómo hacen las empresas cementeras en 

Colombia?) Bueno, limitaciones sí tienen, claro, ellos, ellos, ehh lo que ehh todos estos más de 20 años que 

tengo de experiencia, sí claro ellos delimitan, no es lo mismo, por ejemplo, ehhh qué le digo, le pongo de 

ejemplo a empresa D (ET: sí).  A empresa D le va mejor vender su cemento allá en Bogotá y su área ahí 

alrededor de donde tiene su planta (ET: sí), a llevar un saco de cemento a la costa ¿Si?, que son, mientras un 

transporte de, de, de dónde está a empresa D, un ejemplo no más, porque no sé, un ejemplo vale el transporte de 

una tonelada vale qué le digo yo, un saco de, de Suesca a Bogotá, por ejemplo vale mil pesos (ET: Sí) ¿Si? (ET: 
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Sí), llevar ese mismo bulto de cemento de, de Suesca a la Costa, a la Costa de Colombia vale 5 mil, malo, malo, 

vale 6 mil pesos (ET: sí, es bastante, claro), es bastante sí, la diferencia de lo que le hablaba atrás (ET: Sí), 

entonces qué dicen “¡No! Yo vendo mi cemento lo voy a vender en el departamento de Cundinamarca, Boyacá, 

Villavicencio, el Meta” ¿Si? Lugares aledaños a dónde tienen su, su planta (ET: su fábrica), lo mismo pasaría por 

ejemplo con, con, con D, que le va mejor vender su cemento en la costa y departamentos cercanos (ET: Sí), a 

llevar un bulto, porque ahí sería al contrario, le valdría entonces a D, un ejemplo, 6 mil pesos llevarlo a Bogotá, a 

la capital. ¿Quién no tiene ese problema que le acabo de mencionar? Por ejemplo a empresa A ¿Ah? (ET: Sí). A 

tiene plantas por todo el país, en las diferentes regiones de Colombia, entonces ellos no tienen ese, ese problema 

(ET: entendí. O sea que eso también viene como…), los demás, los demás todos tienen ese inconveniente, les 

sale más caro llevar su producto (ET: claro), aunque cuando hacen ese sacrificio es para tener presencia a nivel 

nacional ¿Ah? (ET: claro), pero son sacrificios que hacen ellos ¿ah? (ET: o sea, que…), ellos lo toman como una 

inversión, la presencia, la presencia de marca (ET: Sí, entendí), porque rentablemente no, no, ahí mejor dejan 

pasar negocios (ET: claro. O sea que eso también depende de la estructura), el único que no, el único que no 

tiene ese problema es a empresa A porque tiene plantas por toda la geografía Colombiana (ET: ¿o sea que 

también depende mucho como de la estructura y del tamaño de la empresa? Porque don E7 me comentaba que 

hay tres empresas grandes y las otras son de un menor tamaño, no la, no las llamemos pequeña) ¡Exacto, ujú! 

(ET: Ah. ok). 

 

ET: Bueno don E7 y ya para finalizar la última pregunta. Digamos ese plan de acción que usted me comenta que 

ellos llevan a cabo, por ejemplo, atender a sus lugares cercanos ¿qué beneficios trae para las empresas en 

general? (Relacionado a la pregunta 7 Formato de Entrevista).   

E: Trae posicionamiento y liderazgo ¿verdad? (ET: sí), ehhh por ejemplo a empresa A es líder en Antioquia 

porque allá tiene varias plantas, entonces tiene un cubrimiento importante (ET: sí), entonces posicionamiento y 

liderazgo, sí, por ejemplo a empresa A, pues esmuy fuerte en Antioquia porque allá tienen varias plantas y cubre, 

de igual deja, deja, participación a los demás, pero, per ellos son líderes. C tiene la planta en Boyacá, ahí tienen 

posicionamiento y liderazgo, en Boyacá, Cundinamarca, tienen ahí una, una aceptación, un posicionamiento y un 

liderazgo importante (ET: entendí) ehhh y B, pues donde tienen sus plantas también tiene un posicionamiento y 

un liderazgo importante. B por ejemplo en Ibagué, en Cúcuta (ET: entendí) y en Santander ¿Ah? Donde tienen 

sus tres plantas (ET: o sea que esos beneficios son…), tienen un posicionamiento y un liderazgo (ET: o sea, 

¿esos beneficios son delimitados por su punto de acción? Por donde ellos actúan, o donde ellos venden.) ¡Sí 

claro, claro! Donde tienen su, sus fábricas (ET: ah ok, ok listo), sí donde tienen sus fábricas, ellos ahí tienen pues 

mayor participación, mayor posicionamiento y mayor liderazgo (ET: Don E7, y ya ahora sí la última, última. 

Usted digamos como distribuidor del mercado cementero, como qué más puede, puede aportarme de sus 

conocimientos, de su experiencia, como qué cosas también ve usted en el mercado ya desde su visión de 

distribuidor). Bueno, esperando que Colombia pues lleguen todas esas vías del 4G que tanto habla el gobierno 

¿verdad? (ET: Sí), unos de los grandes inconveniente sí de la distribución del cemento es las vías de 

comunicación (ET: Sí), eso, eso, sí claro, hay carros, los carros hoy en día, los carros que están fabricando hoy 

en día, no vienen para esas vías de segunda categoría o de tercera que tenemos aquí en Colombia (ET: Sí señor), 

entonces sí, sí entonces, eso es fundamental, las vías de comunicación (ET: claro), verdad que los, los costos de 

fletes, eso le aporta mucho al precio del cemento ¿Ah? (ET: entendí, entendí), los fletes y al haber buenas vías, 

pues disminuyen los fletes y todos nos beneficiamos, tanto el transportador, como los distribuidores de, del 

producto cemento (ET: ah ok), entonces eso es como lo que más esperamos, eso es importantísimo en esa cadena 

de, de costos, del cemento (ET: claro, claro), la distribución, las vías de comunicación (ET: claro, un beneficio 

para todos), para todos sí, no solamente para el fabricante, para todos, para todos (ET: en general), para todos 

(ET: Ah bueno, bueno don E7, pues era, era eso ya voy aquí a parar aquí el…)  
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APÊNDICE C – CATEGORIZAÇÃO A PRIORI (META-CATEGORIAS, CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS)  

 

Objetivos da pesquisa Metacategoria Categorias Perguntas gestores Perguntas distribuidores Subcategorias 

1. Identificar os fatores 

externos e internos que 

têm influenciado a 

tendência de crescimento 

do setor e fazem parte das 

empresas de cimento 

Colombianas e de seu 

contexto competitivo. 

Análise externa 

Ambiente geral (forças 

macroambientais) 

1) Faça uma descrição da 

indústria do cimento em 

quanto aos concorrentes, aos 

consumidores e aos produtos 

oferecidos.  

2) Dentro da indústria quais 

são as principais oportunidades 

que a empresa tem para 

crescer? 

3) Quais são as principais 

dificuldades que a empresa 

tem que enfrentar no seu dia a 

dia? 

4) Que aspectos tornam os 

seus produtos e serviços 

superiores ou diferentes aos 

dos concorrentes? Por quê?  

1) Faça uma descrição da 

indústria do cimento em 

quanto aos concorrentes, aos 

consumidores e aos produtos 

oferecidos.  

2) Dentro da indústria quais 

são as principais oportunidades 

que a(s) empresa(s) têm para 

crescer?  

3) Quais são as principais 

dificuldades que a(s) 

empresa(s) têm que enfrentar 

no seu dia a dia? 

4) Que aspectos tornam os 

produtos e serviços de 

alguma(s) empresa(s) 

superiores ou diferentes aos 

dos concorrentes? Por quê?  

Sociais 

Econômicas 

Política-Jurídica 

Tecnológica 

Forças setoriais 

(forças competitivas) 

Ameaça de novos entrantes 

Poder de negociação dos 

compradores 

Poder de negociação dos 

fornecedores 

Ameaça de produtos ou 

serviços substitutos  

Rivalidade entre as empresas 

existentes  

Segmentação  Características da segmentação 

Produto 
Características e utilização do 

produto 

Análise interna 

Recursos  

Experiência e Aprendizagem 

Recursos Financeiros 

Substanciais (Estrutura 

Financeira forte) 

Serviço ao cliente 

(Relacionamento próximo com 

os clientes)  

Assistência Técnica 

Capacitação aos clientes 

Capacidades 
Sistema de Distribuição 

Extensa 

Competências Habilidades e tecnologias 
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2. Identificar as 

estratégias de negócios e 

as estratégias de 

crescimento das empresas 

de cimento da Colômbia, 

usadas para responder a 

tendência de crescimento 

do setor. 

Estratégias no 

âmbito do negócio 

Liderança em custos 

5) Quais são os objetivos e 

metas da empresa no longo 

prazo? 

6) Quais são as linhas de ação 

que a empresa segue para a 

realização de seus objetivos e 

para atingir as suas metas? 

7) O que benefícios têm obtido 

a empresa seguindo suas linhas 

de ação?  

5) Quais são os objetivos e 

metas da(s) empresa(s) no 

longo prazo? 

6) Quais são as linhas de ação 

que a(s) empresa(s) seguem 

para a realização de seus 

objetivos e para atingir as suas 

metas?  

7) O que benefícios têm obtido 

a(s) empresa(s) seguindo suas 

linhas de ação?  

Instalações eficientes para 

obter economias de escala 

Reduções de custo pela 

experiência 

Controle rígido de custos e 

despesas 

Diferenças de tamanho 

Acesso a insumos de produção 

de baixo custo 

Vantagens tecnológicas 

independentes da escala 

Escolhas de política 

Diferenciação 

Melhores atributos dos 

produtos e serviços 

Melhores relações da empresa 

com os clientes 

Associações com outras 

empresas 

Foco 

Atendimento de um nicho ou 

setor 

Benefícios da estratégia 

Crescimento 

Exploração de 

oportunidades criadas 

pelas várias fontes de 

desequilíbrio 

Mudanças rápidas na 

tecnologia 

Mudanças nos produtos e 

expectativas 

Resistência dos operadores 

históricos a mudança 

Desregulamentação 

Oportunidades inexploradas 

Estratégias de 

crescimento 

Desenvolvimento 

Penetração de mercado  

Desenvolvimento de produtos  

Desenvolvimento de mercados  

Diversificação  

Cooperação Aliança estratégica 
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Fusão e aquisição 

Integração de operações  

Controle total da outra 

empresa 

3. Verificar as estratégias 

de inovação praticadas 

pelas empresas de cimento 

Colombianas e os tipos de 

inovação usados para 

responder à tendência de 

crescimento do setor. 

Inovação 

Tipos de inovação 

8) Tem realizado a empresa 

alguma modificação a seus 

produtos ou processos 

ultimamente? Por quê?  

9) Essa modificação feita pela 

empresa exigiu a utilização ou 

criação de novos processos ou 

produtos que não eram 

conhecidos pela empresa? Ou, 

a empresa trabalhou com 

processos e produtos atuais e 

simplesmente fez uma 

melhoria? Comente.  

10) Quais têm sido os 

benefícios obtidos dessa 

mudança tanto para a empresa 

quanto para seus clientes? 

Explique. 

11) Essas modificações feitas 

pelas empresas aos seus 

produtos ou processos têm tido 

algum projeto focado ao tema 

da sustentabilidade ou cuidado 

do meio ambiente? Por quê? 

Comente. 

8) Têm realizado a(s) 

empresa(s) alguma 

modificação a seus produtos 

ou processos ultimamente? Por 

quê?  

9) Essa modificação feita 

pela(s) empresa(s) exigiu a 

utilização ou criação de novos 

processos ou produtos que não 

eram conhecidos pela(s) 

empresa(s)? Ou, a(s) 

empresa(s) trabalharam com 

processos e produtos atuais e 

simplesmente fizeram uma 

melhoria? Comente. 

10) Quais têm sido os 

benefícios obtidos dessa 

mudança tanto para a(s) 

empresa(s) quanto para seus 

clientes? Explique. 

11) Essas modificações feitas 

pela(s) empresa(s) aos seus 

produtos ou processos têm tido 

algum projeto focado ao tema 

da sustentabilidade ou cuidado 

do meio ambiente? Por quê? 

Comente. 

Administrativa 

Técnica 

Produtos (características e 

utilização) 

Processo (Produzir produtos 

novos ou melhorados) 

(Métodos de produção ou 

processos de distribuição) 

Radical 

Incremental 

Estratégias de 

inovação 

Ofensivas 

Defensivas 

Imitativas 

Dependentes 

Tradicionais 

Oportunistas 

 

 

 

 

 



160 

APÊNDICE D – CATEGORIZAÇÃO TEMAS E SUBTEMAS SEGUNDO TEORIA E DEPOIMENTOS DOS ENTREVISTADOS 

 

Metacategoria Categorias Subcategorias Tema Subtema 

Análise externa 

Forças Macroambientais 

Sociais Fator demográfico 
 

Econômicas 

Produto Interno Bruto 
 

Taxas de inflação 
 

Tributos 
 

Política-Jurídica Governo 

Políticas de bem-estar social 

Controle ambiental e técnico 

Segurança Jurídica pros inversores 

Forças Setoriais  
Ameaça de novos 

entrantes 

Barreiras de entrada 

Economias de Escala 

Diferenciação de Produtos 

Exigências de Capital 

Custos de Mudança 

Acesso a Canais de Distribuição 

Desvantagens de custos desvinculadas 

a escala 

Políticas Governamentais 

Retaliação esperada 
 

Estratégias no âmbito 

do negócio 

Diferenciação 
Melhores atributos dos 

produtos e serviços 

Inovação de Processos Lealdade dos consumidores 

Inovação de Produtos Menor sensibilidade ao preço 

Foco 

Atendimento de um nicho 

ou setor 

Necessidades exclusivas 

especializadas não atendidas pelos 

concorrentes 
 

Atendimentos de segmentos mal 

atendidos pelos concorrentes  

Benefícios da estratégia 
Aumento de Vendas 

 
Fidelidade dos clientes 

 

Estratégias de 

crescimento 
Desenvolvimento Penetração de mercado 

Captação de vendas pertences aos 

concorrentes 

Propaganda 

Concessões de negociação 

Promoções 

Reduções no preço 

Estratégias no âmbito do negócio 
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Sinergias 

Aumento no uso dos produtos pelos 

clientes 

Frequência de uso ampliada 

Quantidade de uso em cada aplicação 

ampliada 

Novas aplicações desenvolvidas 

Benefícios da estratégia 
 

Desenvolvimento de 

produtos  

Adição de qualidades ao produto 
 

Desenvolvimento de produtos de 

nova geração   

Marca e distribuição  
 

Benefícios da estratégia 
 

Desenvolvimento de 

mercados 

Duplicação da operação de negócio 

em outros mercados 

Expansão geográfica 

Expansão a novos segmentos de 

mercado 

Diversificação 

Opera em múltiplos setores 

simultaneamente  

Múltiplos mercados geográficos 

simultaneamente  

As duas opções 
 

Aquisições 
 

Reestruturação 
 

Cooperação Aliança estratégica 

Combinação de recursos e 

capacitações  

Desenvolvimento das inovações 
 

Inovação  Tipos de Inovação 

Administrativa 

Inovação na estrutura organizacional 

 Inovação nos processos 

administrativos 

 Técnica Processos de produção 

 

Produtos 

Produtos novos 

 Produtos substancialmente 

melhorados 

 

Processo 

Técnicas  

 Softwares (Fluxo de informações) 

 Equipamentos 
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Benefícios da Inovação 

 

Radical 

Criação de conhecimento novo 

 Produtos melhorados que deixam os 

antigos como não competitivos 

 

Incremental 

Criação a partir de conhecimento 

existente 

 Competitividade dos produtos 

existentes mantida 

 

Estratégias de inovação 

Ofensivas 

Pioneira em inovações 

 Intensiva em pesquisas 

 Desenvolvimento experimental 

 Intensivas em educação 

 Altos custos e investimentos em P&D 

 

Defensivas 

Aptidões específicas na engenharia de 

produção e no marketing 

 Avanços técnicos frente as pioneiras 

 Menores custos 

 Educação para clientes e empregados 

 Intensivas em conhecimentos 

 

Imitativas 

Licenciamento ou know-how para 

adquirir as inovações 

 Treinamento 

 Não fazem grandes gastos em P&D 

 Baseiam-se em menores custos 

unitários 

 Fortes em engenharia de produção e 

projetos 

 

Dependentes 

Subcontratadas 

 Não possui serviços de P&D 

 Não iniciam projetos 

 

Tradicionais 

Produtos fornecidos pouco mudam 

 O mercado não exige mudanças e os 

concorrentes tampouco 

 Insumos científicos mínimos 
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Pessoal com habilidades técnicas 

 

Oportunistas 

Identificam oportunidades num 

mercado em mudança 

 Não requerer quaisquer P&D internas 

ou projetos complexos 

 Fornecer um produto ou serviço que 

os consumidores necessitam, mas que 

ninguém havia pensado fornecer 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA FEITA NO BRASIL 

 

ENTREVISTA – SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO - SNIC 

 

 

Entrevistador (ET): Jennifer Paola Peña Romero 

Entrevistado (E): Flávio Guimarães  

Tempo entrevista: 54 minutos e 30 segundos 

 

 

ET: Pronto. Ehh bom senhor Flávio, então pra, pra começar, então aqui eu tenho o meu roteiro. Bom. Então 

agradeço muito se você puder fazer uma descrição ehh da indústria do cimento no Brasil, como ela está 

composta? E quais são suas características, já no tema de produtos, concorrentes, um pouquinho da segmentação 

também.   

E: Tá bom, então vamos lá. Ehh a indústria no Brasil hoje, ela é composta de, de nove grupos industriais, tá? 

(ET: tá), ela tem noventa e duas fábricas, sendo que 60 delas são integradas e 32 são moagens. A produção, o 

último dado conhecido que a gente tem de produção foi 2013, (ET: sim), foi, foi com 70 milhões de toneladas e 

um consumo aparente também 2013 de 71 milhões de toneladas (ET: Sim), tá? (ET: Tá). Ehhh a gente estima 

que o parque industrial tem uma capacidade instalada de 90 milhões de toneladas (ET: entendi), isso pra 2015, 

já início de 2015, tá? (ET: tá). Ehh a maioria das fábricas elas são, são localizadas no, na, na faixa litorânea 

do, do país que é onde você tem uma capacidade, a maior, uma quantidade populacional alta (ET: na parte do 

litoral?).  Isso, isso (ET: ahh entendi, entendi), tá? Se você... na costa. Se você puder... A grande concentração 

na costa e menos pro, pro interior do país, tá? (ET: entendi). O maior estado produtor é Minas Gerais, tá?.... 

Ehhh Mina Gerais com 17 milhões de toneladas (ET: sim), tá? E São Paulo com 10 milhões de toneladas, tá? 

(ET: entendi), já o consumo maior, o maior consumo é São Paulo com 15 milhões de toneladas e Minas em 

segundo com 7, eles se invertem aí nas posições, tá? (ET: tá). Ehh, com relação ao tipo de produto que nós 

fazemos aqui no Brasil agora. Existem ehhh 5 grandes grupos, o seja cinco tipos de cimento, que é o CP1, o 

CP2, o CP3, o CP4 e o CP5 (ET: sim), tá? O CP2 você desmembra ele ou separa ele, em E, F, C, CP2E, CP2F e 

CP2C (ET: sim). O que diferencia todos estes tipos de cimento são adições que você faz ao clinquer (ET: 

entendi), que aí altera a sua propriedade, um tem uma cura mais rápida, um tem uma resistência inicial mais 

rápida, aí são aspectos que o, assim não tenho capacidade de te dizer quais são as grandes diferenças (ET: 

entendi, entendi), tá? Mas o principal tipo de cimento que é feito, é o CP2, aí eu falo entre E, F e C (ET: esse 

cimento é o cimento que chamam cimento, cimento gris ou...), a gente aqui somente está falando de cimento 

cinza (ET: ah tá, o cimento cinza, desculpa aí. O cimento cinza), isso, isso gris. O, o Brasil não produz cimento 

branco (ET: ahh tá, tá, entendi), tá? Eles já produziram algum tempo atrás, mas acho até 2008 eles faziam 

alguma coisa, até 2008 eles faziam alguma coisa e depois parou de ser feito, mas nenhuma fábrica no Brasil faz 

cimento branco... (ET: e qual foi a razão pra deixar de fazer esse cimento branco? O mercado? Aló?) Oi tá me 

escutando? (ET: sim, tou, tou), deu uma travada aqui (ET: estava perguntando se você sabe qual foi à razão de 

deixar de fazer esse cimento branco?), ehh mercado (ET: ahh tá, basicamente o mercado), mercado, mercado. 

Ehh no começo era uma fábrica só, só tinha uma fábrica que fazia esse cimento (ET: sim), aí acho que esse 

período entre 2003, 2004, 2008 duas fábricas, duas fábricas, basicamente ehh faziam ao mesmo tempo e aí a 

partir de 2008 as duas fábricas pararam de fazer, os dois grupos pararam de fazer (ET: ahh tá), tá? E aí foi 

realmente questão de mercado, acho que eles focaram no cinza e não interessava e eu não sei qual foi o motivo, 

não sei se margem, não se não tinha mercado. Todo o cimento branco que tem hoje no Brasil, ele é importado 

(ET: entendi, entendi (E: tá?). E pra fazer o cimento no Brasil as empresas têm que seguir alguma 

regulamentação? Ou como é feito aí o cimento no, no Brasil?). O cimento no Brasil tem que pedir uma lavra de 

calcário, a indústria tem que tiver um lugar que tenha calcário e pedir autorização pro Ministério de Minas e 

Energia pra você extrair esse calcário (ET: entendi) e aí fazer a transformação em clinquer e posteriormente em 

cimento (ET: em cimento, entendi), Isso, tá? Então esse é um grande passo como é que você, do que você tem 

que fazer (ET: sim), lógico que você precisa de outras licenças ambientais pra instalar uma fábrica, ehh 

licenças estaduais, licenças, essas coisas todas nós, mas que se você tem uma mina de calcário, uma mina de 

calcário e pedir a, a alteração para extrair esse calcário (ET: entendi, entendi. E já falando um pouquinho da 

segmentação do mercado do cimento brasileiro. Como é a segmentação? Como fazem as empresas a 

segmentação aqui no Brasil). Você diz que pra onde é que vendem, o Jennifer? (ET: isso). Tá! Eeee a gente faz, 

faz uma coleta de dados junto com as empresas neh? (ET: é), que eles separam em digamos assim, três grandes 

grupos, tá? (ET: tá), que seria o revendedor, o consumidor industrial e aí dentro desse consumidor industrial 

você tem aqueles fabricantes de concreto, fabricantes de argamassa, fabricantes de fibrocimento, de artefatos 

(ET: entendi), esses tipos de fabricantes, que a gente chama de consumidores industriais (ET: sim) e têm os 

consumidores finais que seriam as construtoras, ehh alguma prefeitura que vem comprar cimento direto com a 
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fábrica, ou um órgão público, alguma coisa desse tipo, tá? (ET: entendi). Então eu diria que 55%, entre 50 e 60% 

do cimento comercializado da fábrica vai para revenda (ET: uhmm, entendi, entendi), tá? Então vai para o 

atacadista, vai pro varejista, vai pra loja de material de construção, que vende o seu cimento depois para uma 

outra pessoa (ET: ahhh), pessoa física ou pra uma pessoa jurídica, uma empresa que vai transformar isso, esse 

cimento em artefato, em argamassa, em concreto, essas coisas (ET: entendi. Ou seja, esses atacadistas ou 

varejistas que você fala, são como distribuidores dos, das empresas de cimento. É uma figura assim, mais o 

menos?). Ehh mais o menos tá? O revendedor você, dentro do revendedor você pode ter a figura do atacadista. 

Do distribuidor cada vez a gente enxerga menos essa figura, essa figura, e o varejo em sim, tá? Eee o varejo o 

que a gente chama são lojas de materiais de construção que você tem aí no bairro, como aquela grande loja 

Leroy Merlim ou C&C, esse é o varejista, que ele vende pra uma pessoa física final e tal, os focos deles não é só 

cimento (ET: entendi, entendi), tá? (ET: Tá). Você tem o atacadista que seria um, a gente pode chamar até de um 

grande atacadista, de um grande varejista, desculpa neh? (ET: é), que vende grandes quantidades de todo, tá? E 

um distribuidor que o foco dele é só cimento, ele distribui só cimento. Ele tem uma parceria com uma empresa, 

um grupo industrial e aí ele distribui só aquele tipo de cimento. A gente enxerga esse distribuidor já quase como 

inexistindo, tá? (ET: é dizer aqui no Brasil não se vê, não se vê muito essa figura do, do distribuidor). Não, não 

tem, esse distribuidor aí não tem (ET: ahhh), as empresas hoje cada dia mais elas se aproximam do, do, do 

consumidor final (ET: entendi. Elas querem tirar a intermediação e fazer o atendimento direto). Isso! Isso! Então 

até uns, uns 20 anos, a gente pode dar esse prazo, ehh as empresas elas passaram a criar centros de 

distribuições espalhados, então a fábrica produz e manda para esse CDs, que a gente chama de CDs, centros de 

distribuições (ET: sim) que são encarregados de dar destino final ao cimento, revenda, ao varejo no caso, ao 

concreteiro o ao construtor, então ehh aproximou mais, esse CD aproximou mais as fábricas, as indústrias do 

consumidor final, no destino final no caso do cimento (ET: ah ok), agora, o Brasil por ser muito grande neh? 

Tem um território muito extenso (ET: sim), ehh a gente enxerga bastante essa figura do revendedor, é necessária 

essa figura do revendedor porque não dá pra chegar cimento em toda parte do Brasil, sem uma revenda (ET: 

entendi, entendi), tá? E assim a gente pode dizer, o nosso tipo de construção, não nosso tipo, mas nossa cultura 

ainda de construção, ainda ela não tá muito bem desenvolvida como países já, já desenvolvidos como Europeus 

ou Americanos, então onde nesses países, o uso do concreto é mais, é mais intensificado do que o uso do 

cimento (ET: entendi), tá? Hoje aqui no Brasil a gente, a gente vê muito ainda o uso do cimento na obra para 

posteriormente se transformar em concreto (ET: em concreto), tá. (ET: é dentro da obra que fazem a 

transformação). Isso, isso exatamente. A gente percebe isso também essa mudança em 20 anos, a participação 

dessa concreteira, da venda direta da indústria pra concreteira aumentou bastante. (ET: Ahh, tá).  

 

ET: Entendi senhor Flávio. Então e agora falando um pouquinho como fazem as empresas de cimento aqui o 

tema da distribuição? Você me fala que através de revendedores tá? (E: isso), mas estou falando no tema de 

transporte, de transporte marítimo, eee fluvial, através de caminhões, como é a distribuição aqui no Brasil? 

E: Então majoritariamente caminhão (ET: ahh tá), tá? Diria que 90 ou 95%, ee vou sacar essa conta rapidinho 

pra você, mas eeee, é 92% é via de caminhão, tá? É rodovia mesmo. Você tem... deixa ver aqui quanto é que é... 

você tem 3% aí que é ferrovia, que é utilizado via ferrovia (ET: entendi) e o resto é hidrovia ou um meio que a 

gente chama rodo fluvial (ET: uma parte por rodovia e a outra por rio?) Isso! Isso! E se dá basicamente no Norte 

(ET: entendi), tá? Principalmente as fábricas do norte, que têm no Amazonas, que usam ainda um pouco da 

mobilidade do rio (ET: sim), mas precisa também do transporte rodoviário para atingir os certos lugares (ET: tá), 

tá? Então você tem esse, essa distribuição aí. (ET: entendi. E senhor Flávio já falando um pouquinho como é 

entregado o cimento aqui no Brasil, é dizer o, a embalagem, em sacola ou como é aqui?). Também 

majoritariamente ele é ensacado (ET: ahh tá), tá? Deixa ver aqui, quanto é que é? Então, 60% dele vai via saco, 

tá? E o restante via, via granel (ET: ah tá), tá? Agora, deixa verificar só uma coisa Jennifer... essas, essas, todas 

essas características que eu te estou dando hoje, a gente percebe uma mudança ao longo do tempo, tá? O que eu 

já te falei, a gente percebe uma formalização da indústria do, da construção, aqui no Brasil (ET: entendi), então 

eles, aquilo que eu te falei de, da participação da revenda tá diminuindo, a concreteira tá aumentado (ET: sim), 

a gente percebe também na forma de, de venda, neh? Se é ensacado ou granel. Essa forma ensacada já foi, a 

participação dela já foi muito maior (ET: entendi), tá? Por quê? Porque ela era vendida basicamente para 

revenda, que aí tinha uma maior participação, hoje em dia com essa formalização da construção, o seja, você tem 

uma maior venda para uma concreteira, você tem uma maior venda para um consumidor industrial tipo 

argamassa (ET: entendi), ou tipo produtor de artefato, eles não compram mais em saco, eles compram direto da 

fábrica em granel (ET: em granel), porque é mais fácil pra eles trabalharem depois o cimento, então essa 

participação do granel vem aumentando e se você pega países desenvolvidos, Europeus, Japoneses, ehh 

Americanos, a participação majoritariamente é a granel e não, não ensacado, tá? (ET: tá), e assim como no, no 

canal de distribuição, ehhh majoritariamente é concreteira, então a gente percebe o Brasil caminhando para 

esse, para esse perfil (ET: tá. Entendi), tá? É um perfil mais de, de país desenvolvido com uma construção 

formal, que a gente chama de construção formal aquele uso de construtoras ao invés de, de pequenos 

construtores, de empreiteiras, de pedreiros (ET: entendi), essas coisas, do autoconstrutor, então a gente percebe 
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bastante esse, essa mudança no tempo (ET: essa mudança. Mas é uma mudança que vem sendo feita pelo 

mercado, neh? Estão exigindo pras empresas mesmo mudar). Isso! Isso! Exatamente. A cultura do país mesmo 

evoluindo, entendeu? (ET: entendi, entendi. Tá). 

 

ET: Bom senhor Flávio, agora falando um pouquinho de mais algumas coisas, então, dentro da indústria do 

cimento aqui no Brasil, quais são os principais fatores que você acha que facilitam, ehh o trabalho no dia a dia 

das empresas do cimento e quais os fatores que você acha que o dificultam? Assim no ambiente em geral.  

E: Então é mais fácil falar, do que a gente atrapalha neh? (ET: é). Então assim, como na Colômbia, não só na 

Colômbia, mas essa é uma característica mundial o frete ele, ele impacta bastante o, o preço do cimento (ET: 

entendi), tá? Ehhh a gente chama, a gente fala que o, a relação preço, peso é muito, é muito grande no Brasil, 

ou seja, você acaba tendo que transportar uma carga pesada do cimento cujo preço dele não é muito grande 

(ET: entendi), não tem muito valor a carga, então, o, o peso do frete acaba impactando bastante, essa é uma 

característica mundial, do, do, do cimento. Por isso, também as fábricas se concentram perto de, de centros 

consumidores (ET: ahh tá), de tal forma a minimizar esse custo de frete (ET: entendi), tá? Então para você ter 

uma idéia. Não sei se você sabe como se faz o cimento, como é feito o cimento. Se você tiver curiosidade, você 

dá uma olhadinha depois nosso site, lá tem vídeo explicando o cimento, como é que é a fabricação do cimento. 

Só um minuto Jennifer (ET: Tá). Oi Jennifer desculpa de novo (ET: não, não imagina Senhor Flávio, desculpa. 

Estou atrapalhando o seu tempo?), não, não o que isso! Então, ehhh pra você ter uma idéia, cerca de 40% do 

peso do, do calcário que você extrai, ele é perdido durante o, a transformação em clinquer (ET: ahh), então 

você tem que ter a sua fábrica perto da chacina de calcário, pero da mina de calcário (ET: sim) e depois, ela 

perto do, do centro consumidor, de tal forma que você minimize esses, esses, custos de, de perda de peso (ET: 

entendi) e de transporte, tá? (ET: mas a perda é pelo tema do transporte), não, não, não é a transformação 

industrial (ET: ah tá, tá, entendi, entendi), tá? Transformação industrial (ET: sim). Ehhh então por causa disso, 

você... Dessa característica, você precisa da, da fábrica, perto da chacina e perto do, do centro consumidor que é 

o caso (ET: do centro consumidor. É dizer as fábricas ficam perto dos centros consumidores, eh?), isso. Por isso 

você vê Minas e São Paulo com grandes números de fábricas, com grandes números de produção, porque são... 

São Paulo é o maior estado brasileiro, populacional neh? (ET: sim) e Minas porque está perto de São Paulo, 

perto do Rio, perto de lugares, perto de Brasília até, e por ser um, um estado onde tem bastantes minas de 

calcários (ET: tá entendi), então tudo isso ajuda nessa concentração de fábricas, nesses, nesses estados (ET: ah 

tá, tá). Outra coisa que a gente pode falar que atrapalha o dia a dia da indústria cimenteira aqui no Brasil, no 

só da indústria cimenteira, como da indústria como um todo, são as questões tributárias (ET: Ah entendi), tá? A 

gente fez um estudo um tempo atrás que comparava o Brasil com uns, se não me lembro com uns 20 países e o 

Brasil era, tinha o maior, maior participação de tributos, era... Os tributos era o que mais impactava nesse 

conjunto de 20 países (ET: entendi, entendi), então é uma coisa que a gente pode chamar a atenção que dificulta 

a comercialização do cimento... Não que dificulta mas que encara, termina encarecendo o preço do cimento 

(ET: sim), seria, seria o tributo, tá? O tributo inicialmente em calcário, inicialmente na produção de cimento, 

então toda essa cadeia de tributos ela acaba também encarecendo e atrapalhando aí a venda de cimento, tá? 

(ET: e como, por exemplo, nesse caso senhor Flávio, como fazem as empresas pra, pra responder, por exemplo, 

a essas dificuldades, ou bom a essa quantidade de tributos que você me está falando. (E: Ajá). Como fazem elas 

pra responder pra poder produzir o cimento?). É assim, tem um repasse pro consumidor, acaba tendo um repasse 

pro consumidor, entendeu? (ET: sim, entendi) e isso atrapalha porque você tem um produto mais caro, o que 

pode inibir o, o consumo no caso (ET: sim, entendi, entendi), tá? Assim, isso não atrapalha, assim em termos de 

concorrência com importação pelas características do produto, ele é um produto de difícil estocagem, de um 

frete caro, então você trazendo de fora, acaba encarecendo mais ainda do que você perde, então esse tipo de 

competição não tem, mas você tem um, acaba tendo competição com produtos que às vezes não é cimento, tá? 

Pode deixar de fazer cimento, fazer com aço, em vez de fazer uma parede de tijolo e cimento, fazer uma parede 

de drywall, entendeu? Coisas desse, desse tipo (ET: desse tipo, ajá) e, e você acaba, assim, você pode até perder 

consumo para outros bens sem ser de construção, tá? (ET: tá), Vou te dar um exemplo: ‘Ah o cimento está caro’ 

então a pessoa deixa de construir e aumentar sua casa e vai passar a consumir sei lá... outros bens de não 

construção, entendeu? (ET: entendi. E aqui no Brasil se vê muito isso, essa mudança dos consumidores de, de 

deixar de usar cimento pra fazer mais barato as construções por outro tipo de materiais?), uhmm No! A cultura 

da engenharia brasileira, ela é, ele é bem focada no cimento, no concreto, no tijolo, então a gente não percebe 

muito essa, essa mudança de tendência, tá? (ET: tá), você vê majoritariamente as obras brasileiras são feitas de, 

de concreto, de tijolo... de cimento (ET: tá. Tá bom, perfeito.) tá? Diferente, diferente do que você tem na 

Escócia, se você for pela escola inglesa, americana neh? Você tem uma utilização grande de outros tipos de 

materiais, em construção industrial você vê bastante aço, bastante, até edificações você vê de aço, você vê casas, 

neh? Habitacionais, madeira, muito uso, utilização de madeira, de gesso igual e o cimento acaba sendo para 

outro tipo de, de utilização, outro tipo, pavimento, eee coisas, ee aeroportos no, mas para infraestrutura do que 

para edificações e habitações, entendeu? (ET: entendi, entendi. Tá senhor Flávio). 
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ET: Agora, já entendimos um pouco o tema das dificuldades, mas agora que, que coisas você acha, ou que 

fatores você acha que têm facilitado o crescimento da indústria do cimento no Brasil? 

E: Tá. Ultimamente em 2004, 2005 para cá, você pôde ter percebido um aumento bastante do consumo de 

cimento brasileiro, a gente atribuiu isso a alguns fatores tá? (ET: sim) que no caso são ehhh fatores 

relacionados à construção de edificações tá? Principalmente habitacional (ET: Ahhh, entendi), tá? Então o que 

a gente pode ver? 2004, 2005 o governo, o governo brasileiro fez uma serie de medidas ehh de tal forma a 

incentivar a construção, tá? Então foi digamos uma lei que, que protegia a, a edificação, a construção de 

edifícios. Separava o empreendimento da empresa, então deu um pouco mais de segurança ao investidor de, de 

investir em esse mercado. Ehh outra coisa foi direcionamento de, de recursos da poupança para construção, 

eles mudaram esse redirecionamento de recursos, então, aumentou o recurso financeiro para a construção (ET: 

mas não entendi essa parte senhor Flávio, não entendo essa parte de redirecionamento dos recursos para da 

poupança. De que trata essa parte?). O Que acontece? Ehh todo o dinheiro de poupança que tem em bancos (ET: 

sim), o governo ele estipula... não sei o percentual tá Jennifer? Mas vamos supor 50% do recurso de poupança, o 

banco obrigatoriamente tem que, que aportar ele em construção (ET: ahh já, entendi, entendi), tá? Então isso, 

esse percentual foi mudado em 2004, 2005, de tal forma a incentivar o, a construção, tá?. É mais dinheiro que 

acabou entrando no mercado de construção (ET: mas é dinheiro dos consumidores finais ou das pessoas em 

comum, neh?), e, e o dinheiro que era de poupança, que era, que tava no, no banco (ET: sim), tá? Ele tem que ser 

direcionado, então o governo explora. O dinheiro todo que você tem nessa poupança, ele tem que sei lá 50, 60% 

tem que ir para a construção (ET: tá. Mas tem que ir como um investimento?), isso! Isso! Exatamente, 

exatamente. Nesse momento o banco entra como parceiro, na hora de financiamento e essas coisas, tá? (ET: 

entendi. Tá). Outra coisa que ajudou bastante no crescimento, nesse, na retomada desse crescimento a partir de 

2004, foi o financiamento, o fácil acesso ao financiamento no Brasil para imóveis residenciais e comerciais e a 

queda dos juros, que atraiu ainda mais o, o comprador de imóveis (ET: sim), e por último, mas não menos 

importante, ehhh a capitalização de empresas construtoras (ET: entendi), tá? Essas empresas, grandes 

empresas construtoras que você vê hoje NGB, a Gafisa, todas essas, essas empresas acho que passaram a 

lançar ações, lançar ações em bolsas e se capitalizaram (ET: entendi), então tiveram um dinheiro para lançar, e 

investir no seu negócio, na construção (ET: na construção como tal), tá? Então esses fatores ehhh fizeram ehhh 

à indústria do cimento ter crescimento de dois dígitos durante um bom tempo, tá? Então a gente saltou de 30 

milhões de toneladas, para 70 milhões de toneladas, isso dobrou (ET: o dobro neh?), em dez anos (ET: é 

bastante), é uma faixa de crescimento boa (ET: é interessante), é interessante, exatamente. (ET: Senhor Flávio e 

esse crescimento. Como as empresas do cimento brasileiras, responderam a esse, a esse crescimento aqui no 

Brasil). Então deixa pegar aqui um dado para você. Em 2006 a gente tinha cerca de 63 milhões de capacidade 

instalada (ET: ah entendi, entendi), tá? Então com essa retomada de crescimento, as empresas passaram a 

investir, não só investir como surgirem novas empresas (ET: uhm, entendi), tá? Então em 2014, a gente, entre 

2006 e 2014 a gente teve um incremento de 27 milhões de toneladas (ET: entendi) tá? Então hoje a gente está 

em 90 milhões de toneladas de capacidade instalada brasileira, o que é suficiente hoje pra atender o, o mercado 

(ET: o mercado atual, neh? Agora está em 70 milhões de toneladas, neh? Foi o que você falou), isso em 2013 foi 

70 milhões de toneladas, em 2014 vai ter um crescimento pequeno aí de cerca de 1% tá? Então vai ser 71, 72 

milhões de toneladas, então ainda, ainda está dentro de nossa capacidade, tá? (ET: tá), mas que acontece? Como 

o cimento de, trabalha em ciclos... eehh, esse investimento de dois a cinco anos vai se concretizar. Então a 

empresa que pensou em aumentar sua capacidade, ela pensou hoje, mas só vai se concretizar daqui de 3 a 5 

anos, então como o mercado estava em alta durante esse período todo, foram feitos investimentos, fábricas 

foram, começaram a, a ser levantadas (ET: sim) tá? Então hoje a gente vê 90 milhões de toneladas de 

capacidade, mas existem já projetos em andamento que podem, podem pôr, por seu investimento, podem elevar 

a capacidade instalada do, do Brasil em até 120 milhões de capacidade, de capacidade até 2020 (ET: nossa! 

Bastante tempo também), é obvio Jennifer que isso depende do mercado (ET: depende também neh? Do 

comportamento do mercado), exatamente. A gente vê hoje, por exemplo, o mercado já, ehhh tem uma diminuição 

do crescimento em 2014 (ET: entendi) e para 2015 a gente espera já uma redução, mesmo um crescimento 

negativo no caso (ET: entendi). Para 2015 pode ser que algum grupo como empresa, já demore mais pra fazer o 

investimento, atrase um pouco mais esse, esse investimento (ET: sim), de tal forma que não fique com uma 

capacidade ociosa, por faixa de investimento e fique com essa capacidade toda, tá? (ET: mas essa diminuição 

do, do, das vendas do cimento. Por que foi esse tema senhor Flávio?). Ehh 2015 como você deve estar 

acompanhando, a gente está passando por um sério problema econômico, político no Brasil (ET: sim), então 

isso acaba afetando (ET: a indústria em geral, neh? Não somente a indústria do cimento), Todo mundo! Todo 

mundo! (ET: todo mundo), então este ano a gente está prevendo uma queda aí, ehh do cimento por causa disso 

(ET: ah tá), tá? Por causa da economia mesma, parte da economia na construção, na, no, na compra de cimento 

(ET: mas você acha que vai ter uma recuperação daqui a uns anos, o vai ficar, vai continuar essa tendência de 

diminuição ou...?). Jennifer assim, o país ele passa por um dilema grave que acho que é muito forte, e ele precisa 

de uma mudança na politica econômica (ET: entendi), assim como já está se tentando fazer, entendeu? Desde o 

novo mandato aí da presidente, neh?  Então eu acredito que a gente vai passar ainda por uns dois anos de, de 
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aperto, de dificuldade, então acredito que 2015, 2016 vão ser anos ruins, anos de muita luta (ET: sim) e assim a 

gente consegue enxergar uma luz só pra 2017 (ET: entendi), tá? (ET: e nesse caso as empresas diminuem os 

investimentos), sim exatamente. Por isso foi que eu te falei, aquele, esse dado de 120 milhões de capacidade é 

um dado que seria (ET: é uma estimativa), se tivesse um motivo, um motivador forte pra situação de mercado, a 

gente poderia chegar. Não acredito que a gente vai chegar, a gente vai ter expansão de capacidade, você 

começou, tem obras já em andamento de aumento das instalações de fábrica, essa não vai... você pode tal vez 

diminuir o ritmo, mas parar não vai (ET: entendi), então você vai ter alguma, alguma expansão de capacidade, 

mas acho que vai ter uma parada, uma diminuição nesse ritmo (ET: nesse ritmo. entendi). 

 

ET: Bom senhor Flávio, já para finalizar, eu quero que você me fale mais um pouquinho, como é o tema, por 

exemplo, das mudanças no setor do cimento, o tema, se usam a inovação, por exemplo, pro tema do, do meio 

ambiente, como é essa parte no, na indústria do cimento? 

E: Então Jennifer o cimento no mundo ele tem uma característica de ser tachado como um grande poluidor (ET: 

uhm, entendi) tá? Um grande emissor de gases, de efeito estufa, essas coisas (ET: sim), essa, essa é uma 

característica mundial, na indústria do cimento mundial (ET: sim). A gente aqui no Brasil está, tá contente com, 

com o desenvolvimento que é feito na indústria (ET: sim), por quê? Porque a indústria do cimenteira brasileira, 

ela é um benchmarking mundial nesse tema de, de emissões, no tema de eficiência energética,  no tema de 

eficiência elétrica, no, na utilização de biomassa, por exemplo, então, eee a indústria evoluiu bastante nesse 

requisito, tá? (ET: entendi), pra você... deixa ver se eu tenho aqui...ehhh, deixa pegar aqui um dado...Jennifer? 

(ET: sim senhor Flávio). Oi! Então só pra você ter uma idéia, no mundo a estimar que a indústria do cimento 

ela é responsável por 5% das emissões de gases de efeito estufa (ET: entendi, entendi).  A indústria brasileira no 

Brasil, ela é responsável por apenas 2% (ET: só 2%) tá? Isso, isso por causa do que? Isso por causa de ações 

tomadas, tomadas pela indústria, pra tornar o seu negócio mais sustentável (ET: mais sustentável), tá? Então 

hoje em dia, a gente é benchmarking, para o IA, para Agencia Internacional de Energia, como um dos, dos países 

com menor potencial de redução de emissões CO2 (ET: entendi), por quê? Porque a gente já atingiu um nível 

que se torna cada vez mais difícil, mais, um trabalho mais árduo pra você conseguir reduzir alguma coisa (ET: 

sim, sim), a gente já tá quase que no nível mínimo, digamos assim, tá? (ET: sim, sim). E onde é que a gente, 

onde é que a gente pode reduzir ainda esse, esse tipo de... A redução seria em utilização de energia alternativa, 

tá? Combustíveis alternativos, no caso, o que a gente chama de ecoprocesamento (ET: sim), tá? Isso é onde o 

Brasil ainda tem maior potencial de, de CO2, de redução de CO2 (ET: com combustíveis alternativos?). 

Alternativos isso! Hoje em dia o Brasil, os brasileiros usam predominantemente coque e petróleo, tá, pra aquecer 

o seu forno e transformar o calcário em clinquer (ET: sim), tá? Existem... não que o país não faça, mas existem 

países que fazem mais a utilização de outros combustíveis (ET: combustíveis) alternativos (ET: sim), tá? Seja no 

caso, resíduos industriais que são queimados nos fornos, ehh até lixo, tem país que usa até o lixo (ET: entendi) 

como combustível, tá? Então o Brasil ainda tem um potencial, um grande potencial pra, pra utilização desse, 

desse combustível alternativo, tá? (ET: entendi), o que o Brasil é referencia em termos de combustíveis, é em 

utilização de Biomassa (ET: Biomassa), tá? Que seria a cana de açúcar, neh? Esse tipo de, não que utilizem no, 

no forno de cimento, mas o bagaço você utiliza, o, a casca de arroz, essas coisas que a gente consegue, carvão 

vegetal é muito utilizado ainda aqui no Brasil, são fonte de combustível alternativo que (ET: entendi) renováveis 

e que poluem, acabam poluindo menos, tá? (ET: mas, mas uma pergunta. Pra poder fazer essas, em termos de 

diminuições é? As empresas tiveram que fazer alguma modificação nas, nas fábricas, nos processos), sim, sim, 

sim, com certeza! Com certeza acharam...elas se modernizaram e existem hoje, pra você ter uma idéia, você tem 

dois tipos de, de processo de fabricação de cimento (ET: ajá. Sim. Mas tem a ver com o tema do tipo de 

forno?)... Um processo que a gente pode chamar de antigo, sim, sim, o processo antigo que a gente chama de via 

húmida, por que via húmida? Porque a matéria prima ela entra humedecida no forno (ET: sim), tá? O que exige 

maior calor, maio queima de combustível (ET: sim), o que torno o processo ineficiente (ET: entendi), tá? E o 

processo via seca, que a matéria prima já entra seca no forno, exigindo menos do, do forno, essas coisas (ET: 

entendi). Então para você ter uma idéia, o Brasil, ele tem 99% das suas fábricas são via seca (ET: entendi), tá? 

Então são fábricas modernas, elas usam pré-calcinadores, pré-aquecedores que reutilizam ehhh temperaturas do 

forno para já, já pré-aquecer essa, essa matéria prima, já entra então num estágio mais avançado tá? Então eu 

posso dizer é isso. As fábricas tiveram-se de modernizar, essas torres de pré-calcinadores, essas torres de pré-

calcinadores, de pré-aquecedores, que vieram facilitar e dar uma eficiência energética, térmica melhor pra 

indústria, tá? (ET: mas já pra fechar aqui a entrevista senhor Flávio. Mas essas mudanças que fizeram as 

empresas aqui no Brasil pro tema do ambiente, isso foi impulsionado mas pelo mercado o foi uma idéia das 

empresas como tal? O seja que levou as empresas a fazer essas mudanças, essas inovações?). Partiu das próprias 

empresas ó Jennifer, tá? Não acredito que tenha saído do mercado algo como “vou comprar esse cimento porque 

as indústrias fazem isso”, não acredito (ET: entendi), tá? Isso foi em busca realmente, não só de uma melhor 

sustentabilidade em termos ambientais, mas pra própria empresa. Eles viram que fazendo isso, você acaba, 

acabava ganhando eficiência no, no processo (ET: sim), e consequentemente um custo menor, um melhor, um 

melhor aproveitamento do, do seu dinheiro (ET: tem um benefício econômico aí, neh?), exatamente, tá? Você 
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tem que ter uma contrapartida no caso, a contrapartida foi essa (ET: mas essa característica não leva, não ajuda 

com o crescimento das empresas como tal no mercado? Pra ter um melhor posicionamento? É dizer: “Ah eu 

conheço que a indústria do cimento do Brasil é limpa, usa processos sustentáveis” Ajuda a essa parte?), talvez, 

acredito que sim, mas é assim, se entrou na cabeça do consumidor, eu acho difícil que ele vai pensar “Eu vou 

comprar esse cimento porque essa empresa faz isso e aquela empresa não faz” (ET: ah entendi). É assim. Pode 

ter um apelo nesse sentido? Pode, não acredito que seja o maior, o maior, (ET: fator), fator, exatamente, mas ela 

tem, tem, não vou dizer que não tem, mas acho que é mínimo nesse caso, tá? Não é o fator predominante, 

primordial que vai fazer a empresa investir ou não nesse, nesse sentido (ET: nesse sentido. Ah tá, tá bom, ótimo). 

Uma coisa que tornou o Brasil também muito eficiente nesse sentido, foram as adições que são permitidas pra 

fazerem no clinquer, são os tipos de cimento, esses tipos de cimento que a gente conversou lá no inicio (ET: 

sim), tá? Então a, a norma brasileira permite uma utilização maior desses, desses aditivos, neh? Dessas adições 

ao clinquer, como muitos países no mundo, tá? (ET: entendi). Isso não altera, não altera a característica do... 

(ET: da resistência), exatamente, tá? Eles só, ao invés da indústria, da indústria ter que fazer mais calcário para 

fazer cimento, ó desculpa, mais clinquer pra fazer cimento, ela acaba fazendo menos clinquer e utilizando 

outros, outros aditivos, no caso escória, ou cinzas, filer calcário, ou pozolana, neh? Essas coisas ao invés do 

clinquer (ET: entendi), que ajuda na, nessa redução de emissões, no caso (ET: ah, é interessante, neh? Porque 

foi uma mudança em todo o processo, desde a extração até a produção (E: exatamente). Então ajudou em todo o 

processo, para fazer o processo mais sustentável, neh?), Sim! E pra você ter uma idéia essa norma, ó Jennifer, é 

da década do 90, do início da década do 90, isso é da década do 90, 91, que foi, foram criadas essas normas, 

essas novas normas brasileiras, tá? Mas a utilização de aditivos na indústria brasileira é mais antiga (ET: nossa 

mas é interessante, tem bastantes coisas diferentes com a Colômbia), sim, cada país tem sua particularidade (ET: 

bom senhor Flávio era isso mais o menos o que eu queria conhecer da indústria, da... é bem interessante sabe? 

Porque achei bastantes diferenças com a indústria Colombiana (E: é). Você pode encontrar nos nossos relatórios 

2002, senão me engano... 2012 desculpa eee, a gente fez uma pesquisa com a fundação Getúlio Vargas (ET: 

sim), justamente nesse quesito aonde é que é utilizado o cimento, e aí você vê que o 75% do cimento, ele é 

utilizado em edificações (ET: olha só) e 25% só em, em infraestrutura (ET: é interessante), sim, o seja um, é um 

grande potencial que o Brasil ainda tem para a utilização de, não só de cimento, mas como crescimento pro país 

mesmo (ET: crescimento), investimento em infraestrutura, tá? Existe ainda muita coisa a ser feita (ET: bastante, 

neh? Tem bastante caminho por percorrer). Isso! Então muito obrigado pela informação, pela ajuda). Não que 

isso!  
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APÊNDICE F – ANÁLISE CATEGORIAL PRÉVIA DA ENTREVISTA FEITA NO BRASIL 

 

Metacategoria Categoria Subcategoria Tema Subtema Entrevistado Brasil 

Análise externa 

Ambiente Geral 

(Forças 

Macroambientais) 

Sociais Fator demográfico   

Ehh a maioria das fábricas elas são, são 

localizadas no, na, na faixa litorânea do, do país 

que é onde você tem uma capacidade, a maior, 

uma quantidade populacional alta [...]. A grande 

concentração na costa e menos prointerior do 

país, tá?  

Econômicas 

Produto Interno Bruto 

  

[...] 2015 como você deve estar acompanhando, 

a gente está passando por um sério problema 

econômico, político no Brasil, então isso acaba 

afetando todo mundo! Todo mundo! Então este 

ano a gente está prevendo uma queda aí, ehh do 

cimento por causa disso tá? Por causa da 

economia mesma, parte da economia na 

construção, na, no, na compra de cimento.  

  

A gente vê hoje, por exemplo, o mercado já, ehhh 

tem uma diminuição do crescimento em 2014 e 

para 2015 a gente espera já uma redução, 

mesmo um crescimento negativo no caso. Para 

2015 pode ser que algum grupo como empresa, 

já demore mais pra fazer o investimento, atrase 

um pouco mais esse, esse investimento, de tal 

forma que não fique com uma capacidade 

ociosa, por faixa de investimento e fique com 

essa capacidade toda, tá?  

Tributos 

  

Outra coisa que a gente pode falar que 

atrapalha o dia a dia da indústria cimenteira 

aqui no Brasil, no só da indústria cimenteira, 

como da indústria como um todo, são as 

questões tributárias.  

  

[...] então é uma coisa que a gente pode chamar 

a atenção que dificulta a comercialização do 

cimento... Não que dificulta mas que encara, 

termina encarecendo o preço do cimento (ET: 

sim), seria, seria o tributo, tá?  
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O tributo inicialmente em calcário, inicialmente 

na produção de cimento, então toda essa cadeia 

de tributos ela acaba também encarecendo e 

atrapalhando aí a venda de cimento, tá?  

Política-Jurídica Governo 

Políticas de Bem-estar 

social  

  

  

Então o que a gente pode ver? 2004, 2005 o 

governo, o governo brasileiro fez uma serie de 

medidas ehh de tal forma a incentivar a 

construção, tá? Então foi digamos uma lei que, 

que protegia a, a edificação, a construção de 

edifícios. 

[...] outra coisa foi direcionamento de, de 

recursos da poupança para construção, eles 

mudaram esse redirecionamento de recursos, 

então, aumentou o recurso financeiro para a 

construção. 

Ultimamente em 2004, 2005 para cá, você pôde 

ter percebido um aumento bastante do consumo 

de cimento brasileiro, a gente atribuiu isso a 

alguns fatores tá? Que no caso são ehhh fatores 

relacionados à construção de edificações tá? 

Principalmente habitacional 

  

Controle ambiental e 

técnico  

[...] a indústria tem que tiver um lugar que tenha 

calcário e pedir autorização pro Ministério de 

Minas e Energia pra você extrair esse calcário e 

aí fazer a transformação em clinquer e 

posteriormente em cimento. 

[...] você precisa de outras licenças ambientais 

pra instalar uma fábrica, ehh licenças estaduais, 

licenças, essas coisas todas nós, mas que se você 

tem uma mina de calcário, uma mina de calcário 

e pedir a, a alteração para extrair esse calcário. 

 Segurança Jurídica 

pros inversores 

Outra coisa que ajudou bastante no crescimento, 

nesse, na retomada desse crescimento a partir de 

2004, foi o financiamento, o fácil acesso ao 

financiamento no Brasil para imóveis 

residenciais e comerciais e a queda dos juros, 

que atraiu ainda mais o, o comprador de 

imóveis. 
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Forças Setoriais 

Ameaça de novos 

entrantes 
Barreiras de entrada 

Exigências de Capital 

[...]o frete ele, ele impacta bastante o, o preço do 

cimento, tá? Ehhh a gente chama, a gente fala 

que o, a relação preço, peso é muito, é muito 

grande no Brasil, ou seja, você acaba tendo que 

transportar uma carga pesada do cimento cujo 

preço dele não é muito grande, não tem muito 

valor a carga, então, o, o peso do frete acaba 

impactando bastante, essa é uma característica 

mundial, do, do, do cimento. 

Acesso a Canais de 

Distribuição 

Então até uns, uns 20 anos, a gente pode dar 

esse prazo, ehh as empresas elas passaram a 

criar centros de distribuições espalhados, então 

a fábrica produz e manda para esse CDs, que a 

gente chama de CDs, centros de distribuições 

que são encarregados de dar destino final ao 

cimento, revenda, ao varejo no caso, ao 

concreteiro o ao construtor, então ehh 

aproximou mais, esse CD aproximou mais as 

fábricas, as indústrias do consumidor final, no 

destino final no caso do cimento  

Poder de negociação 

dos compradores 
    

[...] tem um repasse pro consumidor, acaba 

tendo um repasse pro consumidor, entendeu? E 

isso atrapalha porque você tem um produto mais 

caro, o que pode inibir o, o consumo no caso. 

Ameaça de produtos 

ou serviços substitutos  

Substitutos em 

quantidade 

  

Pode deixar de fazer cimento, fazer com aço, em 

vez de fazer uma parede de tijolo e cimento, faz 

uma parede de drywall, entendeu? Coisas desse, 

desse tipo  e, e você acaba, assim, você pode até 

perder consumo para outros bens sem ser de 

construção, tá? 

  

Assim, isso não atrapalha, assim em termos de 

concorrência com importação pelas 

características do produto, ele é um produto de 

difícil estocagem, de um frete caro, então você 

trazendo de fora, acaba encarecendo mais ainda 

do que você perde, então esse tipo de competição 

não tem, mas você tem um, acaba tendo 

competição com produtos que às vezes não é 

cimento, tá?  
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Rivalidade entre as 

empresas existentes  
Oligopólio   

Ehh a indústria no Brasil hoje, ela é composta 

de, de nove grupos industriais, tá? 

Estratégias de 

Negócio 
Foco 

Atendimento de um 

nicho ou setor 

Necessidades 

exclusivas 

especializadas não 

atendidas pelos 

concorrentes 

  

Por isso, também as fábricas se concentram 

perto de, de centros consumidores, de tal forma 

a minimizar esse custo de frete, tá? Então para 

você ter uma idéia.  

  

[...] pra você ter uma idéia, cerca de 40% do 

peso do, do calcário que você extrai, ele é 

perdido durante o, a transformação em clinquer, 

então você tem que ter a sua fábrica perto da 

chacina de calcário, pero da mina de calcário e 

depois, ela perto do, do centro consumidor, de 

tal forma que você minimize esses, esses, custos 

de, de perda de peso e de transporte, tá?  

  

Por isso você vê Minas e São Paulo com grandes 

números de fábricas, com grandes números de 

produção, porque são... São Paulo é o maior 

estado brasileiro, populacional neh? E Minas 

porque está perto de São Paulo, perto do Rio, 

perto de lugares, perto de Brasília até, e por ser 

um, um estado onde tem bastantes minas de 

calcários, então tudo isso ajuda nessa 

concentração de fábricas, nesses, nesses estados  

Estratégias de 

Crescimento 
Desenvolvimento 

Desenvolvimento de 

mercados 

Duplicação da 

operação de negócio 

noutros mercados 

Expansão a novos 

segmentos de 

mercado 

[...] então a gente percebe o Brasil caminhando 

para esse, para esse perfil, tá? É um perfil mais 

de, de país desenvolvido com uma construção 

formal, que a gente chama de construção formal 

aquele uso de construtoras ao invés de, de 

pequenos construtores, de empreiteiras, de 

pedreiros, essas coisas, do auto construtor, 

então a gente percebe bastante esse, essa 

mudança no tempo. 

[...] todas essas características que eu te estou 

dando hoje, a gente percebe uma mudança ao 

longo do tempo, tá? O que eu já te falei, a gente 

percebe uma formalização da indústria do, da 

construção, aqui no Brasil, então eles, aquilo 

que eu te falei de, da participação da revenda tá 
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diminuindo, a concreteira tá aumentado 

A gente percebe isso também essa mudança em 

20 anos, a participação dessa concreteira, da 

venda direta da indústria pra concreteira 

aumentou bastante. 

Inovação Tipos de Inovação 

Administrativa 
Inovação na estrutura 

organizacional 

  

Em 2006 a gente tinha cerca de 63 milhões de 

capacidade instalada, tá? Então com essa 

retomada de crescimento, as empresas passaram 

a investir, não só investir como surgirem novas 

empresas, tá? Então em 2014, a gente, entre 

2006 e 2014 a gente teve um incremento de 27 

milhões de toneladas, tá? Então hoje a gente 

está em 90 milhões de toneladas de capacidade 

instalada brasileira, o que é suficiente hoje pra 

atender o, o mercado.  

  

Como o cimento de, trabalha em ciclos... eehh, 

esse investimento de dois a cinco anos vai se 

concretizar. Então a empresa que pensou em 

aumentar sua capacidade, ela pensou hoje, mas 

só vai se concretizar daqui de 3 a 5 anos, então 

como o mercado estava em alta durante esse 

período todo, foram feitos investimentos, 

fábricas foram, começaram a, a ser levantadas, 

tá? Então hoje a gente vê 90 milhões de 

toneladas de capacidade, mas existem já 

projetos em andamento que podem, podem pôr, 

por seu investimento, podem elevar a capacidade 

instalada do, do Brasil em até 120 milhões de 

capacidade, de capacidade até 2020  

Produtos  

Produtos 

substancialmente 

melhorados 

  

Uma coisa que tornou o Brasil também muito 

eficiente nesse sentido, foram as adições que são 

permitidas pra fazerem no clinquer, são os tipos 

de cimento, esses tipos de cimento que a gente 

conversou lá no inicio, tá? Então a, a norma 

brasileira permite uma utilização maior desses, 

desses aditivos, neh? Dessas adições ao 

clinquer, como muitos países no mundo, tá? Isso 

não altera, não altera a característica da 

resistência. 
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Ao invés da indústria, da indústria ter que fazer 

mais calcário para fazer cimento, ó desculpa, 

mais clinquer pra fazer cimento, ela acaba 

fazendo menos clinquer e utilizando outros, 

outros aditivos, no caso escória, ou cinzas, filer 

calcário, ou pozolana, neh? Essas coisas ao 

invés do clinquer que ajuda na, nessa redução de 

emissões, no caso.  

Processo 

Técnicas 

  

A gente aqui no Brasil está, tá contente com, 

com o desenvolvimento que é feito na indústria , 

por quê? Porque a indústria do cimenteira 

brasileira, ela é um benchmarking mundial nesse 

tema de, de emissões, no tema de eficiência 

energética,  no tema de eficiência elétrica, no, na 

utilização de biomassa, por exemplo, então, eee 

a indústria evoluiu bastante nesse requisito, tá?  

  

E onde é que a gente, onde é que a gente pode 

reduzir ainda esse, esse tipo de... A redução 

seria em utilização de energia alternativa, tá? 

Combustíveis alternativos, no caso, o que a 

gente chama de eco processamento, tá? Isso é 

onde o Brasil ainda tem maior potencial de, de 

CO2, de redução de CO2 

  

Então só pra você ter uma idéia, no mundo a 

estimar que a indústria do cimento ela é 

responsável por 5% das emissões de gases de 

efeito estufa.  A indústria brasileira no Brasil, 

ela é responsável por apenas 2%  tá? Isso, isso 

por causa do que? Isso por causa de ações 

tomadas, tomadas pela indústria, pra tornar o 

seu negócio mais sustentável  

Equipamentos   

[...] elas se modernizaram e existem hoje, pra 

você ter uma idéia, você tem dois tipos de, de 

processo de fabricação de cimento [...] Então 

para você ter uma idéia, o Brasil, ele tem 99% 

das suas fábricas são via seca, tá? Então são 

fábricas modernas, elas usam pré-calcinadores, 

pré-aquecedores que reutilizam ehhh 

temperaturas do forno para já, já pré-aquecer 
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essa, essa matéria prima, já entra então num 

estágio mais avançado tá? Então eu posso dizer 

é isso.  

  

As fábricas tiveram-se de modernizar, essas 

torres de pré-calcinadores, essas torres de pré-

calcinadores, de pré-aquecedores, que vieram 

facilitar e dar uma eficiência energética, térmica 

melhor pra indústria, tá?  

Estratégias de 

Inovação 
Ofensivas Pioneira em inovações   

[...] que o Brasil é referencia em termos de 

combustíveis, é em utilização de Biomassa, tá? 

Que seria a cana de açúcar, neh? Esse tipo de, 

não que utilizem no, no forno de cimento, mas o 

bagaço você utiliza, o, a casca de arroz, essas 

coisas que a gente consegue, carvão vegetal é 

muito utilizado ainda aqui no Brasil, são fonte 

de combustível alternativo que renováveis e que 

poluem, acabam poluindo menos, tá?  

 


