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RESUMO 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar quais são os atributos mais 
relevantes de um banco de imagens que representem os padrões de escolha dos 
compradores deste mercado. 

Para que tal objetivo fosse alcançado, foram realizadas entrevistas qualitativas 
com os clientes de banco de imagens a fim de levantar os atributos considerados 
relevantes no processo de escolha do mesmo dentre os bancos de imagens 
existentes no mercado brasileiro. Levantaram-se os níveis de cada atributo a ser 
testado, através do mapeamento dos produtos e serviços ofertados pela 
concorrência, e estimou-se o peso relativo a cada um dos atributos relacionados na 
pesquisa na escolha de um banco de imagem. 

Realizou-se uma pesquisa descritiva, um estudo transversal único de onde foi 
extraída de uma população de clientes de bancos de imagem no Brasil uma amostra 
de clientes de banco de imagem da região Sudeste. 

Para a análise destes dados, utilizou-se o método de levantamento, que, 
segundo MALHOTRA (2006:182), envolve um questionário estruturado a ser 
respondido pelos entrevistados que elucida informações específicas, no qual as 
perguntas possuíam uma ordem predeterminada. Este questionário foi apresentado 
através de entrevistas pela Internet. O método adotado para a análise dos dados foi 
análise conjunta.  

Para este estudo foi selecionada uma amostra de 1000 clientes de bancos de 
imagens, que são representados por agências de publicidade, editoras de livros 
didáticos, empresas de editoriais etc, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 
Espírito Santo e Minas Gerais, e foram obtidos 16 estímulos ou cartões para a 
aplicação junto às empresas. 

Da amostra de 1000 clientes de bancos de imagem, 7,8% responderam à 
pesquisa. Através desta pesquisa verificou-se que o atributo mais relevante foi a 
disponibilidade de imagens em alta resolução para layout. Sua importância relativa 
foi de 40,78%.  

No final do estudo, as implicações gerenciais propiciaram aos tomadores de 
decisão de bancos de imagens fatores que poderão torná-los mais competitivos. 

 

Palavras chave : banco de imagens, comportamento de compra organizacional, 
B2B, atributos, analise conjunta. 
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ABSTRACT 

 

 

The general objective of this research is to verify which attributes are most 
relevant to a stock photography agency that represent the purchaser's standards of 
choice. 

For this objective to be accomplished, qualitative interviews with the customers 
of stock photography agencies had been made in order to raise the attributes 
considered with relevance in the process of choice for the Brazilian stock 
photography agency market. The levels of each attribute to be tested had arisen 
through the mapping of the products and services offered by the competition and the 
relative weight assigned to each one of the attributes related to the research in the 
choices for a stock photography agency. 

A transversal study was made with a sample of stock photography agencies 
customers from Brazil’s Southeastern region. 

For the analysis of this data, a survey method was used, that, according to 
MALHOTRA (2006: 182), involves a structuralized questionnaire to be answered by 
an interview that elucidates specific information, in which the questions had a 
predetermined order. This questionnaire was presented through interviews on the 
Internet. 

The method adopted for this analysis was a joint analysis. A sampling of 1000 
customer stock photography agencies were selected, which were represented by a 
didactic book editor, advertising agencies, editorial companies, etc., in the states of 
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo and Minas Gerais. They had been 
obtained by 16 stimulations, or cards, for the application of the companies. 

Of the sample of 1000 customers of stock photography agencies, 7,8% 
responded to the research. 

The attribute most relevant in accordance with the presented results is the 
availability of images in high resolution for layout. Its relative importance was  
40,78%. 

At the end of the study, the management implications were propitiated to the 
stock photography agencies managers inabling them to be more competitive. 

 

 

Key Works : stock photography agency, purchaser's standards of choice, joint 
analysis, attributes, organizational purchaser's behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  TEMA 

 

 

A presente dissertação propõe analisar a avaliação pelo cliente das 

alternativas disponíveis no processo de escolha de bancos de imagens na Internet 

para adquirir as imagens necessárias ao seu trabalho publicitário e editorial. 

Um banco de imagens é composto de um conjunto de imagens em arquivo, 

ou seja, em estoque, e que podem ser utilizadas para fins de publicidade, editoriais, 

comerciais (Frosh, 2004). Ele capta, cataloga e distribui as imagens de fotógrafos 

nacionais e internacionais. Pela Internet, o cliente recebe a imagem que necessita: 

digitalizada e adequada às suas aplicações. 

Em um banco de imagens, é possível encontrar a imagem que se adequa ao 

perfil de cada publicação ou, então, preparar o perfil de uma campanha ou 

publicação sobre uma imagem previamente escolhida. A pesquisa de fotografias que 

compõe o acervo de um banco de imagens é uma ferramenta de auxílio para o 

trabalho de criação de um publicitário (FROSH, 2004). 

Ele pode ser constituído da representação de empresas internacionais que 

produzem imagens e as divulgam por catálogos ou através da confecção e 

comercialização das suas imagens. O banco de imagens comercializa direitos de 

utilização de imagens, sendo uma plataforma de disponibilização de imagens que 

representa fotógrafos e serve aos interesses dos utilizadores finais.  

Nos bancos de imagens existem: 

a) os produtos royalty free, sem controle de direitos, ou seja, imagens que 

uma vez pagas, passam a ser de propriedade do cliente sem restrição de 

tempo de uso; 

b) os produtos royalty protegido, com direitos controlados, no qual o cliente 

paga por um determinado período e segundo diversos critérios. Com o 

vencimento deste contrato, o cliente que desejar usar novamente a 
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mesma foto terá que pagar por uma nova utilização de acordo com os 

novos critérios utilizados pela peça do cliente (Frosh, 2004:04). Por 

exemplo: o cliente utilizou uma imagem para divulgar o seu café, em um 

outdoor de São Paulo, durante seis meses. Para esta utilização, ele 

pagou um certo valor. No entanto, devido ao sucesso da propaganda, 

este cliente deseja divulgar o seu café também na região nordeste. Além 

de outdoor, ele deseja ¼ de página do jornal de grande circulação da 

região por mais seis meses. Neste momento, ele deverá pagar um outro 

valor pelo uso, já que a região de veiculação mudou e que o meio de 

veiculação, além do outdoor, será acrescido da divulgação em ¼ de 

página de jornal. 

 

O banco de imagens é um parceiro das agências de propaganda, de 

departamentos de comunicação institucional, de órgãos de pesquisa, escritórios de 

arquitetura e de editoras que atuam tanto no mercado institucional como no editorial, 

como jornais e revistas (FROSH, 2004). 

Os produtos gerados por esses clientes são diversificados e não se 

restringem apenas a anúncios e ilustração de textos. É possível utilizar imagens de 

arquivo em desenhos de embalagens, peças decorativas, vitrines, cenários de 

teatro, brindes, programas educativos, anúncios de TV, catálogos, calendários, 

Internet, entre outras aplicações. Menos usuais são as utilizações por pessoas 

físicas, geralmente palestrantes que utilizam as imagens em audiovisuais (FROSH, 

2004). 

Independentemente do fim a que se destina, quer seja publicidade ou 

editorial, a possibilidade de recurso a um arquivo de imagens é uma mais-valia para 

os meios que usufruem deste serviço. Além disso, existe o que é propriamente o 

banco de imagens, o que os ingleses chamam de stock photography, que são 

imagens atemporais. É importante distinguir um banco de imagens, enquanto 

arquivo de imagens, de um arquivo de uma agência noticiosa (FROSH, 2004:05). 
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1.2  JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

 

Após pesquisas realizadas no acervo de trabalhos do ENANPAD dos últimos 

5 anos, nos periódicos da CAPES, JSTOR, Emerald entre outros, verificou-se o 

ineditismo de pesquisas acerca do mercado de banco de imagens, somado ao fato 

da não existência de uma análise do processo de escolha de um banco de imagens, 

pelo cliente, dando margem ao estudo sobre o comportamento do cliente, 

concorrência e comércio eletrônico, correlacionado ao mercado de banco de 

imagem. 

A escolha do presente tema é justificada pelo fato de o mercado em questão 

não ter sido alvo de um estudo acadêmico, e pela não existência no Brasil de 

estudos sobre o comportamento do comprador neste ambiente, principalmente 

relacionados à identificação dos atributos relevantes para a escolha de um banco de 

imagens. 

No que diz respeito à teoria de marketing, esta dissertação visa contribuir 

para o aprimoramento do conhecimento do comportamento de escolha do 

comprador organizacional, com relação aos atributos percebidos em uma oferta de 

bens e serviços via comércio eletrônico.  

 

 

1.3  PROBLEMA GERAL DA PESQUISA 

 

 

Considerando o tema “comportamento do comprador organizacional” com 

relação à escolha do banco de imagens ideal no Brasil, define-se como problema de 

pesquisa desta dissertação: 

Quais são os fatores relevantes na escolha do banco  de imagens ideal 

na perspectiva dos clientes de bancos de imagens? 

Para se analisar o comportamento do comprador com relação à escolha de 

um banco de imagem, serão analisados quais os atributos considerados críticos 
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pelos clientes de produtos de banco de imagens e qual o peso ou importância de 

cada tributo no processo de escolha, em um ambiente virtual ou e-commerce. 

 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral da pesquisa é descobrir quais são os atributos mais 

relevantes de um banco de imagens que representem os padrões de escolha dos 

compradores deste mercado. Para que tal objetivo seja alcançado, os seguintes 

objetivos intermediários precisam ser atingidos: 

a) realizar entrevistas qualitativas com os clientes de banco de imagens a 

fim de levantar uma lista dos atributos considerados relevantes no 

processo de escolha de um banco de imagem dentre os 150 bancos de 

imagens existentes no mercado brasileiro; 

b) levantar os níveis de cada atributo a serem testados, através do 

mapeamento dos bens e serviços ofertados pela concorrência; 

c) estimar a importância de cada um dos atributos relacionados na 

pesquisa na escolha de um banco de imagem. 

 

No capítulo 2, entender-se-á um pouco mais sobre o mercado de banco de 

imagens, seus bens e serviços, sua concorrência, seus clientes e a formação de 

preços de suas imagens e filmes. Compreender-se-á também como as imagens são 

comercializadas e como o direito de uso da imagem é controlado. 
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2 O MERCADO DE BANCO DE IMAGENS 

 

 

Na última década de 1990 o cenário econômico para a indústria fotográfica 

esteve favorável, especialmente no que diz respeito aos bancos de imagens. Com a 

popularização das câmeras digitais, a fotografia ficou sem fronteiras, sem controle e 

sem limite de produção. Em 2004, existiam aproximadamente 1000 páginas na 

Internet que comercializavam imagens de todos os temas e estilos, para todos os 

tipos de utilização. Hoje, existem, de fato, grandes portais que disponibilizam 

milhões de imagens para download imediato e em alta resolução, que podem ser 

pagas por meio de cartões de crédito ou de formas mais tradicionais (FROSH, 

2004). 

O mercado também tem se favorecido da popularização do uso das imagens, 

através da Internet, das diferentes maneiras de uso, tamanhos, aplicativos, direitos 

etc. Com a grande oferta de fotografias no mercado, o seu preço diminuiu, o que deu 

oportunidade a muitos setores da economia de adquirir os direitos de uso das 

imagens.  

A fotografia não é adquirida somente para campanhas publicitárias, 

calendários ou postais. Hoje, sua utilização vai desde estampas de camisetas, 

posters, outdoors até aos planos de fundo das telas de computadores e celulares. 

O mundo gira em torno da fotografia, de imagens estáticas ou de filmes em 

movimento. O mercado fotográfico se expandiu e precisou se dividir para ser 

comercializado de maneira a atender os clientes organizacionais e os mais novos 

clientes online (FROSH, 2004). 

Além dos produtos já mencionados, os bancos de imagens também possuem 

as seguintes modalidades de comercialização de seus produtos: 

a) imagens em movimento (chamado de footage) ou simplesmente filmes; 

b) imagens vendidas por assinatura. 

Com isso, os clientes podem escolher de quem usar a imagem e como usá-la, 

levando em consideração o tempo, o tamanho, o preço e a qualidade de uma 

imagem. 
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A Internet usa a imagem como uma ferramenta de compra e de venda. As 

imagens de bens e serviços estão em todas as mídias, a todo tempo e disponível 

para ser utilizada sem intermediários. 

Os bancos de imagens têm usufruído deste momento e fazendo, hoje, da 

Internet seu principal canal de vendas, disponibilizando seus acervos para os 

mercados locais e mundiais. 

 

 

2.1 CONCORRÊNCIA 

 

 

Como toda indústria que cresce e se populariza, a indústria da fotografia se 

expandiu na última década, com a criação de aproximadamente 58 novos bancos de 

imagens no Brasil. Dessa forma, trouxe investidores e novos profissionais para 

colaborar na melhoria e na valorização do setor.  

Em entrevista realizada com Jorge Lima, sócio diretor do banco de imagens 

Grupo Keystone, verificou-se que a entrada de investidores em potencial estimulou o 

aumento da competitividade, ou seja, os bancos de imagens que não 

acompanhassem o crescimento destes novos investidores perderiam o seu prestígio 

no mercado fotográfico. Como em toda evolução econômica, surgiram grandes 

aquisições, criando, assim, imponentes portais de imagens digitalizadas. Com o 

crescimento do mercado, este se moderniza e se torna mais atraente aos 

empresários, os quais começam a vislumbrar a possibilidade de ganhos financeiros 

nesse novo setor. 

A concorrência também se revela positiva sob alguns aspectos, tais como a 

melhoria da qualidade das imagens, sistemas de busca de imagens na Internet com 

mais velocidade e ferramentas modernas, fazendo com que o cliente selecione o 

que desejar de uma forma mais objetiva. 

Para sobreviver em um mundo digital, com bancos de imagens oferecendo 

aproximadamente dois milhões de imagens em seus portais, muitos bancos 

resolveram se especializar, criando um diferencial e fidelizando um nicho específico. 
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Assim, surgiram os bancos especializados em esportes, medicina e saúde, natureza, 

personalidades, animais, beleza etc. 

Existem bancos que comercializam filmes, imagens em movimento, os que 

comercializam imagens por assinatura e os que vendem ambos. Atualmente, o 

mercado é dominado por três grandes bancos de imagens que mantém o monopólio 

dos produtores das fotografias e a sua distribuição no mercado brasileiro: a Getty 

Image, o Grupo Keystone e a Stock Photos. Nesse cenário, pode ser visto o domínio 

das imagens internacionais, ficando os fotógrafos brasileiros com uma pequena 

porcentagem do mercado. Muitos bancos só comercializam fotos brasileiras e estão 

satisfeitos por terem se especializados neste segmento.  

 

 

2.2 CLIENTES 

 

 

As agências de propaganda ainda são os principais clientes de um banco de 

imagens, no entanto, com a expansão do mercado fotográfico e a popularização das 

imagens pela Internet, os clientes de um banco de imagens podem variar desde uma 

grande indústria até um profissional liberal (Lima, 2007). 

Também são clientes em potencial laboratórios farmacêuticos, shopping 

centers, farmácias, condomínios, pequenas e grandes lojas de departamentos, 

indústrias de brinquedos, editoras de livros, jornais e revistas. 

 

 

2.3 FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

Em um banco de imagens tradicional, onde são oferecidas imagens em 

diversas modalidades, os preços são formados segundo alguns critérios, explica 

Lima (2007): 
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a) as fotografias com direitos controlados, chamadas de Royalty protegido, 

mantêm sua forma de controle e diversificação de usos para elaboração 

do preço, que leva sempre em consideração os fatores tempo de uso, 

território, mídia, tamanho da imagem e segmento; 

b) as fotografias sem controle de uso, chamadas Royalty Free, por se 

tratarem neste caso de um produto, têm seus preços determinados pelo 

tamanho do arquivo a ser adquirido, ou seja, tamanho, formato e 

resolução, que vão de A3, A4, A5 1 com 40, 50, 60 ou 70 megabytes e 

normalmente com 300 dpi’s2 até para resoluções e formatos mais simples, 

que são usados apenas para layout; 

c) as assinaturas permitem ao cliente a opção de adquirir um montante de 

fotografias, com uso livre, geralmente por um período de um mês, seis 

meses, ou um ano, pagando um único valor e tendo o uso indefinido e 

infinito. 

 

 

2.4  COMPRA E CONTROLE DO USO DAS IMAGENS 

 

 

Atualmente, a compra das imagens é feita através da Internet. A figura do 

slide que outrora era enviado ao cliente para uso e depois devolvido, sendo utilizado 

para isso uma nota de consignação, já não é mais praticada. Hoje, a foto escolhida 

                                                 
1 O tamanho do papel é definido pela norma ISO 216 e é utilizado em todos os países, exceto nos 
EUA, Canadá e em alguns países sul americanos. A3 tem 297mm de largura e 420mm de altura, A4 
tem 210 mm de largura e 297 mm de altura e A5 tem 148mm de largura e 210mm de altura. 

 
2 Pontos por polegada (ppp), em inglês dots per inch (dpi), é uma medida de densidade relacionada à 
composição de imagens, que expressa o número de pontos individuais que existem em uma 
polegada linear na superfície onde a imagem é apresentada. Também é comum encontrar referências 
a essa densidade pelo termo "resolução de imagem" ou simplesmente "resolução". A resolução é 
indicada pela composição da densidade horizontal e vertical, que podem ser iguais ou diferentes. De 
maneira geral, quanto maior o número de pontos por polegada, mais detalhada e bem definida é a 
imagem. 
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pela Internet é solicitada pelo cliente e enviada de forma digital, através de links ou 

FTP3 (LIMA, 2007). 

Para os bancos de imagens que possuem uma solução e-commerce, o cliente 

efetua o download da imagem em tempo real, comprando os direitos de uso e não 

estabelecendo nenhum contato cliente-vendedor. O controle é feito por um software 

que agrega as informações de uso dadas pelo cliente na hora da compra. Se as 

informações estiverem corretas, as fotos são ou não liberadas para o uso solicitado. 

Sendo uma imagem Royalty Free, de uso não controlado, a venda não 

necessita das informações para o controle de seu uso, o que da mesma forma 

ocorre com as assinaturas. 

No capítulo 3, apresentar-se-á o referencial teórico desta dissertação. Serão 

abordados: 

a) os modelos de comportamento de compra industrial, onde são expostos e 

analisados alguns modelos que podem justificar os diferentes 

comportamentos de compra dos clientes de bancos de imagens; 

b) o comportamento do comprador organizacional, onde são apresentadas 

algumas características da compra organizacional, tais como a relação de 

compra, o centro de compras, a segmentação de mercados e a escolha 

dos segmentos-alvo; 

c) as organizações virtuais e os e-marketplaces, onde são abordados os 

tipos de redes das organizações virtuais, as estratégias e vantagens de 

uma organização virtual,  a gestão da informação, a importância do e-

marketplace e a economia digital; 

d) os atributos presentes na oferta de bens e serviços; 

e) os atributos presentes na oferta de bens e serviços no mercado de banco 

de imagens, que também representam os atributos testados e analisados 

nesta pesquisa. 

                                                 
3 FTP significa File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos), e é uma forma 
bastante rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das 
mais usadas na internet. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 MODELOS DE COMPORTAMENTO DE COMPRA INDUSTRIAL 

 

 

O comportamento do comprador industrial foi definido por Webster e Wind 

(1972) como o processo de tomada de decisão pelo qual as organizações formais 

estabelecem a necessidade de bens e serviços a serem adquiridos, e identificam, 

avaliam e escolhem entre alternativas de marcas e de fornecedores. As compras 

também podem ser consideradas como um processo integrador entre as transações 

internas e externas.  

A literatura sobre o comportamento de compra industrial passou por 

aproximadamente quatro fases nos últimos 30 anos do século XX: de 

desenvolvimento de modelos conceituais (1970-1980); de retorno às origens, pelo 

questionamento dos fundamentos das teorias tradicionais dos anos 60 (fins dos 80 e 

início dos 90); de estudos mais descritivos (início dos anos 90) e de estudos do 

relacionamento comprador – vendedor (anos 90) (BUNN, 1992). 

Malaval (1996) apresentou uma lista dos principais modelos de 

comportamento industrial, que surgiram a partir de 1970: 

1971- modelo de adoção de bens industriais, de Ozanne e Churchill 

1972 - modelo de comportamento de compra organizacional, de Webster Jr. e 

Wind 

1973 - modelo de comportamento de compra industrial, de Sheth 

1978 - modelo do mercado industrial, de Choffray e Lilien 

Duas outras correntes podem ser adicionadas a esta lista: a corrente indutiva, 

o modelo de escolha de um fornecedor industrial, de Woodside e Vyas (1984) e a 

corrente interativa, o modelo de interação IMP-Industrial Marketing and Purchasing 

Group (1982). 

 



18 

 

 

3.1.1 Modelo de adoção de bens industriais 

 

 

O modelo de Osanne e Churchill (1971) não tenta explicar a difusão de uma 

inovação, mas sim a difusão do processo de adoção através do qual as pessoas 

responsáveis pela adoção passam, desde a consciência da necessidade até a 

completa aceitação do novo produto, procedimento ou idéia. O processo industrial 

de adoção não é nada mais do que um processo de decisão que conduz à compra 

de uma inovação industrial (MALAVAL, 1996). 

A pesquisa referente à adoção e à difusão toma o indivíduo como a unidade 

relevante da adoção desse processo. No entanto, existem alguns exemplos onde o 

foco no grupo produz resultados mais significativos: o processo industrial de adoção 

reconhece que um grupo de tomadores de decisão é a melhor unidade para a 

adoção de inovações industriais. A identidade do grupo pode determinar a duração 

do processo, do uso das informações (inputs), ou até mesmo do resultado final 

(OSANNE; CHURCHILL, 1971). 

A pesquisa geradora deste modelo, que teve como foco a adoção de uma 

nova ferramenta automática por uma amostra de 52 empresas do centroeste 

americano, sugeriu que as empresas de grande porte e aquelas com tomadores de 

decisão mais técnicos e mais científicos tendem a caracterizar uma tarefa ou um 

produto novo como um fator que dá início ao processo industrial de adoção. Os 

dados obtidos mostraram que as empresas de pequeno porte são as que mais 

consideram os problemas de trabalho como um fator de ativação (OSANNE; 

CHURCHILL, 1971). 

Os dados da pesquisa sugeriram, primeiramente, um relacionamento entre 

fatores de direcionamento de compra e a proporção de pessoas com nível 

hierárquico mais elevado. É valido ressaltar que este relacionamento também foi 

verificado nesta pesquisa, onde 42,1% dos clientes de bancos de imagem têm alto 

nível hierárquico, como gerentes, sócios proprietários e até mesmo CEO’s das 

empresas pesquisadas. Em outras palavras, as decisões eram baseadas em 

considerações econômicas (MALAVAL, 1996). 
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Observou-se também um cruzamento entre os fatores de direcionamento de 

compra e o nível hierárquico do grupo tomador de decisão na organização, o qual 

revelou que os grupos de pessoas com nível hierárquico mais elevado tenderam a 

ser influenciados pela experiência precedente com algum outro fornecedor. 

Finalmente, a associação entre fatores de direcionamento de compra e a idade da 

empresa são moderadamente sugestivos. Os dados implicaram que grupos 

tomadores de decisão, em algumas empresas mais novas, tenderam a ser mais 

influenciadas pelos atributos dos produtos do que por outros fatores (MALAVAL, 

1996).  

No mercado de banco de imagem, como será mostrado adiante, a associação 

entre direcionamento de compras e idade da empresa também pode ser significante. 

Levando em consideração o fato de que das 78 empresas respondentes, 

aproximadamente 60% correspondem a empresas mais novas e, considerando a 

tendência defendida por Osanne e Churchill, se um banco imagens souber quais os 

atributos que mais atraem os seus clientes, ele poderá maximizar as suas vendas. 

 

 

3.1.2 Modelo de comportamento de compra organizacio nal 

 

 

Sheth (1973) sugeriu um modelo de comportamento de compra de uma 

organização (Organizational Buyer Behavior - OBB). Em 1996, Sheth avaliou as 

mudanças que ocorreram desde a primeira publicação do OBB. 

O autor sugeriu que o surgimento da filosofia de gerenciamento da qualidade 

total incentivou o marketing reverso partindo de clientes externos e movendo-se para 

trás em processos e em práticas de compra, especialmente em como estas se 

relacionavam com prazos mais curtos e sem um gerenciamento de inventário.  

Dessa mesma forma, o modelo sugeriu que a reestruturação da indústria 

através de fusões, de aquisições e de alianças em uma base global, potencialmente, 

reorganizaria a função da compra, partindo de uma função administrativamente 

descentralizada a uma função estrategicamente centralizada, o que seria 

intensificado pela terceirização, pelo aprimoramento do processamento de dados e 
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pelos recursos humanos. Entretanto, o uso de tecnologias da informação, no que diz 

respeito a networked computing, quick response, EDI - Electronic Data Interchange4 

ou outro processo de compra programada, reestruturariam a filosofia, os processos 

e as plataformas de compra. 

Sheth (1996) observou que: 

a) à medida que a função de suprimento se transformasse em um 

diferenciador estratégico e em uma competência essencial, os 

fornecedores deixariam de ser tratados como vendedores e 

passariam a ser tratados como sócios; 

b) à medida que os clientes organizacionais começassem a buscar 

seus principais fornecedores em uma base global de 

relacionamento, as empresas teriam que, internamente, criar e 

manter equipes dedicadas e focadas em seus clientes chave. Este 

comportamento também pode ser observado no mercado de banco 

de imagens. Tendo os clientes fácil acessibilidade aos bancos de 

imagens encontrados na Internet, estes identificaram a necessidade 

de criar equipes voltadas para seus clientes e com benefícios que 

os façam ser fiéis à empresa. Por exemplo, para os clientes que 

necessitam de um grande volume de imagens, foram criados 

sistemas de imagens por assinatura que oferecem um acervo 

ilimitado, mas com ausência de exclusividade; 

c) na indústria, onde a função de suprimento é uma vantagem 

estratégica, as companhias focariam na criação das competências 

essenciais nas gerências de suprimento e adquiririam experiências 

mais bem fundamentadas e detalhadas; 

                                                 

4  EDI, ou Electronic Data Interchange, significa troca estruturada de dados através de uma rede de 
dados qualquer. Segundo Turban et al, o EDI pode ser definida como o movimento eletrónico de 
documentos standard de negócio entre, ou dentro, de empresas. O EDI usa um formato de dados 
estruturado de recolha automática que permite que os dados sejam transformados sem serem 
reintroduzidos. 

 



21 

 

 

d) à medida que as organizações reduzissem o número de 

fornecedores em cada categoria de bem ou de serviço, e ao mesmo 

tempo terceirizassem atividades internas, haveria a necessidade da 

criação de um hub5 no qual um ou dois fornecedores de cada 

produto ou categoria de serviços estabeleceriam uma ponte que 

transformaria as organizações de compra em um hub global; 

e) criar, controlar e aprimorar relacionamentos com antigos 

fornecedores, nesta nova globalização, exigiria aprendizado e 

investimentos em processos e em filosofias similares às filosofias 

aprendidas e praticadas com os clientes das demais empresas 

deste mercado global. 

 

 

3.1.3 Modelo de comportamento de compra industrial 

 

 

Webster e Wind (1972) sugeriram um modelo de comportamento de compra 

industrial e institucional tal como um processo de tomada de decisão dentro de uma 

organização. Os autores afirmam que este modelo pode ser aplicado a todas as 

compras de uma organização, sofrendo todas as fraquezas dos modelos 

tradicionais. 

O modelo de Webster e Wind (1972) apresenta uma visão detalhada da 

compra organizacional, que permite a avaliação da relevância de variáveis 

específicas e também a maior introspecção nos processos básicos de 

comportamento de compra industrial. 

Neste modelo, o comportamento de compra organizacional é um processo 

complexo e envolve muitas pessoas, objetivos e critérios de decisão potencialmente 

conflitantes. Além disso, ocorre durante um período prolongado de tempo, requer 

                                                 

5 Um exemplo de hub é o aeroporto. Dá-se a designação de hub a um aeroporto que se destaca no 
contexto de um país ou região como foco de grande número de vôos. Também se pode denominar 
hub ao aeroporto de onde parte grande fração dos vôos de uma certa empresa aérea, bem como 
onde esta possui sua sede, hangares e até mesmo terminais. 
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informações oriundas de muitas fontes e abrange muitos relacionamentos 

interorganizacionais. 

O processo de compra organizacional é uma forma de resolução de 

problemas, ou seja, uma situação de compra é criada quando alguém na 

organização percebe um problema - uma discrepância entre um resultado desejado 

e a situação atual - que possa potencialmente ser resolvido através de alguma ação 

de compra.  

O comportamento de compra de uma organização agrega todas as atividades 

dos membros de uma organização enquanto os mesmos definem uma situação de 

compra, a identificam, a avaliam, e a escolhem entre marcas alternativas e 

fornecedores. O centro de compra engloba todos os membros da organização que 

são envolvidos nesse processo. Os papéis envolvidos no processo de compra são: o 

usuário, o influenciador, o tomador de decisão, o comprador, e o gatekeeper (quem 

controla a circulação da informação no centro de compra).  

Segundo Webster e Wind (1972), os membros de um centro de compras são 

motivados por uma complexa interação entre objetivos individuais e organizacionais. 

Seus relacionamentos com outros indivíduos envolvem todas as complexidades das 

interações interpessoais. A organização formal exerce sua influência no centro de 

compras através dos subsistemas das tarefas, da estrutura (comunicação, 

autoridade, status, recompensa e fluxo de trabalho), da tecnologia e de pessoal. 

Finalmente, a organização inteira é enquadrada em um jogo de influências 

ambientais incluindo forças econômicas, tecnológicas, físicas, políticas, legais e 

culturais. 

Para os autores, as influências ambientais atuam no processo de compra 

fornecendo informações assim como restrições e oportunidades. Primeiramente, 

definem a disponibilidade dos bens e serviços. Esta função reflete especialmente a 

influência de fatores físicos, tecnológicos e econômicos. Em segundo, definem as 

condições gerais do negócio frente às compras organizacionais no que diz respeito à 

taxa de crescimento econômico, ao nível de renda nacional, às taxas de juros e ao 

desemprego. Em terceiro lugar, os fatores ambientais determinam os valores e as 

normas que guiam os relacionamentos interorganizacionais e interpessoais entre 

compradores e vendedores, assim como entre concorrentes e entre os centros de 
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compras e outras instituições, tais como: governos e as organizações de comércio. 

Com isso, as forças ambientais influenciam o fluxo de informação no processo de 

compras de uma organização. 

No que diz respeito às influências organizacionais Webster e Wind (1972), 

afirmam que comportamento de compra de uma organização é motivado e dirigido 

pelos objetivos da mesma e é coagido por seus recursos financeiros, tecnológicos e 

humanos. As organizações são sistemas múltiplos compostos de quatro variáveis de 

interação - tarefas, estrutura, tecnologia e pessoas. Juntas, estas quatro variáveis 

definem a informação, as expectativas, os objetivos, as atitudes e as suposições 

usadas por cada um dos atores individuais em sua tomada de decisão. 

As tarefas do processo de compra são compostas de subconjuntos de tarefas 

e objetivos organizacionais que englobam desde a definição de uma compra até a 

concretização da mesma. As tarefas específicas a serem executadas para resolver o 

problema de compra podem ser definidas por cinco estágios no processo 

apresentado por Webster e Wind (1972): identificação da necessidade, 

estabelecimento das especificações, identificação das alternativas, avaliação das 

alternativas e da seleção dos fornecedores. 

A estrutura organizacional consiste em um grupo de subsistemas de 

comunicação, da autoridade, de status, de recompensas e de fluxos de trabalho, 

todos com dimensões proporcionalmente importantes. 

• O subsistema de comunicação executa quatro funções essenciais: 

• informação: o profissional de compras deve compreender como o 

sistema de comunicação da organização do cliente informa aos 

membros do seu centro de compra sobre problemas de compra, critérios 

da avaliação e fontes alternativas de suprimento; 

• comando e instruções: avaliar como os comandos e as instruções fluem 

através da hierarquia o que irá definir atores individuais de uma compra 

organizacional; 

• influência e persuasão: definir a natureza das interações interpessoais 

dentro do centro de compras; 
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• integração: as funções de uma comunicação integrada tornam-se 

críticas frente à coordenação de um centro de compras e podem ser um 

dos principais papéis de um gerente de compras. 

• O subsistema da autoridade define o poder dos atores organizacionais 

de julgar, de comandar ou de atuar na influência do comportamento dos 

demais em todas as dimensões; 

• O sistema de status é refletido no organograma da organização e define 

a estrutura hierárquica formal da mesma; 

• O sistema das recompensas define as recompensas dadas ao 

responsável pelas decisões individuais. Relaciona-se intimamente ao 

sistema da autoridade que determina as responsabilidades dos atores 

organizacionais que avaliam outros indivíduos. 

 

Cada compra organizacional desenvolve um procedimento de tarefas para 

controlar o fluxo de trabalho da documentação, das amostras e dos outros itens 

envolvidos no processo de decisão de compra. 

A tecnologia de compra define o gerenciamento e os sistemas de informação 

que são envolvidos no processo de decisão de compra, tal como computadores e 

abordagens científicas de gerenciamento, definindo, também a planta e os 

equipamentos da organização. Os dois últimos, por sua vez, restringem as ações de 

compras alternativas disponíveis à organização. 

O centro de compra agrega cinco personagens: os usuários, os 

influenciadores, os tomadores de decisão, os compradores e os gatekeepers. Desde 

que as pessoas passaram a ser consideradas como parte de toda a organização, o 

comportamento dos membros de um centro de compra reflete a influência de 

terceiros, o efeito das tarefas de compras, a estrutura da organização e a tecnologia. 

Webster e Wind (1972) concluíram que todo o comportamento de compra 

organizacional é um comportamento individual. Somente o indivíduo como um 

indivíduo ou um membro de um grupo pode definir e analisar situações de compra, 

tomar as decisões e implementá-las. Neste comportamento, o indivíduo é motivado 

por uma combinação complexa de objetivos pessoais e organizacionais, coagido 
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pelas políticas e pelas informações adquiridas com uma organização formal e 

influenciado por outros membros do centro de compra. 

A personalidade do comprador organizacional, a motivação, a cognição e a 

aprendizagem são os processos psicológicos básicos que afetam sua resposta aos 

estímulos de compra e aos estímulos de fornecedores em potencial. 

O comprador organizacional pode, conseqüentemente, ser visto como o 

responsável por desencorajar decisões. São influenciados igualmente pelo contexto 

das influências interpessoais e organizacionais no qual o indivíduo está inserido.  

 

 

3.1.4 Modelo do mercado industrial 

 

 

Choffray e Lilien (1978) afirmam que o vendedor industrial precisa estudar as 

fases do processo decisório do comprador, identificando os produtos viáveis ao 

atendimento das necessidades de compra, pesquisando as preferências individuais 

e de categoria dos participantes do centro de compras e averiguando a existência de 

critérios para a previsão da escolha organizacional. Os autores afirmam que o 

grande desafio é lidar com a heterogeneidade das organizações industriais, que se 

diferem nas dimensões da especificação das necessidades e na composição dos 

centros de compra.  Siqueira e Toledo (2004) ressaltam que os participantes do 

processo decisório diferenciam-se também quanto às fontes de informação, ao 

número e à natureza dos critérios de avaliação que são usados para examinar as 

opções de produtos a serem escolhidos.  

O banco de imagem, por exemplo, identifica a necessidade do cliente, maior 

facilidade de pagamento, e atende a esta necessidade através da viabilização do 

parcelamento da compra usando cartões de créditos e buscando outras preferências 

dos clientes, no intuito de agregá-lo a sua empresa. 

Na figura 1, é possível observar que os participantes do centro de compras 

estão expostos a diversas fontes de informação, sujeitos às restrições do ambiente 

(físico, tecnológico, sócio-econômico e político-legal) e às exigências da organização 
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(técnicas, operacionais, financeiras etc.). Eliminadas as alternativas de compra que 

não atendem aos requisitos organizacionais, inicia-se a etapa do processo decisório, 

em que emergem as preferências individuais e as coletivas. Os critérios de avaliação 

das opções de produtos viáveis e a interação dos membros do centro de compras 

conduzem à formação das preferências do grupo e, por fim, à escolha 

organizacional (SIQ UEIRA; TOLEDO, 2004). 

 FIGURA 1: Processo de influência e decisão na compra organizacional 
 Fonte: SIQUEIRA e TOLEDO (2004). 

 

 

3.1.5 Modelo de interação IMP – Industrial Marketin g and Purchasing Group 

 

 

O Modelo de interação IMP é fruto de pesquisas realizadas na Europa 

Ocidental, por Hakansson (1992) e seu grupo, o IMP - Industrial Marketing and 

Purchasing Group. Este modelo representa a idéia de que os custos de transação 

podem ser reduzidos quando esta é internalizada em uma unidade de compra e 

venda (WARD; WEBSTER Jr., 1991: 432).  

Cada cliente ou cada fornecedor pode ser considerado como um ativo: sua 

aquisição corresponde a despesas de investimento e a sua manutenção a despesas 
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de funcionamento necessário à obtenção de uma margem bruta (PONTIER, 

1997:43). 

O Modelo IMP é uma representação do funcionamento dos mercados 

industriais em que dois fatos se destacam. O primeiro fato é que, para compreender 

a realidade dos mercados industriais, não é possível observar, separadamente, o 

fornecedor e o cliente. O segundo fato é que as estratégias de marketing não podem 

ser reduzidas à manipulação, pelo fornecedor, de algumas variáveis do composto de 

marketing, com o propósito de se obter uma resposta de um cliente médio, 

representativo do conjunto de clientes pertencentes ao mesmo segmento de 

mercado. Isso porque o cliente também é ativo e dispõe da sua própria estratégia 

(HAKANSSON, 1982, in MALAVAL, 1996: 96). 

Siqueira e Toledo (2004) afirmam que este modelo estuda a relação cliente-

fornecedor sob a perspectiva das relações interorganizacionais, o que pode ser visto 

na figura 2. 

 
FIGURA 2: O Modelo de Interação IMP 
Fonte: Siqueira e Toledo (2004) 

 

Na figura 2, o ambiente geral corresponde aos contextos político-econômico, 

sócio-cultural, tecnológico, a estrutura dos mercados de oferta e procura, a 

internacionalização e ao dinamismo dos mercados, a cadeia de suprimentos e a 
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posição relativa dos participantes. A atmosfera de relacionamento se refere ao clima 

de sentimentos e percepções, compreende as distâncias sociais e culturais, as 

percepções individuais e coletivas, as relações de poder e dependência e as 

atitudes de cooperação, conflito e relacionamentos de confiança e compromisso. 

Nesse processo de relacionamento entre cliente e fornecedor não são 

mencionadas pessoas ou grupos de compradores e vendedores, mas em 

organizações fornecedoras e clientes. As características do processo são: 

• Sistema social: cultura, tipo de funcionamento (integração, 

diferenciação, centralização e descentralização); 

• Organização: tecnologia, estratégia, estrutura; 

• Indivíduos: objetivos, experiências, expectativas; 

• Processo de interação: as influências recíprocas sobre as trocas e as 

dimensões de: 

a) tempo: episódicas ou de curto prazo e de relacionamento, ou de 

longo prazo. 

b) conteúdo: trocas de bens ou serviços, de informações, 

financeiras e sociais. 

c) forma: contatos interpessoais, negociações, adaptações e fluxos 

dos veículos de comunicação. 

 

Segundo Siqueira e Toledo (2004), a proposta do IMP representou um 

avanço em relação aos modelos tradicionais. Os estudos realizados demonstraram 

que, para melhor compreender o mercado industrial, é desejável que o pesquisador 

tenha uma vivência nesse mercado e contato com suas particularidades. 

Os autores afirmam que o IMP reconheceu que os mercados industriais 

tendem a ser mais estáveis, pois os custos de trocar de fornecedor são altos, e a 

capacidade de responder às exigências do cliente requer competências. Dessa 

maneira, são privilegiadas as relações estáveis entre um número reduzido de 

fornecedores e um número limitado de clientes. 
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3.1.6 Modelo de escolha de um fornecedor industrial  

 

 

O principal objetivo do modelo foi identificar as regras de tomada de decisão 

utilizadas pelos membros de um centro de compra em um processo bem sucedido. 

Segundo Vyas e Woodside (1984), o conhecimento destas regras é crucial para que 

ações eficazes sejam implementadas no mercado. Segundo os autores, para o 

comportamento de compra industrial, que é um processo de tomada de decisão 

comum, o centro de compras é a unidade relevante de análise para o processo de 

investigação da escolha do melhor fornecedor. O centro de compra agrega todos os 

membros de uma organização que se envolvem no processo de compra de um 

produto em particular ou que prestam algum serviço de manutenção. 

Vyas e Woodside (1984) afirmam que, no passado, alguns esforços foram 

feitos para prever as escolhas do fornecedor na compra industrial usando modelos 

lineares da atitude. Entretanto, os resultados deste estudo indicam que os 

compradores não usam uma combinação de regras para a tomada de decisão em 

vários estágios de um processo bem sucedido. 

Uma observação importante sobre as regras para a tomada de decisão, 

levantada por Vyas e Woodside (1984), é a influência de experiências passadas. Se 

alguém questiona uma decisão, um comprador pode explicar que a precedência foi 

usada como um guia na tomada de decisão.  

Revendo modelos descritivos de decisões de mercado, Hulbert (1981) 

observou que para algumas das decisões de estoque, os efeitos desta experiência 

eram substanciais.  

O modelo sugeriu que o comportamento de comprador deveria estar focado 

no alcance dos objetivos que o próprio comprador considera como sendo críticos na 

avaliação de desempenho não somente daquela como de todas as compras 

subseqüentes. 

Vyas e Woodside (1984) notaram que ao invés de procurar a melhor 

alternativa, o tomador das decisões está normalmente preocupado em encontrar 

uma alternativa satisfatória, uma alternativa que alcançará um objetivo específico e 
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satisfazerá ao mesmo tempo a um número de condições auxiliares como cargas de 

trabalho adequadas e custo de avaliação de novos fornecedores.  

 

 

3.2  O COMPORTAMENTO DO COMPRADOR ORGANIZACIONAL 

 

 

Brito e Ramos (2000) afirmam que qualquer organização é constituída por 

pessoas com diferentes interesses e experiências, o que torna necessário o 

conhecimento das suas percepções e motivações. São os indivíduos que tomam as 

decisões e, como tal, as transações implicam em relações entre as pessoas que 

constituem as organizações. 

 

 

3.2.1 A relação de compra 

 

 

As decisões de compra, ao longo dos canais de distribuição, têm por base 

considerações econômicas que envolvem questões como a procura potencial, os 

níveis de inventário, a rentabilidade do produto, a disponibilidade de espaço nos 

expositores etc. As exigências dos clientes industriais são muito específicas, 

técnicas e altamente complexas (BRITO; RAMOS, 2000).  

Os autores defendem a idéia de que a rentabilidade da organização que 

efetua a compra depende dos produtos adquiridos, da forma como são adquiridos, 

do momento em que o são, bem como das garantias que lhes estão associadas. Por 

tudo isso, o comportamento do comprador organizacional tende a ser profissional e 

relativamente formal. 

Convém desde já esclarecer que os clientes organizacionais englobam 

entidades muito diversificadas, podendo ser agrupados em três grandes classes: 

• organizações privadas com fins lucrativos, que neste caso são 

caracterizadas pelas agências de publicidade, editoriais etc; 
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• organizações da administração central ou local, como o governo; 

• organizações sem fins lucrativos. 

 

Para desenvolverem a sua atividade, os clientes organizacionais têm de 

interagir com outros agentes, assistindo-se com freqüência ao estabelecimento de 

relações estáveis e duradouras com os fornecedores. Desse modo, as transações 

efetuadas não tendem a ser episódios isolados, mas elementos que ajudam a 

construir uma relação entre comprador e vendedor. 

 

 

3.2.2 O centro de compras 

 

 

Para Brito e Ramos (2000), as pessoas envolvidas nas transações 

interorganizacionais desempenham diferentes papéis e têm diferentes recursos à 

sua disposição para a tomada de decisões. Este conjunto de pessoas denomina-se 

centro de compras. 

A sua composição varia de empresa para empresa e de compra para compra. 

Um centro de compras genérico é constituído pelos seguintes elementos: 

• iniciador: o processo de compra organizacional inicia-se com o 

reconhecimento de uma necessidade, o que corrobora com a definição do 

comportamento do comprador industrial definido por Webster e Wind 

(1972). Esta observação é feita pelo iniciador do centro de compras. Este 

elemento poderá pertencer ou não à organização na medida em que 

estas estão normalmente sensibilizadas para as opiniões de entidades 

exteriores que se poderão revelar cruciais para o seu normal 

desenvolvimento; 

• influenciador: algumas empresas exercem, voluntária ou 

involuntariamente, uma forte influência sobre as outras, condicionando as 

suas opções em termos de compras. Cabe aos profissionais de marketing 

industrial reconhecer essas empresas, atuando sobre elas com fortes 
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campanhas de comunicação que direcionem as suas opções de compra. 

Estas empresas de referência são denominadas influenciadores externos. 

Existem também influenciadores internos, como profissionais 

responsáveis pelo controle da qualidade; 

• tomadores de decisão: são aqueles que efetivamente têm a última palavra 

no processo de compra. Em geral, ocupam lugares elevados dentro da 

estrutura hierárquica das empresas, exceto no caso das compras de 

rotina e baixo valor. No caso dos clientes de banco de imagens, 42% dos 

tomadores de decisão também ocupam lugares elevados na sua 

estrutura, como gerentes, sócios proprietários ou CEO’s; 

• compradores: desempenham diferentes funções de acordo com a 

complexidade da compra. No caso de uma compra rotineira e sem 

grandes especificações, o comprador é, na maioria das vezes, o único 

elemento do centro de compras, cabendo a ele a tarefa de escolher o 

fornecedor e de estabelecer os termos do contrato. Caso se trate de uma 

compra importante para a organização, caberá ao comprador apresentar 

aos restantes elementos do centro de compras as diferentes opções de 

fornecimento; 

• utilizador: um operário que trabalha com uma máquina é um exemplo de 

um possível utilizador. Muitas vezes os utilizadores são os elementos do 

centro de compras com mais condições para especificar as características 

do bem ou serviço a adquirir, podendo mesmo chegar a desempenhar o 

papel de tomadores de decisão ao contribuírem para a escolha de 

determinado fornecedor.  

 

No mercado de banco de imagens, na maioria das vezes, o utilizador também 

desempenha o papel de tomador de decisão e de comprador, o que facilita o 

processo de compra da imagem. 
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3.2.3 A Segmentação de mercados organizacionais 

 

 

Poucas são as empresas com capacidade para atuarem com sucesso em 

todo o mercado. Normalmente estas direcionam os seus esforços para determinados 

segmentos. Um segmento de mercado é uma parte do mercado constituída por um 

conjunto de clientes (atuais ou potenciais) com características relativamente 

homogêneas (BRITO; RAMOS, 2000). 

O desenvolvimento de uma estratégia de segmentação envolve 

essencialmente duas fases: a segmentação propriamente dita e a escolha dos 

segmentos-alvo. 

Segmentar um mercado significa dividi-lo em grupos de clientes com 

características relativamente homogêneas. Para isso, é necessário identificar 

critérios de segmentação. Existindo, a priori, múltiplos critérios possíveis, tem sido 

prática a sua sistematização em diversas categorias. Uma das classificações para 

mercados de consumo baseia-se em quatro grandes critérios: 

• geográficos (país/região, dimensão do agregado populacional, clima); 

• demográficos (sexo, idade, nível de rendimento do agregado familiar); 

• psicográficos (estilo de vida, personalidade); 

• de comportamento face ao produto (hábitos de utilização, grau de 

fidelização, benefícios procurados). 

A segmentação dos mercados tem uma importância crucial, pois possibilita 

uma análise de oportunidades mais eficaz, é a base de todo o processo de targeting 

(seleção dos segmentos-alvo) e permite o desenvolvimento de um posicionamento 

competitivo. 

O mercado de consumo de bancos de imagens é caracterizado por critérios 

geográficos representado nas diversas culturas de cada região do Brasil e de 

comportamento face ao produto, também caracterizado pela cultura diversificada e 

pelo grau de fidelização da agência de propaganda, ou seja, o quanto ela compra 

periodicidade. 
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3.2.4 A escolha dos Segmentos-Alvo 

 

 

Com o mercado segmentado, a empresa seleciona um ou mais segmentos 

em que pretende atuar. Dependendo de uma multiplicidade de fatores, deve-se, no 

entanto, realçar dois que, pela sua relevância, assumem um papel crucial nesta 

fase: as aptidões e recursos da empresa e as características dos vários segmentos. 

Segundo Brito e Ramos (2000), recomenda-se que cada empresa tente se 

posicionar em segmentos que sejam simultaneamente atrativos e para os quais 

possua vantagens competitivas. 

Contudo, parece razoável evitar o confronto direto apostando em nichos de 

mercado que, pelas suas próprias características, não sejam tão atrativos para as 

grandes empresas. 

Ao segmentar o mercado e selecionar os segmentos em que pretende atuar, 

a empresa estabelece o modo como irá operar. Em outras palavras, se faz 

necessária a definição de um conceito de posicionamento em um conjunto de 

características relevantes que permitam que a sua oferta ocupe uma posição 

distintiva junto do público que se pretende atingir. Isto é o mix de marketing, ou seja, 

um conjunto de ferramentas de marketing que cada empresa dispõe para prosseguir 

os seus objetivos dentro de cada um dos segmentos-alvo. Existindo dezenas de 

elementos que poderão fazer parte do mix de marketing, a sistematização mais 

difundida deve-se a Jerome McCarthy que, em 1975, popularizou os “4 Ps”: Produto, 

Preço, Promoção e Praça (BRITO; RAMOS, 2000). 

 

 

3.3 ORGANIZAÇÕES VIRTUAIS 

 

 

O modo de encarar a gestão, em particular no domínio da arquitetura 

organizacional, vem sofrendo profundas alterações. Fenômenos como a 

globalização dos mercados e os avanços tecnológicos no domínio dos sistemas de 

informação, aliados à necessidade de conjugar flexibilidade estratégica com baixos 
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custos, têm implicações significativas no modo de gerir as organizações (TURBAN; 

KING, 2004). 

Uma organização virtual é uma rede de unidades econômicas interligadas por 

interesses comuns, pela partilha de recursos e por uma significativa coordenação de 

atividades mais eficazes no aproveitamento de oportunidades de mercado, bem 

como no modo como lidam com eventuais ameaças e mais eficientes na utilização 

dos recursos. 

Centrando a atividade nas suas principais competências, as organizações 

virtuais vêm apostando em estratégias de desintegração vertical que se 

caracterizam por: 

 

• estabelecimento de parcerias com concorrentes; 

• crescente individualização das relações com os clientes; 

• redução do número de fornecedores (através de uma maior adesão ao 

recurso outsourcing). 

 

As organizações virtuais apresentam dois tipos de vantagens em relação às 

formas de estruturação mais tradicionais: 

• estratégicas: conseguem compatibilizar as vantagens das grandes 

(economias de escala e experiência, sinergias, poder de negociação, 

prestígio) e das pequenas empresas (agilidade, reduzida burocracia, 

custos de estrutura relativamente baixos); 

• operacionais: tais como menos e melhores meios de financiamento, 

redução de custos operacionais, acesso a novos métodos de gestão e 

redução do risco. 

 

Existem atualmente duas abordagens principais ao se definir organizações 

virtuais. A primeira definição se refere a uma rede de organizações independentes, 

que se unem em caráter temporário através do uso da tecnologia de informação e 

comunicação, visando assim obter vantagem competitiva (Strausak, 1998). 
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A organização virtual se comporta como uma única empresa por meio da 

união das competências essenciais de seus membros, que podem ser instituições, 

empresas ou pessoas especializadas. Um banco de imagens, por exemplo, é uma 

única empresa, por meio da união de diversos fornecedores de imagens. Quando 

maior o número de fornecedores a integrar o seu banco de imagens, maior e mais 

diversificado será o seu acervo. 

 A segunda abordagem define uma organização virtual como uma empresa 

que faz mais uso da tecnologia de informação e comunicação do que a presença 

física para interagir e conduzir seus negócios. Obviamente, adota-se a primeira 

abordagem neste trabalho, por estar condizente com o conceito de rede de 

empresas (SANTOS; VARVAKIS, 1999). 

Segundo Amato Neto (1997), os conceitos de redes de empresas e 

organizações virtuais se confundem na literatura corrente, não havendo um 

consenso entre os autores. 

Jägers et al. (1998) afirmam que toda organização virtual é uma rede 

organizacional, mas nem toda rede organizacional é uma a organização virtual, 

apresentando as organizações virtuais como parte de um continuum. 

Erben e Gersten (1997) identificam três formas principais de cooperação 

entre pequenas e médias empresas: alianças estratégicas, parcerias de valor 

agregado e redes de empresas. Eles alegam que estas formas de cooperação 

poderiam ser identificadas como estágios intermediários para as organizações 

virtuais. As organizações virtuais poderiam incluir características de todas as três, 

mas isso não seria um critério para ser uma organização virtual. 

Goldman et al. (1995) ainda ressaltam o oportunismo como mais uma 

característica das organizações virtuais, ou seja, a organização é formada para 

aproveitar uma oportunidade de negócios, sendo desativada quando o objetivo for 

atingido. Isso implica no aspecto de temporariedade, evidenciado na definição de 

Strausak (1998) e defendido por vários autores como uma característica comum às 

organizações virtuais. 

Entretanto, Jägers et al. (1998) questionam a temporariedade das 

organizações virtuais, alegando que a organização pode ser funcional sem a 
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perspectiva de ser finita. Eles afirmam que a organização permanece funcional 

enquanto existir a demanda dos clientes e os participantes considerarem sua 

participação vantajosa. 

Ao compreendermos a virtualidade como uma dimensão organizacional, uma 

estratégia aplicável a qualquer organização, assumimos uma posição claramente 

não rupturista (Reed, 1993) na análise organizacional. No contexto da análise da 

estrutura das organizações virtuais, pontuamos que a tese da descontinuidade 

obscurece as continuidades subjacentes desta configuração organizacional 

emergente com a burocracia clássica, podendo gerar análises superficiais de sua 

dinâmica básica. 

Atualmente, a eliminação das restrições espaço-temporais tradicionais nas 

organizações virtualmente organizadas tem gerado o desenvolvimento de padrões 

diferenciados de coordenação e interação organizacionais. A questão que se coloca 

para a teoria organizacional é a de que maneira a superação dessas restrições 

poderá gerar novos arranjos estruturais.  

 

 

3.3.1 Tipos de redes 

 

 

Para Turban e King (2004) são quatro os tipos mais importantes de redes: 

•   redes internas 

• redes verticais 

• redes horizontais 

• redes diagonais 

 

As redes internas consistem em grandes conglomerados cuja estruturação se 

baseia na desintegração em unidades de negócio interdependentes. Na prática, 

trata-se de grupos econômicos constituídos por empresas que seguem uma missão 

própria com base em opções de desenvolvimento específicas. A essas unidades é 
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geralmente atribuída grande autonomia funcional para garantir as vantagens 

anteriormente expostas. 

As redes verticais são aquelas que, sendo criadas ao longo da cadeia de 

valor, se expandem quer para jusante quer para montante da empresa central. O 

centro estratégico assume um papel crítico no desenvolvimento e manutenção da 

rede. Com efeito, grande parte do processo de coordenação de atividades, de 

partilha de recursos e da gestão do clima de confiança passa por ela. 

As redes horizontais consistem em alianças entre firmas similares para 

desenvolver ou explorar uma determinada oportunidade de negócio. Elas surgem 

quando várias unidades econômicas estabelecem uma parceria para desenvolver 

novos produtos, mercados, tecnologias ou para explorar um negócio em particular. 

As redes horizontais representam as parcerias existentes entre o banco de imagens 

e os fornecedores de imagens a fim de explorar a oportunidade de aumentar as 

vendas para o segmento/alvo determinado. 

As redes diagonais são parcerias entre empresas de diversos setores que 

têm como objetivo usufruir as sinergias no sentido de criarem ou explorarem novas 

áreas de negócio. É no âmbito das novas tecnologias de informação que este tipo de 

rede mais tem se  desenvolvido (TURBAN; KING, 2004). 

A administração das redes tem a ver com a administração de estruturas 

flexíveis a fim de alcançar a eficiência coletiva. Esse tipo de administração difere 

muito da abordagem clássica, que é principalmente intra-organizacional e baseada 

nas atividades de planificação (estabelecer os objetivos organizacionais), 

organização (estruturar e desenhar a organização), e liderança (alcançar os 

objetivos). A coordenação realiza-se através das hierarquias e cadeias de controle e 

a administração concentra-se nas fronteiras de entidade(s) separada(s) da 

organização (PECI, 1999). 

Contrariamente, as redes não são baseadas em uma autoridade central e não 

podem ser dirigidas por um único objetivo organizacional. A coordenação se alcança 

através da atividade da própria rede. Cada organização traz e mantém a própria 

autoridade e o gerenciamento se realiza junto com os outros atores da rede (PECI, 

1999).  
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O estabelecimento de relações organizacionais que não são baseadas na 

propriedade, mas em parcerias, traz grandes mudanças para a gerência. “Para as 

organizações e suas altas direções isto significa que é melhor parar de falar a 

respeito de lealdade. Elas terão de conquistar a confiança das pessoas que para 

elas trabalham, sejam elas funcionárias ou não” (Drucker, 1995:35). Essa confiança 

não implica necessariamente uma harmonia de crenças ou convicções, mas tem a 

ver principalmente com o estabelecimento de obrigações e expectativas mútuas. 

As redes não são empresas iniciantes: cada ator da rede começa a trabalhar 

com recursos consideráveis, obrigações com relação aos fundadores da 

organização e expectativas. Sendo que as organizações não são acostumadas a 

trabalhar em conjunto, existe o risco de passar despercebidas as ações de uma 

outra (PECI, 1999). 

Para que as redes possam funcionar adequadamente é necessária uma 

divulgação completa das informações entre os atores componentes da rede, seja 

inter-organizacional ou intra-organizacional (Miles; Snow, 1986). Apesar do fato de 

que a rede é baseada na confiança, os atores devem saber tudo o que os outros 

fazem e esta divulgação deve se dar de forma espontânea e tornar-se um novo 

modo de realizar negócios.  

As novas formas organizacionais em rede demandam e fazem possível o 

estabelecimento de uma reciprocidade generalizada entre os membros da rede. 

Reputação, confiança, conspiração tácita e uma relativa ausência do comportamento 

calculativo devem dirigir este sistema de troca (PECI, 1999). 

A construção de consenso, a análise de áreas de forças, o mapeamento de 

responsabilidades, a gerência de conflitos, a planificação de ação, a pesquisa de 

ação, a construção de equipes, a gerência de mudança, os centros de 

responsabilidade e a gerência de projetos, são abordagens da ciência 

comportamental aplicada, importantes no gerenciamento das redes. No entanto, 

existe um conjunto de habilidades únicas que parece ser válido para a rede, como: o 

desenho de arranjos financeiros comuns, a negociação de estratégias comuns, a 

implementação de projetos através de uma seqüência de organizações (produção 

comum), as negociações entre agências e o desenvolvimento de contratos 

multilaterais (PECI, 1999).   
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3.3.2 Gestão da informação 

 

 

Para Turban e King (2004), uma eficaz gestão de relações é um fator crítico 

para o desenvolvimento e manutenção de organizações virtuais. Essas redes não 

surgem de um momento para o outro e nem são suscetíveis de serem montadas 

como qualquer máquina ou campanha publicitária. Pelo contrário, criar, desenvolver 

e manter uma rede de empresas é um processo que exige tempo e que envolve, 

com freqüência, compromissos para o futuro. 

Desse modo, a maneira como a informação circula entre as unidades 

envolvidas na rede é crucial. Existem dois fatores essenciais para a flexibilidade e 

facilidade no intercâmbio de informação numa rede: 

• a densidade: isto é, a quantidade de interligações potenciais entre os 

seus membros; 

• a conectividade: isto é, o grau de união dos atores da rede através de 

relações diretas e indiretas.  

Quanto maiores forem a densidade e a conectividade, maior também será a 

interdependência, a necessidade e facilidade de trocas de informação. 

As tecnologias de informação podem facilitar o processo de externalização 

em muitas empresas. Sistemas baseados na tecnologia de informação têm a 

capacidade de manejar a informação codificada e difundi-la, atravessando os limites 

de espaço e tempo (Child, 1987). 

 

 

3.4 E-MARKETPLACES 

 

 

Há afirmação de que muito antes dos recentes avanços no domínio das 

tecnologias de informação já existiam redes de empresas que se comportavam 
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como verdadeiras organizações virtuais, sendo assim, as novas tecnologias de 

informação têm potencializado o surgimento e o sucesso desse tipo de estruturas. 

Para Brito e Ramos (2000), a fluidez das relações de troca é um dos 

principais requisitos para o surgimento e sucesso das redes empresariais, daí que a 

existência de “espaços” em que essas trocas se processem com facilidade e 

flexibilidade funcione como um dos fatores catalisadores da virtualização das 

organizações. Segundo os autores, é neste domínio que merecem destaque 

especial o que se designa por e-marketplaces. 

O e-marketplace, do lado da venda, é o mercado análogo para compradores 

empresariais, isto é, proporciona aos compradores empresariais um canal de vendas 

de negociação privada baseado na Web, freqüentemente por meio de uma extranet. 

O vendedor pode ser um fabricante vendendo a um atacadista, a um varejista ou a 

uma empresa de grande porte (Turban; King, 2004). O banco de imagens pode 

disponibilizar aos seus clientes uma extranet, onde eles podem adquirir as suas 

imagens, de acordo com os critérios de uso das mesmas, como período de 

utilização, local de divulgação, tamanho da imagem a ser divulgada, resolução 

desejada etc. 

Para Brito e Ramos (2000), os e-marketplaces são considerados uma das 

peças mais importantes da nova economia. O envolvimento em um mercado deste 

tipo é o objetivo de qualquer empresa que queira aprofundar a sua estratégia de e-

business. Mais do que criar um sítio na Internet ou uma caixa de correio eletrônico é 

necessário passar à fase seguinte: estar presente em um ou, se possível, em vários 

e-marketplaces. 

No tocante à utilização da Web no processo de marketing, os aspectos de 

disponibilização de serviços, marketing de permissão e afiliado são algumas das 

tendências mais destacadas pela literatura. 

A disponibilização em um site de serviços de valor relacionados ao 

bem/serviço ofertados tem surgido como uma forte tendência no processo de atrair 

visitantes para um site. Pode-se disponibilizar no site uma planilha eletrônica que, a 

partir do momento que o visitante forneça dados ou características específicas, 

receba uma orientação completa a respeito de informações de interesse e outras 

dicas adequadas (RAMOS; VELDMAN, 2000). 
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Os websites permitem uma alta interatividade com o usuário. A tendência é 

uma forma de publicidade-serviço, isto é, oferecem algo em troca aos clientes. 

Bruner (1998:192) afirma que uma das estratégias favoritas na busca de atenção 

dos usuários é oferecer a chance de receber alguma coisa gratuitamente, de acordo 

com o perfil do bem ou serviço desenvolvido. 

Ao disponibilizarem estes serviços para o cliente - não apenas mensagens de 

divulgação publicitária - estão acompanhando as novas tendências do marketing. 

Entre estas tendências estão a interação, informação e parceria. Picciotti (1999) 

destaca o intenso poder e alcance da rede como mídia, ainda não percebidos nem 

explorados pelos usuários, com custos comparativamente menores que o da mídia 

tradicional. 

Tal como numa economia não digital, há essencialmente dois tipos de 

marketplaces eletrônicos: horizontais e verticais. Enquanto os primeiros agregam 

unidades econômicas de um mesmo setor, os segundos envolvem empresas de 

diversos setores. 

Os e-marketplaces horizontais apareceram numa primeira fase, constituindo 

uma base eficiente de comércio eletrônico B2B. Contudo, os e-marketplaces 

verticais, surgindo normalmente como desenvolvimento dos horizontais, conduzem a 

um aumento do potencial de negociação, uma vez que são muito mais abrangentes 

(BRITO E RAMOS, 2000). 

As complexas transações de compra e venda que envolviam uma forte 

interação humana são, em um e-marketplace, automatizadas através de uma rede 

informatizada, proporcionando elevada redução de custos e um aumento na 

eficiência e vantagem competitiva das empresas. Todas as fases da transação entre 

comprador e vendedor, desde a negociação até ao pagamento, passando pela 

gestão e consulta de catálogo, processamento de encomendas e respectiva entrega, 

são abrangidas por estes mercados eletrônicos (TURBAN; KING, 2004). 

Essas transações representam a economia do conhecimento. Na perspectiva 

de Simões (1999), esta apresenta três características particularmente relevantes. Na 

economia tradicional, na produção de bens físicos, a lógica prevalecente era a dos 

rendimentos decrescentes, já que uma parte considerável do custo de determinado 

bem resultava do seu próprio processo de fabrico. Hoje, com as novas 
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possibilidades de separar a informação dos seus suportes físicos, a lógica é a dos 

rendimentos crescentes.  

A segunda faceta relevante respeita ao fato de que as transações sobre 

informação (e conhecimento) correspondem a uma relação de partilha, e não de 

troca.  Enquanto o elemento condicionador da troca é a escassez (só posso vender 

aquilo que tenho em estoque), no caso da partilha é a incompreensão.  

Por último, na economia tradicional o elemento básico é a energia, o processo 

de transformação da matéria cuja implicação organizacional é a hierarquia, a 

definição de uma estrutura rígida de funcionamento que permita realizar aquele 

processo com o menor custo. 

Na economia do conhecimento, o elemento básico é a capacidade de 

interpretar criativamente a informação disponível. Tal criatividade pode surgir aos 

mais diversos níveis da organização e apresentar a forma de idéias. 

Segundo Don Tapscott (1996) e Seth Godin (2000), a economia digital é 

caracterizada por adicionar idéias aos produtos já existentes e por transformar novas 

idéias em novos produtos. Por isso, quer as pessoas atuem como produtores, quer 

como compradores, acrescentar idéias será o centro da criação de riqueza desta 

economia. 

Aceitando este posicionamento, o papel de cliente vem crescendo 

sensivelmente. Assim, de simples “votante” relativamente aos bens e serviços que 

lhe são apresentados, incorporando um fluxo de informação único ao qual ele 

responde decidindo, ele pode passar a ser “co-produtor” do bem ou do serviço. Ele 

tem a possibilidade, ao reagir interativamente à informação recebida, de enviar, ele 

próprio, novas informações tradutoras de novas idéias (as suas) para o produto, que 

o produtor poderá adotar para o satisfazer. Um dos exemplos que dá ilustra muito 

bem esta interação entre produtor e cliente e também permite discutir, em concreto, 

o conteúdo específico da economia na era digital. Assim, pegando no produto, à 

partida, menos sofisticado de todos - o pão - mostra como já há padarias capazes de 

responder ao desejo de um cliente que pretende uma determinada receita de pão, 

que ele próprio criou, desde que este o faça através de um computador, ligado em 

rede à padaria, que enviará o pão umas horas depois. Com inteira legitimidade, 

Tapscott diz que o pão tem, agora, um maior conteúdo de conhecimento, daí 



44 

 

 

resultando uma produção de “customização em massa” e não “produção em massa”, 

capaz de satisfazer os interesses individuais específicos (MARQUES; COELHO, 

2001). 

O distanciamento entre produtor e o cliente diminui sensivelmente, limitando, 

ou mesmo eliminando a necessidade de intermediários entre ambos, tornando 

redundante um dos elos da tradicional cadeia de valor e criando uma economia mais 

desintermediada. Em contrapartida, assiste-se à emergência de novas formas de 

intermediação baseadas na Internet – por exemplo, os “cybermediaries” ou os 

“electronic brokers” – cujo papel é primariamente a agregação e disseminação de 

dados pelos clientes. Uma variação neste tema é designada de “infomediary”, 

intermediários que encontram e oferecem aos potenciais fornecedores alvo 

informação sobre clientes individuais. Isto implica uma reavaliação da função de 

intermediário, cuja possibilidade de criar valor passa, exatamente, pela quantidade e 

qualidade da informação que dispõe. Vandermerwe (1999) chama-lhe “go-between 

service provider”.  

 

 

3.5 ATRIBUTOS PRESENTES NA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS 

 

 

As organizações compram bens e serviços para ajudá-las a atingir seus 

objetivos, ou seja, aumentar os lucros pela redução de custos ou pelo aumento de 

receitas. Ao realizar uma compra, a organização deve pesar os critérios-chave de 

compra que se aplicam ao fornecedor potencial e ao que ele deseja vender. Os 

critérios da compra organizacional são os atributos objetivos dos bens e serviços do 

fornecedor bem como as habilidades do próprio fornecedor. Sete dos critérios mais 

comumente usados são: preço, habilidade de atender as especificações exigidas 

para o item, habilidade de atender os cronogramas de entrega exigidos, capacidade 

técnica, garantias e políticas de indenização em casos de mau desempenho, 

desempenho passado em contratos anteriores e instalações e capacidade de 

produção (BERKOWITZ et al., 2003:188). 
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Para Parasuraman et al (1991), entender as expectativas dos clientes é pré-

requisito para desempenhar serviços de qualidade superior, uma vez que os clientes 

comparam percepções com expectativas para avaliar os serviços desempenhados 

por uma empresa. 

São destacados cinco critérios distintos, os quais são analisados pelos 

clientes para mensurar as suas expectativas quanto aos serviços prestados pelas 

empresas, conforme o quadro 1: 

Critério Descrição 

Tangibilidade Inclui evidências físicas do serviço. 

Confiabilidade Consistência e segurança do desempenho do serviço. 

Responsividade Disposição ou prontidão dos empregados ou profissionais a prover 

o serviço. 

Garantia Conhecimento e a competência dos provedores do serviço e a sua 

capacidade de transmitir confiança. 

Empatia Esforços do provedor do serviço para compreender as 

necessidades dos clientes. 

Quadro 1 : Critérios de mensuração de expectativas com relação a serviços prestados 
Fonte: Adaptado de Parasuraman et al, 1991 

 

Com base nos critérios acima, os clientes montam percepções positivas e 

negativas acerca dos serviços oferecidos. Johnson e Sirikit (2002) afirmam que a 

percepção que o cliente tem sobre os serviços afeta diretamente seu 

comportamento de compra. 

Quando todos pensam nas virtualidades resultantes da revolução das 

tecnologias de informação, na conectividade e interatividade que elas possibilitam, e 

em todos os instrumentos suscetíveis de encurtar a distância face ao cliente, as 

empresas enfrentam uma nova barreira, a possível infidelidade dos clientes. Graças 

às novas tecnologias e aos novos mercados eletrônicos, o cliente nunca teve tantas 

razões para ser infiel: ele tem o mundo a um clique (Marques; Coelho, 2001). 
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Por um custo insignificante, o cliente tem acesso a todas as ofertas do 

mercado, pode cotejar as experiências de outros clientes e obter informação 

individualizada, à medida dos seus desejos e das suas necessidades. Este cliente 

eletrônico pode, agora, conduzir a relação com os seus potenciais fornecedores, 

definindo as características do seu produto, fixando um preço para ele, numa 

relação desintermediada, onde a pilotagem é claramente repartida (Marques; 

Coelho, 2001). 

Este parece ser o novo paradigma do marketing para o século XXI. A 

estratégia de marketing deixou de corresponder à definição dos 4 “Ps” que Kotler 

popularizou, e que basicamente correspondiam aos 4 grandes conjuntos de 

variáveis que a empresa controlava e modelava. A definição das ofertas é agora um 

processo partilhado, onde a possibilidade de sucesso parece ser proporcional ao 

envolvimento e à participação do cliente (MARQUES; COELHO, 2001). 

Goldsmith (1999) defende que a decisão de personalização é tão importante 

que deveria estar entre as primeiras decisões, de forma que o seu grau e natureza 

deveriam ser os guias, por excelência, das decisões de marketing subseqüentes. 

Este processo seria complementado com as novas tecnologias, que facilitam a 

digitalização do marketing-mix, permitindo ao cliente optar por um conjunto de 

escolhas praticamente infinitas.  

Berry e Parasuraman (1991) apontaram três abordagens para a criação de 

valor para os clientes: 

• benefícios financeiros: empresas oferecem aos clientes programas de 

marketing de freqüência de uso e programas de marketing de clubes. 

Dessa maneira, os clientes que compram freqüentemente ou que 

consomem em grandes quantidades recebem descontos, créditos em 

empresas aéreas etc. Os bancos de imagem, por exemplo, 

disponibilizam imagens por assinaturas como uma opção de baixo 

custo para os clientes que necessitam de volume de imagens, mas 

possuem um orçamento reduzido para adquiri-las. 

• benefícios sociais: empresas trabalham para aumentar o vínculo social 

com o cliente, individualizando e personalizando o relacionamento 

através de antecipação de problemas, pró-atividade na comunicação 
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com os clientes etc. No que diz respeito aos bancos de imagens, 

existem atividades que antecipam aos clientes não problemas, mas 

imagens para datas comemorativas, por exemplo. Em outubro, as 

agências de publicidades começam a receber pacotes e promoções de 

imagens para o Natal, a fim de atender às necessidades do cliente com 

uma certa antecedência. 

• vínculos estruturais: empresas oferecem aos clientes meios para que o 

serviço ou bem possa ser mais bem aproveitado. 

 

Atualmente, os compradores organizacionais estão transformando seus 

critérios de compra em requisitos específicos que são comunicados a fornecedores 

potenciais. Esta prática, segundo Berkowitz et al. (2003:189), chamada marketing 

reverso, envolve o esforço deliberado de compradores organizacionais em construir 

relacionamentos que moldem bens, serviços e capacidades de seus fornecedores 

para que se ajustem às necessidades de seus compradores e de seus clientes. 

 

 

3.6 ATRIBUTOS PRESENTES NA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS NO 

MERCADO DE BANCO DE IMAGENS 

 

 

3.6.1 Imagens em alta resolução 

 

 

Segundo Filho (2007), a disponibilização de imagens de royalty protegido, em 

alta resolução para a criação do layout de uma peça publicitária, por exemplo, é um 

grande diferencial entre os bancos de imagens. A imagem em alta resolução 

propicia a criação de uma prévia da peça muito próxima da arte final.  

Na Superstock, um dos bancos de imagens do estado de São Paulo, os 

clientes têm a sua disposição três senhas: ouro, prata e bronze. A senha bronze 

disponibiliza aos clientes imagens em tamanho A5. A senha prata disponibiliza 
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imagens em tamanho A4 e a senha ouro é caracterizada por imagens em A3 com 

300 dpi. Os clientes mais fiéis possuem senhas prata ou ouro (FILHO, 2007). 

Para as imagens royalty free não são disponibilizadas imagens em alta 

resolução para layout, no entanto, dependendo do cliente, há maneiras de se 

conseguir as mesmas, explica Filho (2007). 

Para os clientes das agências de propaganda, um layout bem apresentado, 

com imagens em alta resolução, faz com que a probabilidade da aprovação da 

campanha seja maior, há mais impacto em um layout apresentado à semelhança da 

campanha publicitária a ser publicada. Por esta razão os art buyers são solicitados 

pelos diretores de arte e de criação das agências para que dêem preferência aos 

bancos que forneçam, de preferência sem custo adicional, imagens para layout em 

alta resolução (LIMA, 2007). 

 

 

3.6.2 Acervo de imagens nacionais 

 

 

Os fotógrafos brasileiros também contribuem com suas imagens para o 

enriquecimento das coleções dos bancos de imagens. Imagens da natureza 

brasileira (flora e fauna), indústria, agricultura, aspectos culturais, geografia, política, 

imagens históricas dos anos 70, 80 e 90, além da produção contemporânea, 

abastecendo um mercado internacional basicamente editorial. Dentre os editoriais 

podem ser destacados a Newsweek (EUA), o El País (Espanha) e o Expresso 

(Portugal). Além destes, os acervos de imagens nacionais são procurados para 

atender a uma demanda de imagens de guias turísticos do Brasil de editoras como a 

Gallimard (França) e a Essencial (Portugal) (FILHO, 2007). 

Os fotógrafos brasileiros estão voltados para o mercado editorial, 

principalmente jornais, revistas e livros didáticos. No entanto, com a redução dos 

custos das produções das fotografias digitalizadas, a expansão de produções, 

visando o mercado publicitário, tem agregado um número cada vez maior de 

imagens brasileiras feitas por profissionais nacionais. A única barreira está no que 

diz respeito aos direitos de imagens, tais como modelos, personalidades, marcas 
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etc. Esta barreira faz com que os custos se elevem, inflacionando a produção, o que 

não ocorre com os bancos de imagem que recebem imagens com estes direitos 

liberados (LIMA, 2007). 

 

 

3.6.3 Pesquisas de imagens 

 

 

Os bancos de imagens disponibilizam, em seu website, uma ferramenta de 

pesquisa em que o cliente consegue buscar as imagens que mais se enquadram no 

perfil da peça publicitária ou layout. No entanto, caso o cliente não tenha a 

disponibilidade de pesquisar no website, ele pode solicitar uma pesquisa ao banco 

de imagem. Este, de acordo com a idéia passada pelo cliente, irá selecionar as 

melhores imagens para a necessidade apresentada (FILHO, 2007). 

Com aproximadamente 100 bancos de imagem competindo na região sudeste 

do Brasil e com a velocidade e urgência na criação e aprovação das campanhas 

publicitárias, os diretores de arte e de criação não têm à sua disposição tempo hábil 

para pesquisar com eficácia e em um número satisfatório de fornecedores de 

imagens. Por esta razão, as empresas de propaganda mais estruturadas e com um 

relacionamento profissional mais intenso com determinados bancos de imagens, 

solicitam para que eles façam a pesquisa respeitando a orientação ou o briefing 

fornecido pela agência. Dessa forma, o volume de pesquisas oferecidas, que estão 

dentro do layout proposto pela agência, contribui para uma tomada de decisão mais 

rápida e eficaz (LIMA, 2007). 

 

 

3.6.4 Imagens por assinatura 

 

 

Um dos serviços oferecidos por banco de imagens é o sistema de 

assinaturas. A Superstock, por exemplo, disponibiliza dez tipos de assinaturas ao 

cliente.   
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De acordo com cada assinatura, o cliente pode baixar qualquer imagem 

durante o período vigente e tamanho disponibilizado em contrato (FILHO, 2007). 

Frente à evolução das produções fotográficas e as formas de aquisições 

oferecidas pelos bancos de imagem, as assinaturas surgiram como uma opção de 

baixo custo para os clientes que necessitam de volume de imagens, mas possuem 

um orçamento reduzido para adquiri-las. No entanto, as assinaturas oferecem um 

acervo limitado, com qualidade inferior e ausência de exclusividade. Por esse 

motivo, na maioria dos casos, este modelo de comercialização é usado 

principalmente pelo mercado editorial e de livros didáticos. Contudo, como toda 

produção direcionada, as imagens disponibilizadas no sistema de assinaturas estão 

ganhando mercado e requerendo a qualificação do seu produto, adquirindo 

profissionais que produzam imagens com qualidade superior com o objetivo de 

ganhar novos nichos e maior credibilidade no mercado. As imagens por assinatura 

são importantes pela sua falta de compromisso na hora da pesquisa e de utilização 

(LIMA, 2007). 

 

 

3.6.5 E-commerce 

 

 

As principais razões pelas quais as organizações estão migrando para o 

comércio eletrônico e desenvolvendo suas lojas virtuais são: redução nos custos das 

transações cliente–empresa, expansão do mercado, melhoria nos serviços 

prestados ao cliente, aumento de visibilidade, desenvolvimento de uma imagem de 

organização high tech, aumento do tamanho aparente, direcionamento de “tráfego” 

para as lojas físicas, entre outras (Watson et al., 1998; Singh & Dalal, 1999; Ho, 

1997; Evans & Wurster, 1999; Burke, 1996; Lohse & Spiller, 1998; Webb & Sayer, 

1998). As barreiras de entrada para o desenvolvimento de uma loja virtual são 

mínimas ou praticamente inexistentes. O acesso a oportunidades é praticamente 

igual a todas as lojas virtuais, independentemente de seu tamanho físico. Os custos 

são relativamente menores dos necessários para o estabelecimento de uma loja 

física, não existindo pontos privilegiados de localização na Internet. Apesar dessas 



51 

 

 

características, o maior desafio para as lojas virtuais é o da diferenciação – atingir 

uma posição de sucesso em importantes segmentos de mercado para que a loja 

possa manter visibilidade, criar liderança no mercado e desenvolver uma forte 

identidade organizacional (WATSON et al., 1998). 

Diversas pesquisas têm demonstrado que a organização de uma loja virtual – 

design, navegação, serviços etc. – gera sentimentos e julgamentos por parte dos 

clientes, que, por sua vez, contribuem para a formação de uma atitude diante dessa 

loja virtual (Evans; Wurst, 1999; Burke, 1996). Um estudo desenvolvido por Singh e 

Dalal (1999) demonstrou que sentimentos e julgamentos sobre lojas virtuais e 

homepages são responsáveis por cerca de 47% a 67% da variação de atitude diante 

dessas lojas e homepages. Também se verificou uma forte correlação entre essas 

atitudes e as intenções dos clientes em continuarem a explorar a loja virtual. 

Um website com design agradável, ergonômico, conveniente, assim como 

uma navegação facilitada, também são aspectos importantes na análise de uma loja 

virtual. Os clientes não podem se sentir “intimidados” com a tecnologia utilizada; a 

navegação deve ser intuitiva e fácil. Características que facilitam uma navegação 

incluem: um botão “ajuda”, mecanismos de busca, mapa do site, índices, entre 

outras (STEIL; PACHECO; BARCIA, 2001). 

Em um banco de imagens, os aspectos mencionados por Steil, Pacheco e 

Barcia, também influenciam o processo de compra dos clientes. A Superstock 

agrega todos os aspectos mencionados acima, mas perde posição de mercado por 

não ter implementado, em sua estrutura, uma plataforma e-commerce. Atualmente, 

os clientes só conseguem adquirir as imagens através de um contato telefônico ou 

via e-mail com o banco de imagem e em horário comercial (FILHO, 2007). 

Com a implementação do e-commerce, as vendas seriam possíveis 24 horas 

por dia, sete dias por semana, o que vai ao encontro de Alvares (2004), quando este 

afirma que a Internet apresenta, em relação aos formatos tradicionais de varejo, 

diversas vantagens para o cliente: a disponibilidade de 24 horas por dia, nos sete 

dias na semana; a interatividade que permite ao cliente o controle do fluxo de 

informações; e a gratificação imediata em relação às imagens, reduzindo o tempo de 

espera para que a imagem esteja disponível.  
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A tecnologia trouxe para os bancos de imagens a agilidade das câmeras 

digitais, fazendo com que não exista mais arquivo físico nas empresas. A facilidade 

de um arquivo online, disponibilizando entre cinco e seis milhões de imagens na tela 

de um computador, faz com que o mercado exija um sistema de compra compatível 

com a tecnologia oferecida. O mercado brasileiro de banco de imagens ainda é 

tradicional e prefere o contato pessoal entre vendedor e comprador. No entanto, o 

mercado leva todos os profissionais de fotografia a investirem em vendas online. 

Mas para isso, como todo processo da comercialização eletrônica, é preciso investir 

na segurança de um website que proteja as informações dos clientes, as imagens 

dos fotógrafos e um trânsito seguro entre bancos. Sem estas medidas de segurança, 

o fracasso em uma primeira tentativa pode fazer com que o banco de imagem perca 

o cliente para sempre (LIMA, 2007). 

 

 

3.6.6 Parcelamento com cartões de crédito 

 

 

Atualmente, as imagens adquiridas são pagas através de depósito bancário 

ou boleto bancário. Filho (2007) afirma que, a disponibilização de pagamentos 

parcelados através do uso de cartões de crédito facilitaria muito o processo de 

vendas.  

Segundo Lima (2007), o parcelamento para pagamento da cessão do direito 

de uso de imagem não é uma prática comum nos bancos de imagens. Há casos 

isolados de parcelamentos através de boletos bancários. A própria realidade das 

empresas de propaganda e comunicação não facilitam esta prática, pois em sua 

maioria não concedem aos seus funcionários cartões corporativos com direito a 

compras online. Ainda é preciso um amadurecimento maior dos profissionais de 

comunicação no que se refere à utilização dos cartões corporativos, à 

responsabilidade de uso e ao profissionalismo ao adquirir bens ou serviços online 

que facilitem o funcionamento da empresa. Em breve, será inevitável, pela natureza 

da própria atividade que, tanto o uso do cartão de crédito ou qualquer outro sistema 

com pagamentos parcelados, sejam rotinas de comercialização, fazendo com que o 
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fluxo de atividades comerciais entre os bancos de imagens e seus clientes aumente 

de forma a beneficiar o consumo de imagens no mercado brasileiro. 

 

 

3.6.7 Envio de newsletter 

 

 

A newsletter é uma ferramenta de divulgação de promoções, descontos, 

prêmios, novas coleções, benefícios, facilidades, entre outros. 

Frente à diversidade de sistemas de disponibilização de imagens no mercado 

se fazem necessários instrumentos de divulgação para que os distribuidores tenham 

acesso a informações sobre o que está sendo disponibilizado em cada banco de 

imagem. Para isso, são usadas ferramentas de comunicação direta como a 

newsletter, que alcança o público alvo, mas nem sempre com tanta eficácia, pois os 

receios de vírus e as freqüências dos envios de e-mails informativos causam fadiga 

e desconfiança em cada um dos usuários, fazendo com que as informações sejam 

apagadas mesmo antes de serem lidas (LIMA, 2007). 

No capítulo 4 será visto o método de pesquisa utilizado, uma análise da fase 

qualitativa, abordando o levantamento e a definição dos atributos, a elaboração do 

questionário para o levantamento de dados, a técnica utilizada para este 

levantamento e o método de análise de dados, e uma análise da fase quantitativa do 

estudo, descrevendo a amostra utilizada e suas características, bem como expondo 

as constantes do modelo de análise dos dados.  
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4 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

O comportamento do cliente é um componente central do marketing. Na 

maioria das decisões de marketing, o problema acaba sendo prever a resposta dos 

clientes em relação a ações específicas de quem vende. A compreensão do 

comportamento subjacente do comprador pode fornecer percepções valiosas para a 

resolução de problemas (MALHOTRA, 2006:68).  

A pesquisa foi dividida em duas fases: qualitativa e quantitativa. A primeira 

teve o objetivo de aprimorar o problema de pesquisa, bem como definir os 

procedimentos metodológicos do trabalho, enquanto que a segunda teve o objetivo 

de coletar os dados e analisá-los. Mas como o objetivo geral se baseou na fase 

quantitativa, o presente trabalho classifica-se, de acordo com Gil (2002), como uma 

pesquisa descritiva, pois visa a descrever as características de um uma determinada 

população, por meio do estabelecimento da relação entre variáveis. A pesquisa se 

classifica como um levantamento, que, segundo Malhotra (2006:182), envolve um 

questionário estruturado a ser respondido pelos entrevistados que elucida 

informações específicas. Este método se baseia no interrogatório dos participantes 

quanto ao seu comportamento, intenções, atitudes, percepção e motivações. 

 

 

4.1  FASE QUALITATIVA  

 

 

A primeira etapa da pesquisa consistiu em entrevistas com 2 sócios-

proprietários de bancos de imagens distintos: Jorge Lima, do Grupo Keystone - RJ e 

Geraldo Filho, da Superstock – SP. Estas entrevistas tinham como objetivo obter 

informações do mercado de banco de imagens, bem como levantar os atributos que 

estes achavam ser os mais relevantes para os seus clientes. As entrevistas 

buscaram esclarecer os seguintes fatores do comportamento do cliente: 

a) hábitos de consumo do produto e o consumo de categorias de 

produtos relacionados; 
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b) comportamento de consumo de mídia e a reação a promoções; 

c) sensibilidade a características do bem ou serviço; 

d) preferências do cliente. 

 

A segunda etapa da pesquisa consistiu na elaboração de um questionário 

formal apresentado pela Internet com uma amostra de 80 clientes de bancos de 

imagens do Brasil. 

Como explica Malhotra (2006:189), as entrevistas são colocadas em um site 

da Internet. Os entrevistados deverão se dirigir a um determinado endereço na Web 

para completar o levantamento e para tal serão convidados através de um e-mail 

formal. Somente tiveram acesso ao site os entrevistados cadastrados no banco de 

dados da pesquisa. 

 Essa etapa teve como objetivo não só de levantar os principais atributos que 

estavam presentes na literatura, mas averiguar se as informações especuladas 

pelos dois sócios-proprietários de bancos de imagens seriam confirmadas.  

Os atributos levantados na fase qualitativa foram: 

a) imagens em alta resolução para layout 

b) acervo de imagens nacionais 

c) realização de pesquisa de imagens para o cliente 

d) imagens por assinatura 

e) e-commerce 

f) parcelamento da compra em cartão de crédito 

g) envio de newsletter 

 

Para o estudo os atributos foram considerados com 2 ou 3 níveis, conforme o 

Quadro 2: 
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Atributos Níveis 

Imagens A3 300dpi para layout 

Imagens A4 100dpi para layout 
Imagens em alta resolução 

para layout - IAR 

Sem Imagens em alta resolução 

Com imagens nacionais Acervo de imagens 

nacionais - AIN Sem imagens nacionais 

Com realização de pesquisas Realização de pesquisa de 

imagens para o cliente - 

RPC Sem realização de pesquisas 

Com imagens por assinatura 
Imagens por assinatura - IA 

Sem imagens por assinatura 

Com E-commerce 
E-commerce - ECE 

Sem E-commerce 

Com parcelamento da compra em cartão de crédito  Parcelamento da compra 

em cartão de crédito - PCC Sem parcelamento da compra em cartão de crédito 

Com envio de newsletter 
Envio de newsletter -ENL 

Sem envio de newsletter 

Quadro 2 : Atributos de um banco de imagens 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Resolução: foi medida pela disponibilização de imagens para o cliente, no 

tamanho A3 com 300dpi’s e imagens tamanho A4 com 100dpi’s, através de senhas 

de acesso, para realização de layouts e posterior compra da imagem ou do uso 

desta, bem como pela não disponibilização de imagens em alta resolução para 

layouts. 

Acervo: foi medido pela existência e pela ausência de imagens que façam 

referência ao Brasil, tais como: flora, fauna, cultura, pontos turísticos, política, 

pessoas etc. 

Realização de pesquisa: foi medida através da disponibilidade e da não 

disponibilidade, de um banco de imagens, realizar pesquisas para seus clientes, a 

cerca do tema buscado por este cliente, por exemplo, para o seu trabalho 

publicitário. 
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Existência de promoção: foi medida através da existência de planos de 

imagens por assinatura, que representam uma opção de baixo custo para os clientes 

que necessitam de volume de imagens, mas possuem um orçamento reduzido para 

adquiri-las. Estas assinaturas oferecem um acervo limitado, com qualidade inferior e 

ausência de exclusividade. 

E-commerce: foi medido através da presença e da ausência de e-commerce 

em um banco de imagem, já que esta propicia ao cliente vantagens, tais como: a 

disponibilidade de compra 24 horas por dia, nos sete dias na semana; a 

interatividade que permite ao cliente o controle do fluxo de informações e a 

gratificação imediata em relação à imagem, reduzindo o tempo de espera para esta 

esteja disponível.  

Facilidade de pagamento: foi medida através da possibilidade de 

parcelamento do valor da compra da imagem. 

Comunicação: foi medida através do envio ou não de newsletters aos 

clientes, visando comunicá-los sobre promoções, novas imagens, novos 

fornecedores de imagens etc. 

O questionário consistiu em um estímulo visual, com a montagem de cada um 

dos tipos de bancos de imagens, ou seja, foram feitos 16 cartões ou bancos de 

imagem para a aplicação junto às empresas. 

Cada empresa foi instruída a ordenar os 16 cartões, de modo a refletir da 

menor para a maior, em uma escala Likert de 1 a 5, a sua intenção de compra nos 

diversos tipos de banco de imagens refletidos nos 16 cartões.  

Por se tratar de um trabalho em que se deseja avaliar a importância relativa 

de atributos de um determinado produto, com o objetivo de hierarquizá-los, o método 

de análise de dados recomendado é a análise conjunta, pois de acordo com 

Malhotra (2001: 554) este método “procura determinar a importância relativa que os 

consumidores dão a atributos relevantes e à utilidade que eles associam aos níveis 

de produtos”.  

A análise conjunta é uma técnica de análise multi-variada usada 

especificamente para analisar a preferência entre um conjunto de produtos, através 
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da avaliação de utilidade que os clientes atribuem a cada umas das características 

do produto (HAIR et al., 1992:392). 

A técnica de análise conjunta se desenvolveu a partir da necessidade de se 

dispor de uma medida quantitativa da importância relativa percebida pelo mercado 

cliente de um atributo em comparação com outro (Aaker; Kumar; Day, 2001). É 

adequada para compreender as reações de clientes e avaliações de combinações 

predeterminadas de atributos que representam bens ou serviços potenciais (HAIR et 

al., 1992). 

Uma das vantagens do uso da análise conjunta está na apresentação dos 

atributos e seus níveis, característica esta que aproxima os clientes da situação real 

de compra, na qual a escolha por um produto se dá, entre outros fatores, por aquele 

que possui a melhor combinação de atributos. Adicionalmente, evita-se a dificuldade 

inerente do respondente em hierarquizar a importância de múltiplos atributos 

(CHURCHILL, 1995). 

Na análise conjunta o pesquisador constrói um bem ou serviço, mesmo 

hipotético, combinando níveis selecionáveis de atributos. Níveis são os valores 

possíveis para cada fator. 

Fator é a variável que o pesquisador manipula e que representa um atributo 

específico. De acordo com Aaker, Kumar e Day (2001), à medida que o número de 

atributos aumenta, a tarefa de julgar os perfis individuais torna-se muito complexa e 

demandante. Dessa forma, com mais de cinco ou seis atributos, existe uma grande 

possibilidade de sobrecarga de informações, o que pode levar o respondente a 

ignorar as variações nos fatores menos importantes. 

Na análise conjunta, ao invés de se dizer que todos os atributos são 

importantes, o respondente é solicitado a fazer um julgamento de substitutibilidade, 

ou escolha. A questão a ser respondida é se uma característica ou atributo é 

suficientemente desejável a ponto de justificar a eliminação de outra ou se um 

atributo específico deve ser sacrificado (AAKER et al., 2001:614). 

As combinações entre os níveis selecionados de cada atributo são 

apresentadas aos respondentes que fornecem as avaliações preferidas. Essas 

manifestações sugerem a importância do atributo. Assim, o pesquisador escolhe um 
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conjunto de atributos do bem ou serviço de acordo com a preferência do cliente, 

analisando a influência de cada atributo e de cada valor dado ao atributo referente 

ao julgamento de um respondente quanto à utilidade (HENRIQUE; SOUZA, 2006). 

A utilidade é um julgamento subjetivo de preferência por um indivíduo que 

representa o valor do objeto específico. A análise de utilidade é uma medida 

numérica das preferências individuais para um determinado nível de atributo. Quanto 

maior o valor, maior a preferência. 

Segundo Aaker (2001:614), o método de análise conjunta é uma ferramenta 

útil para determinar as características a serem oferecidas em bens e serviços novos 

ou reformulados. A análise conjunta oferece uma medida quantitativa da importância 

relativa de um atributo em comparação com o outro. 

Visando solucionar o problema do número excessivo de cartões, empregou-

se o Planejamento Fatorial Fracionário, descrito por Malhotra (2006:555): “(...) 

planejamentos empregados para reduzir o número de perfis de estímulos a serem 

avaliados com a abordagem de perfil pleno”. 

Por meio de arranjos ortogonais eficientes, buscou-se a estimação de todos 

os efeitos principais (JOHNSON; WICHERN, 1998). 

Para determinar o modelo básico, foi usada uma regressão de variáveis 

dummies, que no caso é o modelo mais simples e mais popular atualmente 

(Malhotra, 2006). Como o objetivo era estabelecer uma classificação de preferências 

(variável dependente), foram usadas 8 variáveis dummies, conforme mostra a 

combinação de níveis de estímulos na Tabela 3. Portanto, a função utilidade da 

amostra será definida segundo o seguinte modelo: 

 

U = b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8 

 

Em que: 

x1, x2  se referem a imagens em alta resolução para layout;  

x3  se refere ao acervo de imagens nacionais; 

x4  se refere à realização de pesquisa de imagens para o cliente; 
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x5  se refere imagens por assinatura; 

x6  se refere ao e-commerce; 

x7  se refere ao parcelamento da compra em cartão de crédito; 

x8  se refere ao envio de newsletter. 

 

Partindo-se da função utilidade, pôde-se definir os parâmetros b0, b1, b2, b3, 

b4, b5, b6, b7 e b8. Com estes dados foi possível levantar a importância de cada 

atributo usando sempre a diferença entre a maior e a menor utilidade de cada 

atributo, dividido pelo termo b0. Pôde-se, então, estabelecer com clareza qual foi o 

atributo “mais relevante” e qual foi o “menos relevante” pelos clientes. 

 

 

4.2  FASE QUANTITATIVA  

 

 

Para este estudo foi selecionada uma amostra de 1000 clientes de bancos de 

imagens, que são representados por agências de publicidade, editoras de livros 

didáticos, empresas de editoriais, entre outros, nos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. 

Da amostra de 1000 clientes de bancos de imagem, 7,8% responderam à 

pesquisa. Portanto, a amostra caracteriza-se por conveniência, não probabilística. 

De acordo com Kotler (2000), esta é uma técnica não conclusiva e menos confiável, 

apesar de ser simples e barata, justificando-se, portanto, sua utilização no presente 

trabalho. 

Como mostra o Gráfico 1, das 78 empresas que participaram da pesquisa, 

61% pertencem ao estado de São Paulo, seguido do estado do Rio de Janeiro que 

obteve o percentual participativo de 29%. Os estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo correspondem juntos a um percentual de participação de 10%. 
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GRÁFICO 1:  Participação dos estados no resultado da amostra 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  No questionário da presente pesquisa, buscou-se mensurar o tamanho das 

empresas respondentes, através da indicação do número de funcionários de cada 

empresa. Foram elaborados quatro níveis: até 09 funcionários, de 10 a 49 

funcionários, de 50 a 99 funcionários e mais de 99 funcionários. Observando a 

proximidade no percentual de participação entre os quatro níveis, agruparam-se os 

dois primeiros e os dois últimos níveis, a fim de caracterizá-los como pequenas e 

médias empresas. Sendo assim, uma empresa de pequeno porte poderia ter até 49 

funcionários, enquanto uma empresa de médio porte poderia ter de 50 a 500 

funcionários, de acordo com a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. 

No Gráfico 2 pode-se observar que, da amostra em questão, 40% 

correspondem a médias empresas e que a maior parte da amostra é composta de 

empresas que possuem no máximo 49 funcionários. 
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GRÁFICO 2:  Tamanho das empresas respondentes 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

O questionário da presente pesquisa também buscou classificar a empresa 

em nacional e não nacional. Como pode ser observado no GRÁFICO 3, 16% dos 

respondentes correspondem a empresas não nacionais, enquanto 84% 

correspondem a empresas brasileiras. 
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GRÁFICO 3: Classificação das empresas respondentes 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Por último, a pesquisa procurou classificar o nível hierárquico do comprador 

de cada uma das empresas da amostra. Criaram-se três grupos hierárquicos: o 
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grupo 1 corresponde aos estagiários da empresa, o grupo 2 corresponde a diretores 

de arte, art buyers, tráfegos ou assistentes de arte, e o grupo 3 corresponde a 

gerentes, sócios proprietários e CEO´s. 

Como pode ser analisado no GRÁFICO 4, 42,10% dos compradores 

correspondem a gerentes, sócios proprietários ou CEO´s. Da amostra analisada, 

47,40% dos compradores são diretores de arte, art buyers, tráfegos ou assistentes 

de arte, e apenas 10,50% correspondem a estagiários. 
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GRÁFICO 4:  Nível hierárquico do comprador 
Fonte: Elaborado pelo autor 

  

O modelo proposto, depois de analisado no software SPSS, teve a 

confirmação de que todos os atributos são ortogonais. Isso significa que atributos de 

bancos de imagem escolhidos para o presente trabalho são independentes, ou seja, 

a variação no nível de uma não afeta o nível de outra. 

No que se refere à constante do modelo geral, chegou-se ao valor de 2,3388. 

O fator R de Pearson teve um valor igual a 0,975; com uma significância igual a 

0,0000. Já o valor do Tau de Kendall, obteve o valor de 0,891; com a mesma baixa 

significância de 0,0000. Esses valores significam que existe uma excelente 

associação entre as variáveis apresentadas no modelo. 

No capítulo 5 serão vistos os resultados encontrados na análise conjunta, 

mostrando os atributos mais relevantes para cada região analisada e para cada tipo 

de comprador e para cada tipo de empresa. 
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5 RESULTADOS  

 

 

Os resultados da análise conjunta são apresentados na Quadro 3 e 

comentados ao longo do texto. 

Atributos Importância Média Nível Utilidade 

A4 0,3290 

A3 0,6086 IAR 40,78% 
Sem 

IAR -0,6414 

Com 
AIN 

0,2549 
AIN 16,63% 

Sem 
AIN -0,2549 

Com 
RPC 0,2484 

RPC 16,20% 
Sem 

RPC 
-0,2484 

Com 
PCC 0,1924 

PCC 12,55% 
Sem 

PCC -0,1924 

Com 
ECE 

0,1135 
ECE 7,40% 

Sem 
ECE -0,1135 

Com 
IA 0,0905 

IA 5,90% 
Sem 

IA 
-0,0905 

Com 
ENL 0,0082 

ENL 0,54% 
Sem 

ENL -0,0082 

Constante do modelo 2,3388 
 Quadro 3 : Resultados da análise conjunta 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O atributo mais relevante de acordo com os resultados apresentados, como 

mostra a Gráfico 5, é a disponibilidade de imagens em alta resolução para layout. 

Sua importância relativa é de 40,78%. Seu primeiro nível, imagens em formato A4, 

produz um aumento na utilidade geral do agente de 0,3290; enquanto que o 

segundo aumenta em 0,6086 e o terceiro reduz em 0,6414 a utilidade geral do 

agente. 
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GRÁFICO 5: Importância relativa dos atributos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Verificou-se a necessidade de correlacionar a importância dos atributos 

observadas no Gráfico 5 e os resultados demográficos observados nos Gráficos 1, 

2, 3 e 4. Para tal foram realizadas as análises a seguir. 

Frente a maior freqüência de empresas do estado de São Paulo na amostra 

respondente, procurou-se analisar a relevância dos atributos em questão de duas 

maneiras: a primeira somente no estado de São Paulo e a segunda nos demais 

estados da região Sudeste, exceto São Paulo. 

No Gráfico 6 pode-se verificar o grau de importância dos atributos no estado 

de São Paulo. Nota-se que as empresas de São Paulo afirmam ser mais importante 

a disponibilidade de imagens em alta resolução para o layout do cliente, seguido da 

realização de pesquisas para o cliente e da existência de um diversificado acervo de 

imagens nacionais no banco de imagem. O parcelamento das compras das imagens 

segue com 14,6% de importância enquanto a existência de e-commerce, as imagens 

por assinatura e o envio de newsletter, juntos, correspondem a 12,54%. 

Nesta análise, o atributo “envio de newsletter” foi o menos relevante, com 

1,03%. 
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GRÁFICO 6: Importância dos atributos no estado de São Paulo 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No que diz respeito à mesma análise com relação aos demais estados da 

região Sudeste, exceto São Paulo, representada no Gráfico 7, os resultados 

apontam diferenças na relevância dos atributos. 

Nesse cenário, a disponibilidade de imagens em alta resolução para o layout 

do cliente continua sendo a mais importante, com 47,29%. No entanto, o segundo 

atributo mais importante deixa de ser a realização de pesquisas para o cliente e 

passa a ser a existência de um diversificado acervo de imagens nacionais. 

A realização de pesquisas para os clientes, que anteriormente representavam 

18,44%, agora surgem com uma relevância de 10,8%. O parcelamento da compra 

das imagens reduz a sua importância de 14,6% para 6,98%. Os estados do Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais dão mais importância às imagens por 

assinatura 8,53%, do que São Paulo 4,87%. 

Verifica-se que em ambas as análises o atributo “envio de newsletters” 

permanece próximo de 1%. 
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Gráfico 7:  Importância dos atributos nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 
Minas Gerais. 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Da mesma forma realizou-se um comparativo da relevância dos atributos 

entre as pequenas empresas e as grandes empresas. 

No Gráfico 8 pode-se analisar que a disponibilidade de imagens em alta 

resolução para o layout do cliente tem 37,37% da preferência, seguida da realização 

de pesquisas para o cliente, tendo 20,93%, e do parcelamento da compra com 

cartão de crédito com 15,74%. 
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Gráfico 8 : Importância dos atributos em pequenas empresas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A disponibilidade de um diversificado acervo de imagens nacionais tem 

13,32% da preferência e a existência de e-commerce, as imagens por assinatura e o 

envio de newsletter correspondem a 12,64% da preferência. Mais uma vez este 

último fica próximo a 1%. 

Já no Gráfico 9, observa-se algumas alterações nesta análise. A 

disponibilidade de imagens em alta resolução para o layout do cliente que era de 

37,37% para as pequenas empresas passou para 46,33% nas grandes empresas. A 

existência de um diversificado acervo de imagens nacionais tem 22,03% da 

preferência das grandes empresas, enquanto para as pequenas empresas esta 

disponibilidade tinha 13,32% da preferência. 

O parcelamento da compra com cartão de crédito que representava 15,74% 

da preferência das pequenas empresas não é tão relevante para as grandes 

empresas, que apresentam 7,34%. 

Da mesma forma, a realização de pesquisas para os clientes, que para as 

pequenas empresas representava 20,93% da preferência, nas grandes empresas 

tem sua preferência reduzida para 8,47%.  

Para as grandes empresas, o grau de importância do envio de newsletter é 

quase nulo. 
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GRÁFICO 9: Importância dos atributos em grandes empresas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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No capítulo 6, verificar-se-á uma análise dos atributos mais relevantes 

encontrados nesta pesquisa, as limitações do método, as limitações do tema, as 

implicações gerenciais dos resultados encontrados e as sugestões para pesquisas 

futuras. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Através dos resultados apresentados pelo modelo, o atributo mais relevante 

na escolha do banco de imagens ideal na região sudeste do Brasil é a 

disponibilidade de imagens em alta resolução para o layout do cliente. Uma primeira 

explicação para esta preferência pode ser a necessidade do cliente de apresentar o 

seu layout para a aprovação, quase como uma arte final, o que valoriza a mesma 

perante aos tomadores de decisão da empresa. Nesse sentido, este atributo passa a 

ser uma ferramenta do banco de imagem para concretizar a sua venda. Sendo 

assim, concorda-se com Vyas e Woodside (1984) quando os mesmos afirmam que o 

tomador das decisões está normalmente preocupado em encontrar uma alternativa 

satisfatória, uma alternativa que alcançará um objetivo específico e irá satisfazer ao 

mesmo tempo a um número de condições auxiliares como cargas de trabalho 

adequadas e custo de avaliação de novos fornecedores. 

O segundo atributo mais importante foi a existência de um diversificado 

acervo de imagens nacionais. Isso provavelmente se deve ao fato de que a barreira 

dos direitos de imagens, tais como modelos, personalidades, marcas etc, citado por 

Lima (2007), faz com que os custos se elevem, inflacionando a produção, o que não 

com os bancos de imagem que recebem imagens com estes direitos liberados. Isso 

faz com que ainda haja uma carência desse tipo de imagem no mercado fotográfico. 

No que diz respeito à realização de pesquisas para o cliente, terceiro atributo 

mais relevante, corroborando com Lima (2007), os diretores de arte e de criação não 

têm a sua disposição hábil para pesquisar com eficácia e em um número satisfatório 

de fornecedores de imagens. Dessa forma, as empresas de propaganda mais 

estruturadas e com um relacionamento profissional mais intenso com determinados 

bancos de imagens, solicitam para que eles façam a pesquisa respeitando a 

orientação ou o briefing fornecido pela agência, o que contribui para uma tomada de 

decisão mais rápida e eficaz. 

A possibilidade do parcelamento das compras através do uso de cartão de 

crédito se apresenta como o quarto atributo mais relevante, seguido da existência de 

e-commerce, das imagens por assinatura e do envio de newsletter. O mais curioso é 
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que, ao segmentarmos a amostra, esta ordem de relevância se altera, exceto pelo 

atributo “disponibilidade de imagens em alta resolução para o layout do cliente” que 

em todos os casos é caracterizado como o atributo mais importante. 

A amostra, quando segmentada apenas para o estado de São Paulo, revela 

que a realização de pesquisas para o cliente é o segundo atributo mais importante, o 

que se diferencia da amostra segmentada para os demais estados da região 

Sudeste, onde este atributo é considerado o terceiro mais importante, dando o 

segundo lugar na ordem de relevância para a existência de um diversificado acervo 

de imagens nacionais. 

Enquanto que para o estado de São Paulo o atributo parcelamento das 

compras através do uso de cartão de crédito ocupa a quarta posição na ordem de 

relevância, para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, o 

mesmo atributo passa para a penúltima posição dos atributos mais relevantes. 

A relevância dos atributos também se difere quando analisamos as grandes e 

as pequenas empresas. 

Para as pequenas empresas, a realização de pesquisas para o cliente é o 

segundo atributo mais importante, enquanto que para as grandes empresas, o 

segundo atributo mais importante é a existência de um diversificado acervo de 

imagens nacionais. As pequenas empresas valorizam o parcelamento das compras 

através do uso de cartão de crédito, enquanto as grandes empresas posicionam 

este atributo como o penúltimo na ordem de relevância. 

Se considerarmos que as pequenas empresas são as que possuem menos 

tempo no mercado, pode-se corroborar com Osanne e Churchill (1971) quando 

estes afirmam que a associação entre fatores de direcionamento de compra e a 

idade da empresa são moderadamente sugestivos, já que, os grupos tomadores de 

decisão, em algumas empresas mais novas, tendem a ser mais influenciados pelos 

atributos dos produtos do que por outros fatores. 

Para amostra analisada, foi mostrado que 47,40% dos tomadores de decisão 

correspondem a diretores de arte, Art buyers, tráfegos ou assistentes, bem próximo 

dos 42,10% que correspondem aos gerentes, sócios proprietários ou CEO´s. Com 

base nesta informação, faz-se necessário concordar com Osanne e Churchill (1971) 
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ao afirmarem que existe um cruzamento entre os fatores de direcionamento de 

compra e o nível hierárquico do grupo tomador de decisão na organização, onde os 

grupos de pessoas com nível hierárquico mais elevado tendem a ser influenciados 

pela experiência precedente com algum outro fornecedor. 

Para Vyas e Woodside (1984), é importante identificar as regras de tomada 

de decisão utilizadas pelos membros de um centro de compra em um processo bem 

sucedido. O conhecimento destas regras é crucial para que ações eficazes sejam 

implementadas no mercado. Segundo os autores, para o comportamento de compra 

industrial, que é um processo de tomada de decisão comum, o centro de compras é 

a unidade relevante de análise para o processo de investigação da escolha do 

melhor fornecedor. O centro de compra agrega todos os membros de uma 

organização que se envolvem no processo de compra de um bem ou de um serviço 

em particular.  

À medida que os clientes organizacionais começam buscar seus principais 

fornecedores em uma base global de relacionamento, as empresas devem, 

internamente, criar e manter equipes dedicadas e focadas em seus fornecedores 

chave (SHETH,1996). 

Devido ao fato de que os bancos de imagens são organizações virtuais em 

uma base global de relacionamento que é a Internet, concorda-se com Sheth (1996) 

quando o mesmo afirma que o uso de tecnologias da informação, no que diz 

respeito a networked computing, quick response, EDI ou outro processo de compra 

programada, reestruturaria a filosofia, os processos e as plataformas de compra. 

No que diz respeito às limitações do método, com relação aos estudos 

transversais, pode-se dizer que sua limitação se deve ao fato de o mesmo não ter 

capacidade de detectar mudanças resultantes da medição repetida das mesmas 

variáveis na mesma amostra. Estes, não permitem que o pesquisador examine 

mudanças no comportamento dos clientes e associem mudanças em propaganda, 

embalagens, preços e distribuição. 

Quanto ao método de levantamento, deve-se ressaltar que os entrevistados 

podem ser incapazes de dar a informação desejada, ou ficar relutantes. Além disso, 

as questões estruturadas podem resultar em perda da validade para certos tipos de 

dados, como crenças e sentimentos (MALHOTRA, 2006:183).  
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Complementando a afirmação acima, Turban e King (2004) afirmam que as 

limitações dos métodos de pesquisa on-line podem ser: incerteza sobre a precisão 

das respostas, perda de entrevistados devido a problemas de equipamento e a 

possível falta de ética e legalidade da prática. É válido ressaltar que levantamentos 

Web tipicamente têm uma taxa de resposta mais baixa que os feitos por e-mail, e 

não há controle de entrevistados para levantamentos públicos. Permitir que os 

entrevistados permaneçam anônimos pode incentivá-los a ser mais verdadeiro nas 

suas opiniões. Todavia, com o anonimato, perdem-se valiosas informações sobre o 

seu perfil demográfico e outras características. 

Como limitação do tema, pode-se ressaltar existência de 1 referência 

bibliográfica que aborde o tema banco de imagens, desde o seu surgimento até o 

ano de 2004, o que dificultou a construção do referencial teórico que abordava este 

mercado. 

No âmbito das implicações gerenciais, o presente estudo propicia aos 

tomadores de decisão de bancos de imagens fatores que poderão torná-los mais 

competitivos.  

O primeiro fator é o custo menor de busca. Os mercados eletrônicos reduzem 

o custo de buscar informações sobre um bem ou serviço. Isto pode ter um forte 

impacto sobre a concorrência, por propiciar aos clientes pesquisas prontas de 

acordo com o briefing informado. 

O segundo fator a ser considerado é a diferenciação e personalização. A 

diferenciação envolve fornecer um bem ou serviço que geralmente não está 

disponível em outros lugares. Além disso, o comércio eletrônico permite a 

personalização ou a customização de bens e serviços. A personalização é a 

possibilidade de se adequar um bem, um serviço ou um conteúdo web às 

preferências de clientes específicos. Os clientes não só gostam da diferenciação e 

de personalização como muitas vezes estão dispostos a pagar mais por elas. Dessa 

forma, a diferenciação reduz a possibilidade de substituição de um produto por outro 

e, além disso, faz com que as reduções de preço não tenham muito impacto sobre a 

participação dos mercados, já que os clientes estão dispostos a pagar um pouco 

mais pelos bens ou serviços personalizados. 
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Corroborando com Turban e King (2004), pode-se dizer que a concorrência 

entre empresas está sendo substituída pela concorrência entre redes. A empresa 

que tiver melhores redes, recursos publicitários e relacionamentos com outras 

empresas web terão vantagem estratégica. Na realidade, vencerá quem tiver o 

melhor modelo de negócios. 

Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se analisar uma nova 

forma de comercialização de imagens, que não está contemplada nesta pesquisa, 

que é o sistema microstock.  

O sistema microstock, que é representado pela massificação do acesso e uso 

de imagens para qualquer fim com um custo reduzido, com o qual a compra se faz 

unicamente através de um cartão de crédito adquirindo pacotes de créditos que são 

transformados em fotografias de acordo com o tamanho e quantidades desejadas. 

Este novo formato permite que o cliente adquira uma fotografia por apenas um dólar 

com o uso liberado, indefinido e com seus direitos autorais protegidos. Na prática, é 

um grande banco de imagens, onde você paga por créditos e troca os mesmos por 

arquivos fotográficos de acordo com a sua necessidade. 
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APÊNDICES 

 

Este foi o questionário utilizado para a realização desta pesquisa. Ele foi 

hospedado no servidor da EBAPE/FGV-RJ e poderia ser acessado através do 

endereço: http://www.ebape.fgv.br/bancoimagem/. 

 






