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1. Introdução

A compra de informação deixou de ser um bem de luxo para tornar-se um bem

essencial.' Todas as organizações precisam, de uma maneira ou de outra, de dados

sobre outras organizações, para fins de apoio à tomada de decisão e, em última instância,

para tomar decisões mais lucrativas. 2 As decisões a serem tomadas podem ser de baixo

risco (como a procura por novos clientes) ou de alto risco (como a aprovação de

crédito), assim como podem ser táticas ou estratégicas. Estas informações normalmente

se encontram em bancos de dados da própria empresa ou em bancos de dados de

" terceiros (empresas públicas ou privadas, ou profissionais), que geralmente cobram pela

venda da informação. Os dados podem referir-se a clientes, fornecedores, concorrentes

ou quaisquer outras empresas ou grupo de empresas.

Informações sobre o mercado são a matéria-prima de marketing. Sem elas não é

possível tomar qualquer decisão quanto ao marketing mix, seja ela uma modificação no

preço ou o lançamento de novos produtos. Muitas vezes o administrador de marketing

necessita não só dos dados, mas também da análise desses dados.

Segundo a Communications Trends, Inc., há quatro tipos básicos de produtos

derivados de informações, de acordo com a função que desempenham para o usuário?

1. informações gerais sobre negócios, tais como as publicadas em jornais e

revistas de negócios;

2. informações setoriais, fornecidas por associações, entidades e editoras

especializadas numa determinada indústria;

1 . Information Services in U.S. IndustrialOutlook 1992. U.S. Department ofCommerce,
Washington, EUA, November 1991. p.26-31.

2 O slogan da Dun & Bradstreet Information Services nos Estados Unidos é "We help our clients
make profitable decisions".

3 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 111.
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3. informações de apoio à decisão, que auxiliam o usuário a tomar decisões

mais rápidas ou melhores que as decisões que seriam tomadas se essas informações não

estivessem disponíveis. Um exemplo são os dados de parcela de mercado relativa

fornecida pela Nielsen; mas podem ser também informações transacionais, utilizadas para

uma transação específica, ou seja, um telefonema, aprovação de crédito ou compra de

ações; normalmente são dados indispensáveis para completar a tarefa;

4. treinamento e desenvolvimento, tais como seminários para executivos.

Neste trabalho, vamos nos concentrar nas informações de apoio à decisão

compradas externamente, isto é, de outras empresas, principalmente através do acesso a

bancos de dados.

Os produtos mais conhecidos derivados destes bancos de dados variam de

simples listas de empresas (potenciais compradores ou fornecedores) , catálogos

(utilizados principalmente para marketing direto) e dados econômico-financeiros de

empresas (utilizados para análise de crédito de novos clientes), a informações sobre a

competição e o mercado financeiro. A indústria de bancos de dados de informações

empresariais faz parte do que denominamos indústria do conteúdo.' Os meios de

transmissão dos dados são: (1) papel (listas, diretórios, cartões, fax), (2) eletrônico

(disquetes, arquivos de computador, E-mail) ou (3) pessoa-pessoa (por telefone).

Com estas tecnologias, o maior concorrente das empresas do conteúdo tem sido

as próprias usuárias, que fazem elas mesmas a coleta e manipulação do conteúdo. As

vendas dos serviços por empresas fornecedoras de informação dependem, entre outros

fatores, da exclusividade do serviço ou conteúdo oferecido e do grau de utilidade

percebido pelo usuário.' Assim, se o cliente acredita que há um maior custo-beneficio

4 A indústria do conteúdo - ou de informações empresariais - compreende: "empresas e entidades
governamentais envolvidas na aquisição, embalagem, processamento, arquivamento, transmissão e/ou
distribuição de informações empresariais", segundo a definição de: McLAUGIll..IN, John F; BIRINYL,
Anne E. Mapping lhe Information Business. Working Paper: Program of Information Resources Policy
and lhe Center for Information Resources Policy, Harvard University, Cambridge, MA, 1980. p. vi.

5 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 10.
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em gerar o dado internamente (se isto for possível), do que comprá-lo de um fornecedor,

ele certamente o desenvolverá internamente.

Novas tecnologias em hardware e software têm mudado a indústria de

informações empresariais. Por hardware entendemos o equipamento necessário para

coletar, gerenciar e distribuir as informações (de telefone e computadores às redes

eletrônicas de distribuição). O software compreende os sistemas necessários para operar

o hardware (basicamente programas de computador). A primeira grande virada na

indústria de informações foi certamente a mudança do manuseio dos arquivos

exclusivamente em papel para arquivos eletrônicos.

Utilizando-se software para gerenciamento de um banco de dados pode-se

organizar um arquivo de inúmeras maneiras, como por exemplo, por áreas geográficas

com base no CEP, que servem para determinar territórios de vendas. Se há dados como

número de empregados, faturamento ou tipo de atividade, podemos traçar o perfil de

cada segmento baseado nestas variáveis. Além de tomar o gerenciamento (a coleta, o

manuseio e a atualização) de dados mais eficaz, novas tecnologias contribuíram para

distribuir a informação mais rapidamente, inclusive acessando a informação

instantaneamente (on-line), A essa nova forma de gerenciar dados chamamos

Tecnologia de Informação (TI).6

Para efeitos deste trabalho, chamaremos de tecnologia de informação o conjunto

de desenvolvimentos ligados à informática (materiais, hardware; software e serviços de

computação) e ligados ao processamento de informações (sistemas e processos).

Novas tecnologias como a de informações on-line, em tempo real, têm diminuído

o tempo de acesso e a distância, tomando os mercados globais uma realidade. O

potencial não está só no processamento on-line, mas em toda a cadeia de informações,

6 Para PORTER e MILLAR, Tecnologia da Informação (TI), envolve desde a informação criada pelas
empresas e seu uso, até as tecnologias convergentes e relacionadas que processam informação. Além
dos computadores, inclui os equipamentos de reconhecimento de dados, as tecnologias de comunicação,
e outros software e serviços (conteúdo) necessários. PORTER, Michael E.; MILLAR, Vitor E. How
Information Gives Vou Competitive Advantage. Harvard Business Review, July-August 1985, v. 63.
p. 149-60.
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desde a coleta, transmissão, armazenagem, até o processamento. A comunicação pode

ser a tecnologia que liderará a economia da informação, mas o conteúdo de uma

transação continuará sendo o recurso mais valioso."

o processamento e a transmissão instantânea de informações estão mudando a

estrutura de indústrias inteiras, e estão alterando as oportunidades de lucros de muitas

delas. A habilidade de monitorar a performance de unidades no exterior,

independentemente da distância geográfica e dos fusos horários, está aumentando o

valor de parcerias cooperativas. Isto está levando a uma grande confiança em

terceirizar," beneficiando muitas indústrias de serviços.

Com certeza, algumas empresas vencerão e outras perderão; e não ficam dúvidas

de que praticamente todas terão que mudar." "Drásticas reduções no custo de obtenção,

processamento e transmissão de informações estão mudando a forma como fazemos

negócios" .10

Sigel'! argumenta que a transição para uma economia baseada em serviços, e o

aumento dos "colarinhos brancos", impulsionou a demanda por informações externas,

que agora parece estar estável. A tecnologia, que modificou o modo como a

informação é coletada, manipulada e distribuída, justifica a expansão do uso de bancos

de dados entre os proprietários de computadores pessoais. O terceiro grande

movimento nesta indústria, segundo ele, é a tendência dos usuários em aceitarem pagar

7 DANIELS, Caroline. Online Transaction Processing. The Economist Intelligence Unit, London,
England, 1992. p.9.

8 VANDERMERWE, Sandra; CHADWICK, Michael. The Intemationalization ofServices. The
Services Industries Joumal; London: Frank Cass & Co. Ltd., January 1989. p.79-93.

9 CLEMONS, Eric. Notas de aula do curso "Information: Industry Structure and Competitive
Strategy", do programa de MBA da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia,
Setembro de 1991.

10 PORTER, Michael E.; MILLAR, Vitor E. How Information Gives You Competitive Advantage.
Harvard Business Review, July-August 1985, v. 63. p. 149-60.

11 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 111.
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pelo custo de produção das informações comerciais, e aceitarem pagar os prêmios

ligados a informações de apoio à decisão.

Em muitos setores da indústria de informação o mercado foi ditado, até

recentemente, pelo que os fornecedores queriam produzir, não pelo que os usuários

realmente queriam comprar. Comprava-se ou acessava-se na forma, conteúdo e preço

ditados pelo fornecedor, empresa pública ou privada.

As empresas produtoras controlaram o mercado até que os avanços tecnológicos

na informática democratizaram o acesso e a manipulação de dados, novos competidores

entraram no mercado e o controle de dados pelo governo tornou-se menos restritivo.

Todavia, em muitos países o governo ainda impõe leis restritivas de acesso aos dados.

Nesta última década tem-se falado muito sobre a importância da tecnologia de

informação para o marketing das empresas. A exigência por dados de melhor qualidade

ou mais específicos leva as empresas a buscarem esta informação externamente. Como

consequência, as empresas fornecedoras e/ou distribuidoras de informações e as

associações do setor têm-se tomado mais agressivas, pois o mercado tomou-se

extremamente competitivo. Praticamente todas as grandes empresas do setor de

informação atuam no segmento de bancos de dados. Os dois principais mercados

mundiais da indústria de informação, em termos de faturamento, são os Estados Unidos

e a Europa.
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2. Metodologia

Este trabalho é baseado em literatura na área de marketing estratégico, incluindo

artigos, publicações e dados sobre a indústria de informações comerciais, dando maior

ênfase ao segmento de bancos de dados de informações.

Várias vezes no decorrer deste trabalho citaremos opiniões de profissionais da

área de informações, às quais tive acesso através da participação em seminários sobre o

tema, "workshops" e contatos pessoais com profissionais, com os quais lido diretamente

ou tenho acesso através do meu trabalho.

A maioria dos artigos acadêmicos, assim como o restante do material, espelham a

realidade norte americana e européia, pois é nestes mercados que tenho atuado. Este

aspecto não deverá tirar o mérito da aplicabilidade do tema aqui discutido para a

realidade brasileira, apenas com ressalvas ao estágio de desenvolvimento da tecnologia e

à escala de aplicação dos resultados dali resultantes.

É de se esperar que no Brasil, agora com maior abertura com relação ao mercado

de informática, com consequente maior uso de tecnologia de informação e equipamentos

de informática-pelas organizações, venha a diminuir este "gap" de uso de tecnologias de

informação em relação aos países mais desenvolvidos industrialmente.

O trabalho fornece uma posição atual do estado da arte do tema nos mercados

mais desenvolvidos, ou seja, o norte-americano, o europeu e o asiático, neste último

mais especificamente o Japão.

Os dados aqui apresentados, assim como o estágio de desenvolvimento das

tecnologias, as tendências para o setor e as reações dos usuários devem, num sentido

mais amplo, representar também o cenário brasileiro, pois o enfoque no melhor uso de

informações gerenciais é uma tendência global. Há variações de um país para o outro

impostas por restrições no uso da informação ou das tecnologias.

A dissertação é de cunho teórico, onde, através da apresentação de dados e

informações contidos em bibliograficas e experiências vividas, apresentamos uma análise
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conclusiva com sugestões para aplicabilidade e indicações de tendências, em especial

para o Brasil.

Após a coleta do material bibliográfico e dados para a confecção deste trabalho,

a abordagem do tema foi dividida em sete capítulos que estão descritos na estrutura do

trabalho, página 11. O esquema geral é (a) situar as informações empresariais como

ferramentas que podem oferecer às organizações vantagens competitivas e

mercadológicas que se sustentam no longo prazo, pelo fato de o processo ser dinâmico;

e (b) mapear a indústria de informações empresarias e de bancos de dados para mostrar

o estágio atual de desenvolvimento e de aplicabilidade, através de exemplos práticos,

mostrando a relação de poder entre os usuários e os ofertantes de informações, onde

cada vez mais imperam os desejos e necessidades dos usuários.

As fontes de informação para este trabalho podem ser agrupadas em quatro sub-

grupos: A primeira fonte sobre o assunto são trabalhos acadêmicos, estudos de

mercados e capítulos específicos encontrados em livros de marketing e de gerenciamento

de tecnologia. A segunda fonte de consulta são os trabalhos acadêmicos publicados na

área de administração de tecnologia e de "decision sciences" obtidos principalmente na

Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos da América.

Como terceira fonte, foi utilizada também uma coletânea de artigos publicados

nas principais revistas de negócios nos Estados Unidos e na Europa; especialmente na

Inglaterra, a partir de 1987.12

A quarta fonte são estudos de mercado e artigos especializados (como

pesquisas e estudos internos de empresas do setor), tomando o cuidado, quando

necessário, de preservar a confidencialidade dos dados. Neste sub-grupo incluem-se

ainda transcrições de palestras e artigos publicados por revistas ou associações

especializadas, assim como contatos pessoais com profissionais da área. Vários dos

12 Estes artigos e estudos chamam a atenção sobre dois pontos principais: (1) a necessidade de os
usuários e fornecedores aprenderem a gerenciar o processo de inovação para sobreviver nos setores que
são afetados por descontinuidades tecnológicas; o processo afeta a cultura empresarial e requer novas
habilidades dos administradores e (2) a importância das alianças estratégicas numa escala global.
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exemplos citados foram obtidos durante a 25th lIA - Information Industry Association

Convention e na World Financial Information Conference, durante os dias 17 a 21 de

outubro de 1993, em Washington, EUA.

2.1. Objetivo do Trabalho

o objetivo deste trabalho é analisar a indústria de bancos de dados e

identificar como esta indústria está relacionada com a tecnologia de informação e o

marketing, identificando necessidades dos consumidores e tendências atuais.

Vamos mostrar como os dados contidos em bancos de dados podem ser

transformados em informação através da tecnologia, para gerar conhecimento de

marketing. O desafio da indústria de bancos de dados é adicionar valor através da

transformação de dados em informação, e informação em conhecimento.

Analisamos a situação atual da indústria de bancos de dados de informações

comerciais através de exemplos dos Estados Unidos e Europa, dois dos mercados mais

desenvolvidos em nível mundial. Em certos capítulos mencionamos, para referência do

leitor, exemplos do mercado japonês, considerado o terceiro maior mercado mundial

para bancos de dados.

Através das análises e da conclusão deste trabalho, o leitor deverá ter uma noção

concreta sobre a indústria de bancos de dados e o estágio de desenvolvimento de

tecnologias de informação correlatas, bem como exemplos de aplicação por

organizações internacionais e as tendências do setor.

A tecnologia de informação e a grande gama de dados oferecidos pela indústria

de bancos de dados se mostrará como uma vantagem competitiva de grande alcance,

dentro de um cenário de globalização, formação de blocos econômicos, quedas de

barreiras comerciais e alfandegárias e mercados sem fronteiras. Sua aplicabilidade para o

Brasil já é uma realidade, mesmo que em menor escala, em parte explicada pelo atraso
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imposto pelos anos de reserva de mercado da informática.

2.2. Justificativa do Tema

A tecnologia de informação tem relação direta com os sistemas de informação de

marketing. Os profissionais de marketing precisam de dados sobre o mercado, sobre os

consumidores e sobre os concorrentes, para poderem tomar suas decisões quanto a

preço, produto, distribuição e promoção de vendas.

Melhorias na tecnologia de informação significam possibilidades de melhor e

mais rápido processamento de grandes quantidades de dados sobre consumidores, que

podem em última instância proporcionar vantagens competitivas. Significam, também,

preços mais acessíveis para as informações e maior quantidade de dados no mercado de

informações fornecidas por terceiros.

Neste momento da economia mundial, quando presenciamos tendências de

globalização, queda geral de barreiras alfandegárias, maior transparência nas

negociações entre fornecedores e consumidores e, principalmente, uma necessidade

quase premente de ser competitivo a nível global, as informações gerencias de apoio à

decisão passam a ter importância fundamental.

É com esta visão e neste cenário que a indústria de informações é analisada,

dentro de uma perspectiva de marketing e de uma possibilidade de alavancar vantagens

competitivas através do melhor uso de informações.

Os exemplos mencionados referem-se principalmente a empresas localizadas nos

Estados Unidos e Europa e são baseados em relatos em congressos ou em notícias

publicadas em periódicos. A concentração dos exemplos nestes dois mercados justifica-

se, em primeiro lugar, porque são os dois mercados principais para a indústria de bancos

de dados mundial. Em segundo lugar, são mercados que conheço mais

aprofundadamente, através do trabalho como profissional de marketing na matriz da

Dun & Bradstreet Information Services nos Estados Unidos e, atualmente no
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departamento de marketing europeu, sediado na Inglaterra. A Dun & Bradstreet

Information Services está posicionada mundialmente como a empresa líder em

informações comerciais.

A terceira razão é devido ao acesso à vasta bibliografia disponível no curso de

mestrado da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que

frequentei como parte do programa de intercâmbio da FGV\EAESP. Além do
(

embasamento teórico recebido nos cursos de graduação e pós-graduação da EAESP, a

oportunidade de trabalhar com profissionais da indústria de informação tanto no Brasil

quanto no exterior muito ajudou na execução deste trabalho.

Entre os profissionais com quem trabalho atualmente, destacam-se Joachim

Bartels, Vice Presidente Senior de Planejamento e Desenvolvimento e Joan Rothman,

Vice Presidente de Planejamento de Marketing. Através deles tive acesso a reuniões

internas da empresa, apresentações, pesquisas, reuniões e congressos do setor e à

literatura especializada. Acima de tudo, tive acesso ao dia-a-dia de uma empresa do

setor, através dos vários projetos dos quais participei.

Este trabalho, que para mim terá efeitos práticos para o dia-a-dia, jusfica-se mais

por estar em consonância com as tendências mundiais de estudos de administração, onde

cada vez mais se procura fazer melhor uso de informações para se obter vantagens

competitivas de longo alcance. Marketing tem como máxima a satisfação dos

consumidores. Para tanto precisamos conhecer as necessidades destes consumidores,

que por sua vez podem ser mais bem interpretadas e gerenciadas através de melhores

sistemas de informação de marketing. Estes sistemas são proporcionados pelas novas

tecnologias de informação e pela maior gama de informações de terceiros, que estão

sendo oferecidas no mercado a um preço cada vez mais competitivo.

Para o Brasil, este é o momento para o investimento em tecnologias de

informação e de nos preocuparmos com os beneficios por ela gerados, pois cada vez

mais estaremos inseridos num contexto global de competição, seja através do Mercosul,

seja através da queda das barreiras alfandegárias.
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2.3. Estrutura do Trabalho

Este trabalho divide-se em três partes principais. A primeira parte explica a

importância da tecnologia de informação para marketing de uma maneira geral, e

introduz o conceito dos bancos de dados como parte desta tecnologia. A segunda

parte concentra-se na análise da indústria de bancos de dados, especialmente nos

Estados Unidos e Europa. A terceira parte apresenta as conclusões e a bibliografia.

Estas três seções estão organizadas na forma de sete capítulos.

O capítulo 1 traz uma introdução, situando o tema deste trabalho dentro de um

contexto global, descrevendo sua importância dentro de um ambiente organizacional

competitivo e dinâmico. O capítulo 2 versa sobre a metodologia deste trabalho, os

objetivos, a justificativa do tema e a estrutura do trabalho. O capítulo 3 analisa as

relações entre Marketing e Tecnologia de Informação, através de uma perspectiva

histórica e de exemplos atuais, terminando com as implicações para a empresa de bancos

de dados. Os capítulos 1, 2 e 3 concluem a seção 1 do trabalho.

A seção 2 - a Indústria de Bancos de Dados, tendências e necessidades dos

consumidores - é composta pelos capítulos 4 e 5.

O capítulo 4 analisa a situação atual da indústria de bancos de dados, através da

definição de conceitos, da revisão de algumas teorias e esquemas desenvolvidos para

análise da indústria de informação e apresenta um dimensionamento para o mercado dos

serviços eletrônicos de informação (do qual fazem parte os bancos de dados) nos

Estados Unidos, Europa e alguns dados quantitativos para o Japão.

O capítulo 5 mostra exemplos de desejos e necessidades dos usuários das

empresas de bancos de dados e mostra como o padrão é atualmente ditado pelo usuário,

e não mais pelo que os fornecedores podem prover. Este capítulo traz também exemplos

da reação dos fornecedores do setor a essas pressões dos usuários. Mostra também

como os diversos segmentos da indústria de informação estão convergindo através de

alianças e como a união através das associações do setor e de outras entidades tem tido
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um papel fundamental no desenvolvimento da indústria.

A seção 3 compreende o capítulo 6 e 7. O capítulo 6 é a conclusão da análise

dos capítulos 3, 4 e 5, relacionando marketing, sistemas de informação de marketing

(SIM), estratégia empresarial, a indústria de informações empresariais, mais

especificamente o setor de bancos de dados, e as tendências do setor juntamente com as

necessidades dos consumidores e a transferência de poder dos ofertantes da informação

para os usuários.

O capítulo 7 relaciona a bibliografia, em ordem alfabética de autor.
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3. Marketing e Tecnologia de Informação

o intuito desde capítulo é delinear a relação entre tecnologia de informação e o

marketing, e o efeito na indústria de bancos de dados. Há dois pontos principais neste

capítulo:

1 - empresas em diferentes estágios de marketing utilizam a tecnologia de

informação com diferentes objetivos;

2 - há uma crescente pressão, por parte dos usuários, para que a indústria de

bancos de dados adote padrões e para que forme alianças que facilitem a integração dos

sistemas de informações externos com aqueles desenvolvidos pelas empresas. O objetivo

do uso da tecnologia de informação na indústria de bancos de dados é adicionar valor.

Vários autores têm enfocado que os investimentos em TI requerem uma visão

estratégica de longo prazo para aprimorar as operações dos estabelecimentos, ao invés

de direcionar-se ao atendimento de necessidades específicas, de aplicações individuais. 13

A dificuldade em mensurar o retomo dos investimentos em tecnologia de informação

decorre dos beneficios tangíveis e intengíveis e riscos associados a cada uma das

opções. 14 Os investimentos em tecnologia de informação são geralmente elevados e

afetam todas as áreas da organização (estratégica, operacional e tática). TI é uma

13 FLETCHER, Keith; BUTTERY, Alan; DEANS, Ken. The Structure and Content ofthe Marketing
Information System: A Guide for Management. Marketing Intelligence and Planning, v. 6, n. 4, 1988.
p. 27-35.; EMERY, James. Management Information Systems: The CriticaI Success Resource.
Wharton Executive Library, Oxford University Press, 1987. p.9.; WALTON, Richard E. Tecnologia
de Informacão: O Uso de TI pelas Empresas que Obtêm Vantagem Competitiva. São Paulo: Editora
Atlas, 1994. 215 p.; POLLONI, Enrico G. F.; CAUTELA, Alcineyl; BERNARDO, Vivian. MIS-
Management Information Systems: A Estratégia da Informação. São Paulo: Thema Editorial, 1993.
128 p.

14 Clemons descreve sete tipos de riscos associados a investimentos em tecnologia de informação: (1)
risco de projeto, (2) de funcionalidade: o investimento é compatível com os objetivos gerais da empresa
e os objetivos de longo prazo? O novo sistema realmente adiciona valor para os clientes?; (3)
financeiro; (4) político; (5) ambiental; (6) sistemático e (7) técnico. Para maiores detalhes, consulte
CLEMONS, Eric K.; WEBER, Bruce; BRENNEN, Danamichele. Components ofRisk ofStrategic IT
Programs: Implications and Risk Management. Paper 90-07-02, Department ofDecision Sciences of
the Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, Philadelphia, EUA, 1990.
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inovação estratégica que é capaz de, ao mesmo tempo, interconectar, integrar, processar

e compartilhar informações. 15

3.1. As Razões para Investir emTecnologia de Informação

Há basicamente três razões para as empresas investirem em tecnologia de

informação, conforme Haeckel: 16

3.1.1. Aumentar a Produtividade

As razões para investir em tecnologia de informação são geralmente para

aumentar a produtividade (fazer melhor algo que já se faz, mais rápido, ou fazer mais, a

um menor custo). No entanto, muitas vezes essas mudanças não são percebidas como

estratégicas porque os executivos não prevêem como vão alterar o negócio em si.

Somente depois de instaladas é que passam a ser percebidas como estratégicas, quando

vistas em retrospectiva.

3.1.2. Implementar uma Nova Estratégia

A TI pode ser usada para dar uma nova vantagem à empresa, como a integração

de dados externos com dados internos, melhorar seu negócio principal através de um

melhor aproveitamento dos dados ou talvez mesmo vender serviços, informações e

software desenvolvidos inicialmente para seu próprio uso. A meta do investimento, neste

15 A diferença entre inovações e tecnologia de informação é que TI é um meio para se atingir outras
inovações.

16 Este item é baseado em HAECKEL, Stephan H. Business Strategies in an Information Economy.
Marketing Science Institute, Report 90-119, December 1990. 20 p.
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caso, é geralmente para melhorar a fatia de mercado, o crescimento ou a margem de

lucro. Muitas vezes o investimento pode ser para gerar um negócio aproveitando o

hardware já instalado. É o caso da americana McKesson, distribuidora de produtos

farmacêuticos, que instalou uma rede para primeiramente reduzir custos e, depois,

passou a vender informações sobre preços, espaço na gôndola, etc., para as farmácias.

Os investimentos para estes novos serviços vendidos nunca teriam sido aprovados se

tivessem que incluir os custos iniciais de instalação da rede.

3.1.3. Estabelecer uma Estratégia de Negócios

Quando as mudanças são constantes, investimentos em TI passam a ser uma

estratégia, mais que uma seqüência de ações. Neste caso é preciso tentar antecipar o que

está para vir e reagir mais rapidamente que o concorrente. Flexibilidade e resposta

passam a ser objetivos estratégicos. Sobrevivência é a palavra-chave. A plataforma

(arquitetura) dos sistemas precisa ser otimizada de modo a ser genérica, reutilizável e

facilmente ampliável para adicionar novos módulos. O investimento inicial é muitas

vezes feito sem que se tenha certeza do retomo, uma vez que um dos objetivos é

permitir a rápida implementação de uma vasta gama de alternativas estratégicas ainda

não especificadas ou implementadas.

3.2. A Mudança no Uso da Tecnologia de Informação em

Marketing ao Longo dos Anos

Ser informado em tecnologia de informação - ou ter a capacidade de utilizar

informação com tecnologia é o resultado de um processo de três etapas que ocorreram
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ao longo dos anos, segundo Haeckel.!?

1 - o primeiro uso de TI foi a automação daquilo que já vinha sendo feito,

para reduzir custos e substituir indivíduos por sistemas automatizados. 18 Folhas de

pagamento e contabilidade dos anos 60 e as planilhas de orçamento dos anos 80 são

alguns exemplos. Processos que envolvem grande volume de dados como

processamento de pedidos, estoques, custos, contabilidade, faturamento, recebimento,

folha de pagamentos, tendem a ser os primeiros a ser automatizados. Essas aplicações,

simples mas eficientes, ligaram o indivíduo e a empresa diretamente à tecnologia.

Empresas neste estágio investirão em inovações de tarefas, ou em aplicações de

aumento de eficiência. Na área de marketing, alguns exemplos do uso de TI são a

análise e segmentação de clientes atuais e potenciais, logísticas, melhorias no produto

etc., que se justificam por aumentos da fatia de mercado, crescimento ou melhoria da

margem e são consideradas um pré-requisito para a sobrevivência. O resultado prático

pode ser uma redefinição da competição ou do mercado em si. Exemplos clássicos de

empresas nos EUA que escalaram a curva da competência tecnológica nos anos 1980

são Frito Lay (uma empresa da Pepsico e fabricante de salgadinhos) e a CSX

Transportation (transporte ferroviário), citados por Haeckel.

2- após algum tempo, começou-se a solucionar velhos problemas de novas

maneiras, mudando de um sistema eficiente para um sistema eficaz. 19 Controles de

gerenciamento de estoque e análise de desempenho de produtos que passam de controle

manual para controle eletrônico são exemplos;

3 - finalmente, suficiente conhecimento é adquirido para utilizar a tecnologia de

maneiras inusitadas. Simuladores de vôo, cirurgias a laser, automóveis que se

17 HAECKEL, Stephan H. Business Strategies in an Infonnation Economy. Marketing Science
Institute, Report 90-119, December 1990. p.2.

18 Também mencionado por TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is
Reinventing the Enterprise. Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p.4.

19 Ser eficiente é fazer certo as coisas; ser eficaz é fazer certo as coisas certas.
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comunicam com o usuário, sistemas de estoque just-in-time e simulações de cenários

empresariais através de software são algumas aplicações hoje existentes, impensáveis há

35 anos.

Este paradigma da TI iniciou sua transição em finais da década de 80 e envolverá

os anos 90, dando poder de decisão, distribuindo inteligência e tomada de decisão para

os usuários. Chegou-se numa época em que a tecnologia de informação tomou-se

acessível, tanto em termos de custo como de viabilização técnica, servindo de guia para

a reformulação das relações internas e externas da empresa, operando da forma como as

pessoas operam, integrando texto, voz e imagem."

Besserr= lembra que embora as tecnologias que aumentam a capacidade dos

sistemas de informação ainda estejam numa fase de desenvolvimento, já é possível

afirmar que estes novos sistemas de informação suprirão as empresas que os adotarem

com vantagens competitivas. Principalmente porque estes novos sistemas diferem dos

sistemas tradicionais de informação de marketing em três pontos:

(1) A escala do banco de dados pode ser bem maior do que no passado,

incluindo informação de dezenas de milhões de residências [ou empresas];

(2) A quantidade e a profundidade de informações sobre cada indivíduo ou

residência [ou empresa] pode ser bem maior. Centenas ou milhares de partes de

informação podem ser coletados e analisados sobre cada indivíduo ou residência,

incluindo histórias completas de comportamento de compra;

(3) O nível em que estas informações coletadas podem ser utilizadas em nada

lembra a forma atual de campanhas de marketing em que se usa um enfoque muito

disperso. Com informações mais detalhadas é possível atingir de forma mais efetiva um

conjunto específico de consumidores.

20 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p.4.

21 BESSEN, Jim. Riding the Marketing Information Wave. Harvard Business Review, September-
October 1993, v. 71, n. 5. p.158.
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o uso de computadores em marketing ou marketing de bancos de dados não se

restringe a marketing direto e comunicação com consumidores. Estas atividades podem

até ser consideradas de baixa prioridade dentro de um esquema corporativo mais

abrangente. A administração de informações em marketing precisa compreender a

maioria das funções de marketing pelas quais o departamento de marketing é

responsável, de desenvolvimento de produto e pesquisa mercadológica até a seleção de

canais de distribuição.f

A princípio pode-se afirmar que a nova tecnologia de informação irá beneficiar

grandes corporações, considerado o custo inicial de se desenvolver um sistema eficiente

de informações de marketing. Todavia, grandes corporações sem a visão para

desenvolver sua própria tecnologia de informação de marketing, para poderem atuar

como pequenas e bem sucedidas empresas que atendem nichos específicos de mercado,

irão perecer sob a ação de concorrentes mais espertos.f

Outra aplicação para estes novos sistemas de informação de marketing se dará no

campo da propaganda. Com mais dados sobre os consumidores e os indivíduos em geral,

será possível traçar perfis de consumidores que compõem um determinado nicho de

mercado, possibilitando o direcionamento dos esforços de propaganda, atingindo mais

eficientemente o público alvo e de forma bem mais econômica.i"

Assim como já aconteceu com a tecnologia de captação de dados dos PDV's, o

surgimento de nova tecnologia de informação deslocará ainda mais o fiel da balança de

poder entre produtores e varejistas para estes últimos. Os varejistas serão os detentores

de informação sobre os consumidores e poderão inclusive desenvolver produtos com

marcas próprias baseados nestas informações e tendências detectadas.

22 . FRASER-ROBINSON, John. Total Ouality Marketing: What Has to Come Next in Sales,
Marketing and Advertising. United Kingdom: Kogan Page, 1993. p.45.

23 BESSEN, limo Riding the Marketing Information Wave. Harvard Business Review, September-
October 1993, V. 71, n. 5. p. 152.

24 BESSEN, Jim. Riding the Marketing Information Wave. Harvard Business Review, September-
October 1993, v. 71, n. 5. p. 158.
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A nova empresa tem que ser dinâmica, capaz de responder rapidamente às

mudanças no mercado; a estrutura deverá ter menos níveis e deverá ser orientada para

os grupos de indivíduos, eliminando as hierarquias burocráticas. Esta nova empresa

deverá também ser baseada em comprometimento ao invés de ser baseada em controles.

Os processos deverão passar por uma reengenharia, visando melhorar a produtividade e

qualidade. Deverá ainda ser aberta, voltada para fora, para o mercado, onde uma

redefinição de funções ditará os novos limites desta nova empresa que surge.

Embora a tecnologia de informação seja considerada o cerne da reinvenção e do

renascimento das organizações, uma pesquisa recente indica que ela também pode ser o

obstáculo para esta renovação." As organizações de amanhã parecem ainda estar presas

na tecnologia do passado. Os centros de informação dentro das empresas ainda estão

estruturados de forma hierárquica e arcáica, não permitindo a passagem total da empresa

para o novo modelo buscado, descrito acima.

Este dilema tem levado empresas a buscarem um novo paradigma, uma nova

visão para a tecnologia de informação. O novo paradigma traz mudanças fundamentais

tanto na tecnologia como um todo, como na sua aplicação para os negócios

empresariais. A nova tecnologia de informação deverá estar em consonância com o novo

modelo de organização buscado. Empresas que não fizerem esta transformação irão

deixar de existir ou se tornarão irrelevantes."

No entanto, Fraser-Robinsorr" argumenta que o surgimento de novas

tecnologias é seguido de uma virada brusca em busca da atualização tecnológica pelas

empresas. Para ele, esta atualização é motivada pelas condições de mercado, pelas

capacidades da concorrência e as exigências dos consumidores.

25 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p.3.

26 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 3-4.

27 FRASER-ROBINSON, John. Total Ouality Marketing: What Has to Come Next in Sales,
Marketing and Advertising. United Kingdom: Kogan Page, 1993. p.44.
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o uso de tecnologia de informação como um ativo pelas empresas tem tido

resultados que variam de péssimo a excelente. A diferença, segundo Haeckel" , está

largamente, se não exclusivamente, na administração. Segundo ele, não há um caminho

curto para desenvolver o conhecimento para fazer julgamentos precisos sobre estratégias

de informação e investimentos. Este processo depende não só da capacidade da empresa

em utilizar informação mas também de uma formação pessoal dos executivos, como

ilustra o caso da Frito-Lay-", descrito no item 3.2.1. deste trabalho.

A alta direção tende a estar cada vez mais envolvida em decisões sobre a

arquitetura da plataforma de seus sistemas de informação, devido ao impacto dessas

plataformas na atividade das empresas.

Empresas centradas em informações têm surgido em todos os setores da

indústria, em alguns casos para implementar melhor uma estratégia, em outros para

permitir uma rápida execução de uma estratégia futura. Na maior parte dos casos, diz

Haeckel, as empresas que implementaram com sucesso estratégias centradas em

informações são as que centralizaram a administração da informação e descentralizaram

seu uso.

Por que é importante ser tecnologicamente competente? Porque a competência

tecnológica e o uso eficaz da TI podem tornar-se uma vantagem competitiva

duradoura. A seguir apresentamos alguns exemplos práticos ilustrativos.

3.2.1. O Caso da Frito-Lay: Melhorando a Velocidade de

Resposta de Marketing

28 Stephan H. Haeckel é diretor de desenvolvimento de marketing avançado da IDM nos Estados
Unidos da América.

29 Este caso faz parte de HAECKEL, Stephan H. Business Strategies in an Information Economy.
Marketing Science Institute, Report 90-119, Oecember 1990. p. 2., e tem sido usado nas escolas de
administração como um exemplo clássico de uso de tecnologia de informação. Para maiores referências
sobre TI na Frito-Lay consulte o caso 9-187-012 da Harvard Business School que publicou: "Frito-Lay,
Inc: Funding for Information Systems", 1986. 12 p.
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o caso da Frito-Lay'? ilustra o uso de informações para permitir uma resposta

local rápida e flexível. No início da década de 80, a Frito-Lay decidiu investir em

computadores para melhorar a eficiência de 10000 vendedores. Em meados da mesma

década, o crescimento da empresa e as margens de lucro vinham declinando e os

fabricantes locais eram mais rápidos em mudar o marketing mix de seus produtos.

Quando a empresa mudou o foco, da redução de custos para a conquista de fatias de

mercado e de aumento da rentabilidade, decidiu descentralizar as operações em quatro

administrações regionais e automatizou as transações de negócios.

Os dados de transações são agora levantados e armazenados em um "armazém

de dados", um depósito de informações de diversas fontes. A comunicação dos dados é

feita através de um sistema, no qual os dados são integrados, sumarizados,

transformados em informação e distribuídos para 200 executivos principais da empresa.

O levantamento e integração dos dados dos pontos-de-venda à fábrica através de

scanners e computadores de mão permitiu à Frito-Lay reduzir o prazo de implementação

de mudanças de preço de 12 semanas para dois dias e meio,. e o prazo de embalagem de

16 semanas para duas. Como resultado, em 1990 a Frito-Lay já tinha atingido uma fatia

de 50% do mercado de salgadinhos nos Estados Unidos.

O sistema por si só não garante uma vantagem competitiva.ê! A administração

está convencida de que, para sustentar essa vantagem, dependerá da habilidade dos

administradores regionais em reagir rapidamente e com flexibilidade às rápidas mudanças

de padrões locais, e da capacidade dos administradores da matriz em reduzir o ciclo de

medidas-reação-planejamento. A TI só funciona se a administração entender e praticar

30 Este caso faz parte de HAECKEL, Stephan H. Business Strategies in an Information Economy.
Marketing Science Institute, Report 90-119, December 1990. p. 2., e tem sido usado nas escolas de
administração como um exemplo clássico de uso de tecnologia de informação. Para maiores referências
sobre TI na Frito-Lay consulte o caso 9-187-012 da Harvard Business School que publicou: "Frito-Lay,
Inc: Funding for Information Systems", 1986. 12 p.

31 HAECKEL, Stephan H.; NOLAN, Richard L. Managing by Wire. Harvard Business Review, v. 71,
n. 5, September-October 1993. p. 122.
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os beneficios e estiver comprometida com a sua implementação e manutenção.P

3.2.2. O Caso da CSX Transportation Mudando a Indústria de

Transporte Ferroviário

o exemplo da CSX Transportationê' ilustra como é possivel, através do uso da

informação, mudar mesmo a essência da indústria de transporte ferroviário. O projeto

consumiu 415 milhões de dólares em sistemas de informação entre 1983 e 1988. Apesar

do retorno sobre investimento (RSI) de 38% (sobre um resultado operacional de $305

milhões de dólares), a decisão foi tomada para satisfaier uma necessidade de

sobrevivência, não por causa do RSI. A estratégia baseou-se em três estágios:

1 - melhorar a produtividade reduzindo a força de trabalho de 60 mil para 50 mil

trabalhadores;

2 - introduzir a automação operacional, com novo desenho e implementação de

sistemas logísticos; e

3 - integrar os dados sobre operações e clientes.

O sistema é baseado num estoque de 1.500 bilhões de caracteres, organizados

em 1500 bancos de dados ligados entre si. O que diferencia a CSX é o uso da

informação para agregar valor aos tradicionais serviços de transporte. A CSX controla e

organiza o transporte de componentes de fabricação de forma a combinar com os

sistemas just-in-time de seus clientes. Os bancos de dados permitem uma rápida

resposta a complexos pedidos de cotação de preços. Através de segmentação, foi

possível criar serviços diferenciados, alguns dos quais permitem aos clientes substituir

32 Ver também DAFr, Richard L. Organization Theory and Design. Capítulo 9: Information
Technology and Organizational ControI. Saint Paul: West Publishing. 4a. ed., 1992. p.283-314.

33 Este caso faz parte de HAECKEL, Stephan. Business Strategies in an Information Economy.
Marketing Science Institute, Report 90-119, December 1990. p. 2., e tem sido usado nas escolas de
administração como um exemplo clássico de uso de tecnologia de informação.
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funções antes executadas por administradores intermediários.ê"

o resultado dessa habilidade em conhecer e utilizar o que se sabe sobre os

clientes, a concorrência, os preços e a situação de seus ativos, além de um complexo

sistema de logística, é uma mudança no modo como esta empresa administra seu

negócio - e está certamente alterando a indústria de transportes.

3.3. Aplicações de TI em Marketing: Navegando por Ilhas de Automação

Marketing é uma área que não tem feito pleno uso da tecnologia de informação,

em parte porque até o momento as empresas ainda são divididas por departamentos, que

se tornam ilhas de automação." O departamento responsável pela TI não tem grande

interesse em entender e atender as demandas de marketing, e o departamento de

marketing por sua vez não tem o treinamento e educação necessária para saber os

beneficios que podem ser tirados de um sistema de informação de marketing que se

tornou possível pelas novas tecnologias disponiveis.j"

Outro entrave surge porque marketing é dependente de informações que são

externas à empresa.ê? como a proveniente de bancos de dados, pesquisa de mercado,

custos de mídia, informações sobre concorrência, etc. Este tipo de informação, diferente

34 A teoria de que a introdução de tecnologias de informação é responsável pela redução do número
de gerentes médios é refutada por NEWMAN, George. The Death ofMiddle Managers. Across the
Board, Apri11991, v. 28, n. 4. p. 10-11.

35 Ilhas de automação, é uma expressão utilizada por BARTELS, Joachim C. Trends in Database
Systems and Concepts: a Business Perspective. Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing
Kongress '88, em 28 de novembro de 1988.

36 FRASER-ROBINSON, John. Total Ouality Marketing: What Has to Come Next in Sales,
Marketing and Advertising. United Kingdom: Kogan Page, 1993. p.45.

37 Uma discussão sobre o papel das empresas de bancos de dados como fonte de informação externa no
sistema de informação de marketing das empresas, bem como uma análise das vantagens e desvantagens
em se utilizar fontes externas, encontra-se em BINGRAM Jr, Frank G.; RAFFIELD Ill, Barney T.
Business to Business Marketing Management. Homewood: Irwin, 1990. p. 166-176, 179, 181.
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da maioria das informações empresariais, não é baseado em transações da empresa e sim

em relatórios estatísticos. Por esta razão, e ainda pelo fato de os sistemas de informação

de marketing serem algo relativamente novo, é que o departamento de informações tem

dificuldade em entender as necessidades do departamento de marketing."

As ilhas de automação ocorrem mesmo entre marketing e outros departamentos,

em função de necessidades específicas do negócio, como por exemplo, diferentes e

incompatíveis bancos de dados criados pelas áreas de marketing e finanças.ê? As ilhas

existem dentro de uma empresa, dentro de um setor e entre os negócios em geral. As

ilhas existem também entre os diferentes fornecedores de informação, criando bancos de

dados que são incompatíveis entre si e que geram grande dificuldade para os usuários.'

Para resolver o problema, muitos sistemas de informações executivas apresentam para os

executivos principais apenas os grandes resultados, ou as grandes contas. É possível

obter resultados parciais nos sistemas índependentes.w

A harmonização dos bancos de dados é vendida no mercado como uma

vantagem competitiva, especialmente pelas grandes empresas do setor. Os usuários

querem ter a mesma estrutura de dados, independente do país ou fornecedor, e os

bancos de dados têm que ser compatíveis entre si (endereços, codificação dos cargos

executivos, abreviaturas, etc., têm que ser padronizados).

Segundo Joachim Bartels, "o desenvolvimento de software tem estado atrás do

de hardware, razão pela qual há uma demorada evolução dos sistemas de bancos de

dados, inflexíveis e de alto custo de manutenção"." Outra razão apontada como causa

38 FRASER-ROBINSON, John. Total Ouality Marketing: What Has to Come Next in Sales,
Marketing and Advertising. United Kingdom: Kogan Page, 1993. p.47-8.

39 Fala-se mesmo que uma planilha eletrônica só pode ser usada por quem a criou, pois poucos outros
usuários a desenvolveriam da mesma maneira.

40 . Executive Information Systems. Special Report No. S123. London: The Economist
Intelligence Unit, July 1991. 127 p.

41 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.
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deste atraso é a inércia por parte dos departamentos de processamento de dados das

empresas em absorver novas tecnologias de processamento de dados. Novas

tecnologias têm sido introduzidas nas empresas por inovadores, que ultrapassam o

tradicional CPD das empresas.v

Se o processo é complicado dentro de uma unidade, pior ainda quando é

necessário compatibilizar sistemas entre escritórios e ainda pior, entre países. Diferentes

executivos em diferentes países tendem a administrar (coletar, processar e analisar) os

dados de forma diversa.

A mesma incompatibilidade ocorre entre bancos de dados internos e dados

recebidos de terceiros. Internamente o problema se inicia com a incompatibilidade entre

o banco de dados de clientes e o banco de dados de potenciais usuários, a informação da

força de vendas, telemarketing e pesquisa de mercado."

3.4. TI: Mudando o Conhecimento de Marketing

Tapscott'" cita três mudanças criticas na aplicação de tecnologia de informação:

as empresas passariam a ter a possibilidade de:

1 - se organizarem em grupos de alta performance;

2 - funcionarem como negócios integrados, embora com elevado nível de

autonomia unitária; e

3 - desenvolverem novas relações com organizações externas, criando a empresa

42 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.

43 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.

44 TAPSCOTI, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 4.



26

estendida.

Grupos de Alta Performance: O computador por si só não funciona da forma

como as pessoas operam. Para tanto ele precisa ser conectado em redes, permitindo a

comunicação entre indivíduos e grupos, quebrando barreiras de tempo e distância,

contribuindo para a formação de grupos que possam agir juntos para resolver problemas

na hora em que eles surjam,

Integração das Organizações: Um bom exemplo de integração é o "package

tracking system" da Federal Express, empresa norte americana de entrega de

documentos e pacotes que opera mundialmente, inclusive no Brasil. Através de um

sistema todo integrado em computadores é possível saber, a qualquer momento, a

localização de um pacote específico. Para os grandes usuários é possível dar acesso ao

sistema para que ele próprio (usuário) possa responder às consultas dos seus clientes,

dando informações precisas e seguras.

Outra aplicação é exemplificada nos bancos, que podem passar a tratar um

cliente de uma certa área do banco como um cliente do banco como um todo, através de

um arquivo central com os dados do cliente para ser acessado por toda a estrutura do

banco."

Empresa Estendida: A empresa norte americana Toys 'R' Us, maior rede

americana de lojas especializada em brinquedos e artigos para crianças, faz amplo uso de

troca eletrônica de dados com seus fornecedores, eliminando operações burocráticas,

que consomem papel e tempo. Os maiores fornecedores chegam mesmo a ter acesso aos

dados direto dos PDV's eletrônicos, sendo assim habilitados a controlarem as vendas de

seus produtos e também poderem estocar as lojas automaticamente quando o estoque

atingir um certo nível baixo.

Na primeira era da tecnologia de informação os computadores eram vistos como

componentes internos da organização. Agora são vistos como elos de ligação entre

45 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p.6,9.
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empresas e fornecedores, canais de distribuição e consumidores. A ligação eletrônica

entre empresas, empresas com fornecedores e empresas com clientes está mudando a

forma como se fazem negócios."

O slogan "aproximar-se do cliente" agora tem um sentido de alta tecnologia.

Empresas como a American Airlines e a R. 1. Reynolds alcançaram vantagens

competitivas apoiados em poderosos sistemas de informação sobre seus clientes. 47

Através das informações obtidas é possível não só entender melhor os

consumidores, mas também facilitar o desenvolvimento e comercialização de novos

produtos.

Figura 1. Mudanças Geradas Pela Tecnologia de Informação.

Capacitação
Tecnológica

Computação
Entre Empresas

Sistemas
Integrados

Computação em
Grupos de Trabalho

A Promessa As Mudanças

Reformulando
Relacionamentos Externos

Transformação das
Organizações

Redesenho dos
Processos de Negócios

Fonte: Adaptado de TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. Business Week, october 25,
1993. p.9.

46 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p.9,12,14.

47 BESSEN, Jim. Riding the Marketing Information Wave. Harvard Business Review, September-
October 1993, v. 71, n. 5. p. 150.
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3.5. Agregar Valor: Objetivo-chave da TI

A nova tecnologia de informação está mudando a forma como fazemos negócios,

trabalhamos, nos divertimos e até a forma como pensamos. Este novo paradigma está

cheio de oportunidades e perigos. A adaptação das empresas à nova tecnologia de

informação pode ser comparada a viajar, onde conhecer o lugar onde queremos chegar é

de fundamental importância, mas sem que saibamos como chegar lá não haveremos de

atingir o objetivo ou o sucesso."

A nova tarefa da tecnologia de informação não é somente reinventar as

empresas. O novo paradigma compreende a criação de riqueza, valor agregado elevado,

empregos bem remunerados e a mudança de nossa sociedade, economia, indústria e

governo, para melhor.

O mundo industrializado não está somente numa recuperação gradual, fruto de

um novo ciclo econômico, está isto sim, sofrendo uma mudança estrutural, onde surgirá

uma nova ordem econômica, baseada no conhecimento e na inovação."

Computação, telecomunicações e as indústrias que fornecem informações - rádio,

televisão, publicações, bibliotecas, e a indústria de entretenimento - estão convergindo.

Não deverá demorar muito para que o telefone, televisão e computador pessoal se

encontrem num só aparelho. As information superhighways (super vias de informação)

podem fornecer uma grande gama de serviços, em dados, texto; voz, imagem e vídeo

para cada residência, escola, empresa, laboratório e escritório para serem usados por

usuários ativos e informados. 50

Uma sinergia para adicionar valor pode vir da integração entre fontes de

48 TAPSCOTI, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 26,27,30,3l.

49 TAPSCOTI, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 21.

50 TAPSCOTI, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 21,26.
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informação antes não relacionadas, tais como fabricante-distribuidores e fornecedores-

clientes. Sinergias surgem também da integração entre empresas de um mesmo setor

para desenvolver um projeto de tecnologia de informação, como o clássico exemplo dos

sistemas de reserva de passagem das companhias aéreas. Com a introdução dos sistemas

de milhagem aérea", pode-se oferecer serviços ao passageiro que use freqüentemente a

mesma companhia aérea, como por exemplo a mudança automática para um assento de

primeira classe, sem que seja feita uma solicitação especial.

Clemons mencionou como exemplo do auge da aplicação de tecnologia de

informação em marketing, como forma de adicionar valor, a ocasião quando os bancos

no futuro enviarem um "vale" aos clientes como forma de pré-aprovação de crédito.

Isto quer dizer que, mesmo antes de solicitar um empréstimo, o cliente potencial já tem a

aprovação. Esta aprovação seria baseada em dados demográficos contidos em bancos

de dados do banco ou obtidos externamente. Os cartões de crédito têm adotado política

semelhante ao enviar a clientes potenciais formulários de pedido de um novo cartão de

crédito já previamente aprovado. 52

51 O sistema de milhagem aérea consiste na acumulação de milhas voadas por um indivíduo com urna
empresa aérea específica, que posteriormente premia este consumidor fiel com passagens grátis quando
este atingir um determinado número de milhas voadas acumuladas. A Varig do Brasil introduziu este
sistema no começo do ano de 1994.

52 Comentários de aula do curso de MBA "Information: Technology and Industry Structure" na
Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, Philadelphia, EUA.
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3.6. Mudanças na Tecnologia

Tapscott'" descreve cinco mudanças críticas que ocorreram na tecnologia:

1 - dos Semicondutores para os Sistemas Baseados em Micro

Processadores: O micro-processador está no centro desta nova mudança na tecnologia

de informação, os sistemas baseados em micro computadores estão tomando o lugar dos

antigos mainframes com vantagem de custo e desempenho, colocando os computadores

onde a ação existe, ajudando na descentralização de tarefas e atividades. 54

2 - de Sistemas Host-based para ClientlServer: As antigas redes de.

computadores, baseadas em um mainframe e diversos terminais, permitiam pouca

flexibilidade aos usuários. Com o novo modelo, baseado em micro processadores, cada

computador interligado pode rodar seu próprio software e ainda dividir software e

informações com todos os demais micro computadores ligados à rede. Este sistema,

além de ser mais barato, permite interligações com clientes e fornecedores. 55

A IBM prevê que ainda durante os anos 90, 90% dos computadores pessoais

estarão ligados em rede, oferendo uma melhor integração entre empresas e fornecedores

e entre empresas e clientes. As redes, além disso, incentivam a tomada de decisão

descentralizada. 56

3 - de Software dos Fornecedores do Mainframe para Software Padrão

(Aberto): Os software abertos são aqueles que podem ser usados em diferentes

computadores e que não pertencem necessariamente ao fornecedor do hardware. Uma

53 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 14.

54 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 14.

55 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 14,15.

56 FRASER-ROBINSON, John. Total Oualitv Marketing: What Has to Come Next in Sales,
Marketing and Advertising. United Kingdom: Kogan Page, 1993. p.52.
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vez que os usuários passem a usar software padrão eles passam também a ter a

possibilidade de se interligar, unindo assim clientes e fornecedores e até concorrentes.

Esta forma de software modular é flexível, poderosa e interativa. 57

Fraser-Robinson lembra que a tecnologia de informação poderia ainda estar mais

adiantada se as grandes empresas da área de computação tivessem adotado padrões para

o desenvolvimento de produtos desde o início, ainda durante a década de 80.58

4 - de Dados Separados, - Texto, Voz e Imagem - para Multimídia:

Computação multimídia é a computação da forma como os seres humanos o acham

natural, ou seja, integrando voz, texto e imagem em um só. Isto se tomou possível

graças à força dos computadores atuais e à digitalização de todos os procedimentos. 59

5 - Desenvolvimento de Software - De Artesanato para Produção Avançada:

A indústria de software está se tomando uma indústria de produtos de componentes ou

partes. O software tem que ser desenvolvido a curto prazo e abaixo custo; para que isto

seja possível, são desenvolvidos módulos que podem ser "encaixados" de formas

diversas, de modo a produzir diferentes software. Esta modularização também está

ocorrendo na indústria de bancos de dados, oferecendo a agilidade requerida pelo novo

ambiente organizacional, que não suporta mais o preço e o prazo tradicional de

desenvolvimento de um novo e completo software ou serviço de informação"

57 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 15,18,20.

58 FRASER-ROBINSON, John. Total Ouality Marketing: What Has to Come Next in Sales,
Marketing and Advertising. United Kingdom: Kogan Page, 1993. p.56.

59 TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the Enterprise.
Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 20.

60 Adaptado de TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. How Information Technology is Reinventing the
Enterprise. Business Week (Special Advertising Section), October 25, 1993. p. 20,21.
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Figura 2. As Cinco Mudanças Críticas em Tecnologia

Processamento Semicondutor Tradicional Microprocessador

Sistema "Host -based" "ClientlServer"

Software Propriedade dos Sistema Aberto

Fomecedores de Hardware

Informação Dados Separados: Voz, Multimídia

Texto e Imagem

Desenvolvimento de Artesanal Manufaturado,

Software "engineered'

ERA 1 ERA 2

Fonte: TAPSCOTT, Don. Paradigm Shift. Business Week, October 25, 1993. p.15.

3.7. Características Básicas de uma Infra-estrutura de Informações

Empresariais

Os bancos de dados eletrônicos operam em infra-estruturas e plataformas de

informações. Uma infra-estrutura de informações é um arranjo arquitetônico de dados,

comunicações, aplicações e instalações do usuário. Plataforma é sua implementação

tecnológica, composta por três parâmetros, segundo Haeckel: 61

1- ALCANCE

2 - ABRANGÊNCIA

3 - ESTRUTURA

(Reach - Connectivity);

(Range - Sharing) e

(Grasp - Structure).

ALCANCE representa o número de fontes de informações e localidades do

61 HAECKEL, Stephan. Business Strategies in an Information Economy. Marketing Science
Institute, Report 90-119, December 1990. 20 p.
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usuário. É uma medida de conectividade, que determina quem e o que pode ser

acessado.

ABRANGÊNCIA refere-se ao grau em que a unidade de informação ou lógica

pode ser automaticamente compartilhada por aplicações múltiplas.

ESTRUTURA é o significado fornecido pela informação. O contexto é

determinado pela extensão e pelo tipo de estrutura fornecida pela informação, e a

estrutura é geralmente fornecida pelo uso de metadata. Metadata é informação sobre

informação (índices), como por exemplo as regras de programação do armazém de

informações da Frito-Lay, usadas para transformar as informações iniciais em sumários

para executivos. Outros exemplos de metadata mencionados são a fonte da informação,

onde é utilizada, onde está localizada, a que informações está relacionada e como está

relacionada, as condições sob a qual pode ser utilizada, por quem deve e pode ser usada,

a atualidade (idade), e qualquer outro atributo ligado ao uso da informação.

Quando uma agência de turismo conecta o sistema de reservas de passagem,

podemos dizer que ALCANCE é a infra-estrutura de comunicações, como por exemplo

o hardware e os protocolos de comunicação. Uma vez atendido o telefone, a

ABRANGÊNCIA torna-se importante. Por exemplo, o operador tem que conhecer os

códigos para acessar os dados sobre o vôo, hotel, aluguel de carro etc., assim como os

códigos para efetuar a reserva. Estes diferentes bancos de dados, de diferentes empresas

aéreas, hotéis, empresas de aluguel de carro, têm que ser compatíveis. Tão compatíveis

que as ofertas podem ser combinadas de forma a oferecer descontos de acordo com o

número de dias, a cidade, o número de serviços utilizados, o fato de serem clientes

antigos, etc. A ESTRUTURA é a quantidade de dados que pode ser acessada, como por

exemplo as diferentes alternativas de vôo, o acesso imediato aos preços e lugares

disponíveis e a capacidade de localizar automaticamente a melhor em termos de valor

econômico.

Algumas das barreiras técnicas para se implementar uma estrutura de

informações empresariais são a capacidade de compressão, descompressão e
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monitoramento da qualidade dos dados, a velocidade e capacidade de processamento do

server, os backups e a segurança, e os padrões e a tecnologia utilizada anteriormente.

As barreiras organizacionais são: os objetivos do negócio, o foco da

administração, a cultura da empresa, em ter quem obtenha aquela informação para quem

está pedindo, e a falta de visão, liderança e persistência.f?

3.8. As Implicações para a Indústria de Bancos de Dados

Quando se fala em tecnologia de informação em marketing como forma de

ganhar competitividade, pensa-se logo nos novos computadores e software para

monitorar mercados, em redes, EDI (electronic data interchange) e scanners. Na

verdade, estes são apenas instrumentos para gerenciar informações que são armazenadas

em bancos de dados.

Tradicionalmente, as tecnologias de computadores e de informação eram vistas

como improvisadoras da eficiência das atividades de marketing e da eficácia das decisões

de marketing. No entanto, estas tecnologias estão sendo vistas, cada vez mais, como

geradoras de vantagens mercadológicas e competitivas ao permitir que as empresas se

diferenciem no mercado.f

Embora muitos Centros de Informação estejam sendo desenvolvidos nas

empresas, nota-se uma tendência para que o usuário busque sua própria informação. A

decorrência desse fato é que é preciso criar software ou ferramentas de acesso que

tomem esta procura mais fácil (sistemas baseados no software Microsoft Windows). A

62 Baseado na apresentação feita por John 1. Alexander, presidente da Business Technology
v ,

Consulting, Inc., sobre os problemas de implementação de "enterprise information", durante a lIA •
(Information Industry Association) Convention, Washington, EUA, 21 de Outubro de 1993.

63 RANGASWAMY, Arvind; WIND, Yoram. Information Technology in Marketing. Encvclopedia
ofMicrocomputers, New York: Marcel Deckker Ine, 1990. 33 p. '
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padronização reduzirá o tempo de desenvolvimento de software, treino do usuário e uso

do sistema.

Até agora, uma vez que uma estrutura de bancos de dados fosse criada, ou uma

aplicação implementada, era muito dificil modificá-la posteriormente. Com linguagens

mais flexíveis, com o envolvimento dos usuários desde o início do desenvolvimento do

projeto e com uma melhor formação de programadores e usuários, a tarefa ficará mais

fácil.

Uma das questões mais importantes para o planejamento do uso de bancos de

dados - e também para a indústria - é qual sistema usar, principalmente com a demanda

crescente por comunicações diretas entre computadores (transferência de arquivosj.v'

Em suma, a tecnologia de informação afeta a indústria de banco de dados e,

conseqüentemente as funções de marketing, porque:

1. ao disseminar inovações em hardware e software, afeta a demanda por

serviços de informação;

2. provoca mudanças no formato de distribuição dos produtos (papel, fita

magnética, fax, disquete, correio eletrônico, etc.);

3. provoca mudanças na estrutura competitiva;

4. gera alianças estratégicas;

5. afeta o tempo e custo de coleta, processamento e distribuição e análise dos

dados;

6. permite a geração de serviços cada vez mais especializados;

7. democratiza o acesso à informação e à tecnologia de gerenciamento de banco

de dados;

9. estabelece padrões de comunicação (1) entre os usuários e (2) entre os

usuários e as empresas fornecedoras;

10. estimula a diversificação dos negócios entre novas empresas e empresas do

64 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.
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setor (como publicações oferecendo serviços on-line e companhias de outros setores

interessadas em divulgar suas informações através de meios de comunicação internos).

Um dos desafios da indústria de bancos de dados é utilizar a tecnologia de

informação para transformar dados em conhecimento. Para isso, é preciso

compatibilizar a exploração de serviços baseado em tecnologias novas e antigas.
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4. Análise da Indústria de Bancos de Dados

4.1. Definição dos Conceitos

Nesta seção definimos os conceitos básicos para uma análise da indústria de

bancos de dados como parte da indústria de informações empresariais. Estes conceitos

são: banco de dados, fontes/fornecedor, formas de acesso e usuário. Apresentamos

também o conceito de qualidade conforme percebida pelos usuários de bancos de dados.

A indústria de informações empresariais compreende "empresas privadas e

entidades governamentais envolvidas na aquisição, embalagem, processamento,

arquivamento, transmissão e/ou distribuição de informação empresarial". 65

4.1.1. Banco de Dados

Um banco de dados (database), segundo a Communications Trends, Inc., é uma

coleção organizada de fatos ou estatísticas cujo objetivo é auxiliar a compreensão das

operações de uma organização ou de seu ambiente. As empresas mantêm bancos de

dados internos para controlar vendas, carteira de clientes, estoque, empregados ou bens

de capital. As empresas utilizam bancos de dados externos para obter informações

sobre mercados, competidores, a economia, tendências sociais, comportamento de

consumidores e outros aspectos de seus negócios.w

Para ser útil, um banco de dados, segundo Sigel, tem que ser completo,

65 Adaptado de: McLAUGHLIN, John F; BIRINYL, Anne E. Mapping the Infonnation Business.
Working Paoer: Program of Information Resources Policy and the Center for Information Resources
Policy, Harvard University, Cambridge, MA, 1980. p. vi.

66 SIGEL, Errem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p.67.
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atualizável e passível de consulta (especialmente por computador). Os tipos mais

comuns de bancos de dados externos à empresa são: técnico-científico, de informações

gerais, de notícias de negócios, de crédito/finanças, legal/fiscal ou específicos de um

setor.v?

Os bancos de dados podem variar quanto à forma de apresentação, tamanho,

conteúdo e forma de acesso.

Alguns exemplos de bancos de dados que usamos cotidianamente são: agendas

de telefone, listas telefônicas, caderno de receitas, talão de cheques, extratos de bancos

e de cartões de crédito, programas de milhagem aérea, cadernos escolares, jornais,

livros, revistas, discos, receitas médicas, imposto de renda e Guia de CEP. Outros tipos

de bancos de dados surgem em um formato diferente, mas são também um conjunto de

informações, tais como: códigos de identificação, senhas e mesmo as nossas próprias

casas. Os domicílios interessam principalmente a empresas de pesquisa (o que é que esta

unidade residencial contém quanto a: número de pessoas, quartos, dependências,

eletrodomésticos, etc., para determinar hábitos de consumo - o que é que estas pessoas

têm em suas mesas de cabeceira? O que tomam no café da manhã? Quantas vezes e

para onde telefonam?).

Exemplos comuns de bancos de dados em empresas são: listas de endereços,

registro de empregados, folha de pagamento, ficha cadastral, lista de pedidos, controle

de estoque, documentos financeiros e controle de correspondência.

Segundo a legislação japonesa de direito autoral, um banco de dados é um

agregado de artigos (texto), bancos de dados e/ou diagramas sistematicamente

distribuídos, com a ajuda de computador.

67 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p.68.
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4.1.2. Usuários ou Consumidores

Consumidores de produtos da indústria de bancos de dados são pessoas físicas

ou jurídicas que necessitam de informações sobre uma ou mais pessoas jurídicas. O

usuário final pode ser um indivíduo ou uma empresa. Os bancos de dados podem ser

obtidos diretamente do fornecedor (listas de membros de uma associação) ou através de

um distribuidor (empresas de videotexto e redes).

O esquema abaixo mostra um outro modo de classificar os usuários de acordo

com o grau de sofisticação tecnológica. Quanto mais confortável com o uso de

informações, maior o grau de adoção de novos produtos e serviços de informação, mas

menor será o número de usuários neste segmento.

Figura 3. Tipos de Usuários de Acordo com o Grau de Uso de Informações

Confortável
com Informações

Desconfortável com
Tecnologias em Geral

Fonte: AT&T, apresentado na lIA Convention, 20 de outubro de 1993.
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4.1.3. FonteslFornecedores

Fontes ou Fornecedores são:

1 - compiladores de dados como jornais e revistas, empresas privadas como

Reuters e Dun & Bradstreet, e muitos órgãos do governo; e

2 - fontes primárias, como as próprias empresas que divulgam seus dados, as

associações setoriais e de classe e órgãos do governo.

A distribuição pode ser feita diretamente pelos produtores de informação ou por

terceiros, como as redes Dialog (third party vendors).

Figura 4 . Exemplos de Fontes Externas de Informação

errado Financeiro

Outras Empresas e Entidades
de Classe

Contatos Pessoais

Outras Redes de
Informação

Estudos e Publicações Especializadas.
Pro Issionats da Area



4.1.4. Formas de Acesso

Os meios de transmissão dos dados são (1) papel (listas, diretórios, cartões,

fax), (2) eletrônico (on-line, computer disk-read only memory - CD-ROM, disquetes,

fitas magnéticas e audiotexto) ou (3) pessoa-pessoa (por telefone).

Figura 5. Exemplos de Formas de Acesso

Livros

Arquivos
Papel

~
Pessoas

CD-ROM Computadores Pessoais/
Meios Eletrônicos

Fax/Modem

Redes e
VideotextoDisquetes
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De todos estes meios de acesso, os mais recentes são o videotexto e o CD-ROM.

Videotexto: é um sistema eletrônico de comunicação, interativo, capaz de transmitir

texto e imagens diretamente ao consumidor. O usuário utiliza o sistema através de um

teclado ou tela. A informação é obtida interativamente do centro de videotexto,

diretamente ou através de gateways para outras fontes de informação. A informação

requisitada é mostrada numa tela de televisão, terminal de computador ou outro tipo de
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equipamento de video.P

Em junho de 1986 o sistema Minitel possuia 1.8 milhões de terminais em uso na

França, mais de 3 milhões de horas usadas por usuários para acessar mais de 3000

diferentes serviços.s? As empresas podem acessar vários tipos de informação, desde

relatórios de verificação de crédito até ordens eletrônicas de seus fornecedores.

Nos Estados Unidos e nos grandes mercados internacionais, a velocidade de

penetração do videotexto tem sido muito menor que na França. Nos Estados Unidos,

alguns dos sistemas mais conhecidos de videotexto são o Internet, Prodigy, CompuServe

America Online, The Source e Dow Jones News!Retrieval. Os três últimos tinham, em

1987, cerca de 1 milhão de assinantes."? A Prodigy tinha, ao final de 1993, cerca de 3.5

milhões de usuários, dos quais 30% dizem administrar seus negócios diretamente de um

escritório junto à residência." Juntos, a Prodigy, a CompuServe e a America Online

geraram 500 milhões de dólares em 1992.72

Alguns dos serviços oferecidos através dos videotextos são: Jogos, Filmes e

Lazer, Notícias, Comunicações, Shopping, Dinheiro & Viagens, Educação e

Entretenimento e Artes.

O sucesso do videotexto, no entanto, é questionado porque a única vantagem

que oferece, comparado a outras formas de acesso ao mesmo tipo de serviço, é a

68 Conforme especificação mencionada em TALARZYK, W. Wayne; WIDING lI, Robert E.
Videotext: Are We Having Fun Yet? Working Paper No. 87-72, College ofBusiness, The Ohio State
University, June 1987. p.2. in: ROBERTS, Mary Lou; BERGER, Paul D. Direct Marketing
Management. Prentice-Hall, 1989. p.430.

69 NAHON, George; POINTEAU, Edith. Minitel Videotext in France: What We Have Learned.
Direct Marketing, January 1987. p.64., in: ROBERTS, Mary Lou; BERGER, Paul D. Direct
Marketing Management. Prentice-Hall, 1989. p.430.

70 SAPORITO, Bill. Are IBM and Sears Crazy? Or Canny? Fortune, September 28, 1987, v. 116, n.
7. p.58-64. in: ROBERTS, Mary Lou e BERGER, Paul D. Direct Marketing Management. Prentice-
Hall, 1989. p. 430 .

71 Dados fornecidos pelo fundador da Prodigy, em palestra na lIA Convention, 20 de outubro de 1993,
em Washington, EUA.

72 ____ o The Information Payoff. Information Technology (A Special Adversiting Section),
September 27, 1993. p.9.
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conveniência e a velocidade de acesso. Embora de futuro incerto, as tecnologias de

transmissão eletrônica continuam sendo a esperança dos profissionais de marketing

direto.P

Há um temor entre a indústria de publicações de que os produtos em CD-ROM

canibalizem os produtos agora impressos. Isto só não acontece ainda, conforme muitos

especialistas, devido a necessidade de hardware, como um drive, e por muitos produtos

de CD-ROMterem um preço percebido pelo usuário como muito alto (ou os usuários

ainda não perceberam seu real valor).74

4.1.5. Qualidade de Informação

As dimensões da qualidade de um produto ou serviço deinformação podem ser

tangíveis ou intangíveis. Algumas das dimensões da qualidade de produtos em geral são

a performance, as características (features), a confiabilidade, conformidade,

durabilidade, serviço, estética e a qualidade percebida."

A qualidade da informação contida nos bancos de dados é percebida pelo usuário

através de variáveis como:

- Compatibilidade com sistemas internos

- Abrangência dos dados (i.e., geográfica e demográfica)

- Profundidade

- Acuracidade e Veracidade

- Facilidade de Entendimento

73 ROBERTS, Mary Lou; BERGER, Paul D. Direct Marketing Management. Prentice-Hall, 1989. p.
432.

74 Mary Ano O'CONNOR in: ROTH, Judith Paris (Editora). CD-ROM Applications and Markets.
Londo: Meckler Corporation, 1988. Capítulo 5 - Marketing CD-ROM Technology in the 1980s and
90s: Business and Retail. p. 107-133. Apresenta uma extensa discussão sobre os aspectos
mercadológicos da introdução dos CD-ROMs.

75 GARVIN, D. A. Managing Oualitv. New York: Free Press, 1988.
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- Velocidade de Recebimento do Serviço ou Bem

- Suporte de Serviços (pré e pós compra)

- Atualidade (i.e.,Balanços Financeiros devem ser os mais recentes)

- Facilidade de Acesso

- Facilidade de Manipulação

- Facilidade de Compreensão

- Forma de Apresentação

- Importância da Informação para a tomada de decisão.

A demanda por informações empresariais depende basicamente de sete fatores:

1. a necessidade dos produtos e serviços;

2. a distribuição por redes;

3. a liderança tecnológica;

4. o custo-beneficio auferido;

5. a compatibilidade com outros sistemas; (internos e já existentes; sistemas

entre fornecedores, etc).

6. o movimento irrestrito de informações entre países;

7. as alianças de cooperação.

Algumas das variáveis-chave no comportamento dos usuários são o uso da

informação (aplicações), categoria de informação requerida, valor percebido (por

exemplo, desenvolvimento interno versus compra do serviço, atividades pós-compra,

serviço ao cliente), cobertura geográfica, meio de transmissão (papel, eletrônico, etc.),

diferentes papéis do usuário no processo de compra (decisor, influenciador, detetor da

informação, usuário final), qualidade (acuracidade dos dados, prazo de entrega, serviços

adicionados, formas de pagamento, uso da informação).

Definidos estes conceitos, vamos analisar nas próximas seções:

1 - o papel do Governo na indústria de informação;

2 - o posicionamento dos bancos de dados em relação a outros produtos e
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serviços da indústria de informações e do conteúdo; e

3 - o dimensionamento do mercado de bancos de dados eletrônicos em três

mercados mundiais principais: os Estados Unidos, a Europa e o Japão.

4.2. O Papel do Governo na Difusão da Informação

o Governo (ou Estado) age como usuário, fonte de informações, concorrente

das empresas privadas de bancos de dados e principalmente como regulador. Pode

influenciar e controlar os impactos das políticas de privatização das telecomunicações, as

alianças entre o setor público e privado, tanto em telecomunicações quanto em serviços,

a legislação de direito autoral, o controle da indústria de software e hardware, as

restrições ao acesso a informações fiscais ou de outra natureza fornecidas pelas

empresas ao governo e, ainda, as leis de direito de privacidade.

Katz76 argumenta que o conceito de sociedade de informação é aplicável aos

países desenvolvidos, mas não é um modelo que precisa ser seguido pelas outras nações

como pré-requisito para alcançar um estágio pós-industrial. Para ele, as sociedades

tendem a adotar tecnologias de informação não somente com base na viabilidade técnica

e econômica, mas também na viabilidade política. Katz considera que as teorias recentes

que procuram explicar a ligação entre informações, comunicações e a sociedade tendem

a enfatizar as variáveis econômicas e sociais, deixando de lado as variáveis políticas.

o modelo esquema de Katz explica como as variáveis econômicas e políticas

(além das variáveis sociais) controlam o processo de difusão da tecnologia de

informação. No primeiro estágio, quando se está estabelecendo um novo estado de

desenvolvimento de tecnologia de informação, a variável política é a mais importante.

76 KATZ, Raul Luciano. The Infonnation Society - An International Perspective. New York:
Praeger Publishers, 1988. p. 45-109.
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Neste caso o Estado autoriza a difusão de tecnologias de comunicação de massa que

sirvam para criar uma identidade nacional ou proporcionar controle político sobre

territórios e populações. Ter uma rede de influências internacionais, neste estágio, é

essencial para determinar a introdução de certas tecnologias em certos países.

No segundo estágio de desenvolvimento, a variável econômica é a de maior

peso. A tecnologia de informação é parte da infra-estrutura do país e é necessária para o

crescimento econômico. A variável política pode ainda ter um grande peso neste

estágio, através de processos regulatórios.

No terceiro estágio, a maturidade, há um declínio da importância da variável

política e um aumento da importância dos fatores econômicos na determinação da

difusão da tecnologia de informação. O setor privado passa a ser o maior consumidor

de produtos e serviços de comunicação e informação, podendo mesmo haver uma

relação conflituosa com as estruturas regulatórias do Estado. Os preços dos

equipamentos neste estágio tendem a cair. O autor menciona, como exemplos dessas

pressões do setor privado sobre o setor público, políticas de mídia na França e Itália

autorizando a instalação de estações de rádio privadas, e a mudança na legislação do

México para permitir a instalação de um satélite para receber programas de televisão a

cabo vindos dos Estados Unidos.

No caso da maioria dos países em desenvolvimento, como o Brasil, o governo

tem controlado a introdução de certas tecnologias, o suprimento e o acesso aos produtos

e serviços de informação, através do controle do mercado de telecomunicações e da

política industrial e, até pouco tempo, da reserva de informática. Não cabe aqui julgar se

estas políticas são adequadas ou não, mas mostrar que o Estado tem um papel-chave

para o desenvolvimento do mercado de informação no país, como inibidor ou

impulsionador.

O mundo de informação irá digitalizar-se (video, áudio, gráficos etc); as

técnicas de imagem vão revolucionar o futuro, em combinação com as técnicas de

recuperação e distribuição de informações dos bancos de dados. Para que isto aconteça,
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é preciso construir redes técnicas e infra-estrutura para coletar, atualizar e distribuir a

informação, o que pressupõe a existência de.uma boa rede de telecomunicações.

As políticas para a indústria em países em desenvolvimento terão que garantir

acesso à informação, reconhecendo o direito do indivíduo e empresas de conhecer a

informação coletada em órgãos oficiais. O governo deveria facilitar o acesso a

produtos e serviços de informação de sua propriedade. Os países em desenvolvimento

poderão ser beneficiados de dois modos, segundo Gimenez:??

1- através do acesso a distribuidores de bases de dados como Dialog,

melhorando a qualidade da informação técnica e científica, tendo acesso a informações

sobre pesquisas nos países desenvolvidos;

2 - a indústria nesses países pode desenvolver-se a um menor custo em tempo e

dinheiro, através da alavancagem das experiências desse setor em outros países, desde

que o governo aja como impulsionador desta indústria.

Nas seções seguintes vamos analisar em maior detalhe o caso dos mercados de

produtos e serviços de informação que já se encontram no terceiro estágio do esquema

de Katz.

4.3. O Mapeamento da Indústria de Informação

Uma empresa que detém um banco de dados é responsável por compilar, coletar,

organizar, e editar a informação contida no banco. A distribuição pode ser feita pela

77 GIMENEZ, Manuel R. La Difusión de los Valores Democráticos Va Unida ai Libre Movimiento de
la Información. Entrevista com Andrew Prozes, presidente da Southam Information and Technology
Group do Canada. Fundesco - Boletín de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las
Comunicaciones, Gabinete de Comunicación e Publicaciones, Madrid, Espanha, n. 134, noviembre de
1992. p.5.
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empresa produtora ou por um distribuidor. 78 A incompatibilidade entre os bancos de

dados poderá gerar uma demanda por serviços de "combinação"entre diferentes

sistemas. O serviço poderá ser executado dentro da empresa dos clientes ou através de

um bureau (ou mesmo através de distribuidores como as redes de comunicação). A

indústria de bancos de dados necessitará buscar padrões. Os sistemas não têm que ser

100% compatíveis, mas têm que permitir a comunicação entre eles e ter um ponto de

referência. Exemplo: um representante de uma empresa de cartões de crédito passa em

frente de uma loja ainda não integrada ao seu cartão. Para saber maiores informações

como o nome do responsável pelo negócio, o representante contacta uma empresa

telefônica que lhe dá os detalhes por telefone. Neste caso, a empresa de cartões tem

acesso a um extensivo banco de dados, sem o custo de mantê-lo atualizado. Ao mesmo

tempo, a empresa de cartões verifica seu banco interno para verificar se há algum

registro de contato ou mesmo cancelamento de contrato com este estabelecimento,

evitando problemas no contrato. Como o sistema da empresa telefônica é ligado aos

registros do correio e aos seus próprios, é possível ainda verificar se o estabelecimento

mudou de endereço nos últimos meses."?

McLaughlin e Birinyl têm um trabalho pioneiro na análise da indústria de

informação, que abrange vários setores além dos bancos de dados." Neste estudo, os

autores mapeiam 80 produtos e serviços, distinguindo-os primeiro entre produtos

(hardware) versus serviços (consultoria, treinamento) e em segundo lugar entre

conteúdo (newsletters, revistas, fitas magnéticas, bancos de dados etc) e condutores, ou

seja, aqueles que fornecem meios de gravar e transmitir a informação (como telefones,

78 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 103.

79 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.

80 McLAUGHLIN, John F; BIRINYL, Anne E. Mapping the Information Business. Working Paper:
Program ofInformation Resources Policy and the Center for Information Resources Policy, Harvard
University, Cambridge, MA, 1980.
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networks, printers, microfichas, modems, etc.).

Este estudo destaca-se não só pelo pioneirismo, mas também por apresentar uma

evolução histórica desta indústria, mostrando os efeitos da tecnologia e da legislação nos

diversos segmentos do setor, através de mapas que mostram os produtos e serviços

existentes em 1880, 1930 e 1980. Descreve também o papel das regulamentações

governamentais no desenvolvimento de produtos e serviços nos Estados Unidos, assim

como as atividades anti-truste que surgiram devido à consolidação de vários setores,

como a telefonia. Como exemplos de aplicações práticas do método de mapeamento, os

autores mostram como as maiores empresas do setor, tais como AT&T, ffiM, Harris

Corporation, Western Union, RCA, Times Mirror Comporation, the Washington Post,

the New York Times, Dun & Bradstreet e McGraw Hill expandiram seus negócios

iniciais para outros setores correlatos dentro da indústria de informação. Ao final

discutem o impacto da-entrada de novos competidores (como Exxon, Volkswagen,

Chase Manhattan) na indústria e os movimentos estratégicos das empresas já existentes.

Segundo os autores, a técnica de mapeamento permite ilustrar quatro

importantes aspectos da indústria de informação:

- a jurisdição das agências regulatórias;

_ a posição das empresas de informação em relação aos limites regulatórios e em

relação aos competidores;

_ o movimento estratégico das empresas com o passar do tempo, e

- a evolução histórica da indústria de informação ..

Os autores detectam o surgimento dos bancos de dados a partir de 1930.

Através de diferentes mapas da indústria, desde 1780, os autores mostram como os

produtos e serviços de bancos de dados, e da indústria em geral, tomaram-se

dependentes do uso da tecnologia de computação.

Um exemplo mais específico ao tema deste trabalho é o esquema também

baseado na técnica de mapeamento, da Dun & Bradstreet:



50

Figura 6. Segmentos da Indústria de Informação

Fonte: Dun & Bradstreet

Os segmentos marcados (1,2,3,4) são aqueles nos quais as empresas

fornecedoras de bancos de dados normalmente concentram suas atividades. Os produtos

e serviços que compõem cada um dos segmentos são:

. 1 - Serviços de Conteúdo: serviços de notícias, fornecedores de bancos de dados

eletrônicos e não-eletrônicos, distribuidores de bancos de dados e vendedores de

informação (listas, em geral);

2 - Pacotes de Conteúdo: jornais, revistas, livros, newsletters, catálogos,

relatórios, micro publicações;

3 - Serviços de Facilitação: transferência eletrônica de fundos, serviços de

software, desenho de sistemas, pesquisa de mercado e de negócios, bureau de serviços,

treinamento e consultoria;

4 - Tecnologia de Informação: computadores, terminais, equipamentos de

escritório, equipamentos de impressão e time-sharing.
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Seguindo a tendência de convergência apontada por McLaughlin e Birinyl,"

este esquema sugere que as empresas do conteúdo tenderão a diversificar-se para

segmentos correlatos como hardware, software e comunicações. Por outro lado,

empresas antes voltadas apenas para a manufatura de hardware e sistemas de

comunicações podem tornar-se também fornecedoras de conteúdo. Um exemplo é a

ADP, que deixou de ser simplesmente uma empresa fabricante de hardware para tornar-

se provedora de informações, de soluções, de plataformas e de sistemas. Outro exemplo

é a entrada das empresas americanas de telecomunicações no mercado de informações.

Deverá haver uma maior distribuição de informações através de canais

emergentes como as redes de informação e videotexto. A vantagem da Internet, do

ponto de vista do usuário, é agregar diferentes serviços sob uma única frente de acesso.

Para os fornecedores de informação, a maior vantagem é certamente poder atingir um

número elevado de potenciais consumidores que não seriam atingidos pelas tradicionais

estruturas de vendas. Em muitos casos, os produtos ainda são vendidos por vendedores

através de visitas pessoais, ou por telefone. Esta prática tomou-se muito custosa para

atingir o mercado de massa e as empresas produtoras terão que adotar uma forma de

venda e distribuição mais custo-efetiva. O desafio é expandir a indústria, tanto em

número de usuários como em número de fornecedores de informação, a um preço

razoável.

A Prodigy, empresa de videotexto que distribui bancos de dados de terceiros,

principalmente para o mercado consumidor, cresceu 400% desde 1988 e tem hoje 3.5

milhões de assinantes. Em 1998 a Prodigy quer ter 20 milhões de usuários, assim

81 McLAUGHLIN, John F; BIR.INYL, Anne E. Mapping the Information Business. Working Paper:
Program ofInformation Resources Policy and the Center for Information Resources Policy, Harvard
University, Cambridge, MA, 1980.
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distribuídos: 82

Assinantes por TV

Computadores portáteis

7 milhões

3 milhões

Computadores pessoais 10 milhões.

A fórmula para o sucesso, diz o fundador da Prodigy.P é oferecer um produto

fácil e rápido de usar e ter um custo acessível, baseado no valor percebido pelo

consumidor. A rede de finanças (PC FinanciaI Network) do Prodigy possui hoje 100

mil contas e gera um volume anual de meio milhão de dólares em transações. O menu

foi redesenhado por arquitetos, para permitir fácil acesso aos diferentes serviços.

Diferentes regiões recebem diferentes notícias sobre eventos locais. Estes eventos são

recebidos através dos jornais, que normalmente publicam apenas 10% desses eventos.

Cada fornecedor tem uma mail box pela qual os clientes podem enviar mensagens e

pedir maiores informações sobre produtos e até mesmo comprá-los. A empresa

PCFlowers vendeu, no último Dia das Mães, nada menos que um milhão de dólares em

flores, através de pedidos por computador.

4.3.1. Mudanças na Estrutura Competitiva

A indústria de informação em nível mundial tem a liderança de grandes

empresas, mas é um mercado bastante fragmentado. Isso é explicado, segundo Sigel,

pela própria natureza do mercado, que serve a diferentes tipos de usuários, em várias

áreas de negócios, com interesses diferentes. É muito dificil, neste mercado, que uma

empresa consiga sozinha servir a todos os segmentos. Além disso, a distribuição da

82 Dados fornecidos pelo fundador da Prodigy, em palestra na lIA Convention, 20 de outubro de 1993,
em Washington, EUA. Estima-se que nos Estados Unidos da América existam 22 milhões de
computadores pessoais instalados em residências. O crescimento deste mercado é estimado em 25% ao
ano em volume, com uma média de substituições de 12% ao ano. O modem padrão é de 9600 a 14000
bpm.

83 Em palestra na lIA Convention, 20 de outubro de 1993, em Washington, EUA.
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informação ocorre em diferentes meios, de papel a CD-ROM. A tendência tem sido de

domínio de grandes empresas em nichos de mercado específicos. 84

As duas maiores empresas da indústria de informações, em termos de

faturamento consolidado, são a Dun & Bradstreet e a McGraw-Hill, que operam a nível

mundial e em diversos setores da indústria." Dados da Communications Trends, Inc.,86

de 1986, mostram que todas as 12 principais empresas da indústria de informação nos

Estados Unidos participam da indústria de banco de dados. "Nem todas geram muita

receita ou lucro dos bancos de dados, tais como a Reed, Capital Cities e CCH, mas

todas reconhecem a importância de controlar um corpo de informações, para disseminá-

las em diferentes formas". 87

Um dos grandes desafios da indústria de informação é ter que, de um lado,

acompanhar as mudanças na estrutura competitiva de seus clientes, adequando os

produtos a estes (pois quanto mais competitiva, maior a necessidade de obter dados) e,

de outro, ser capaz de antecipar as necessidades futuras (por exemplo, organizando

banco de dados em novos mercados).

As empresas produtoras de hardware, de software e de conteúdo estão

procurando alianças entre si para ganharem sinergia num mercado que exige fácil acesso

à informação e distribuição mais eficaz, e principalmente a possibilidade de obter todos

os serviços numa única "workstation", através de menus. Há exemplos de cooperação

84 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 103-4.

85 As grandes empresas como Mead, McGraw-Hill, Dun & Bradstreet e Dow Jones são ao mesmo
tempo fornecedores e distribuidores. Segundo a Communications Trends, Inc. "é necessário ter urna
posição de mercado já estabelecida e grandes recursos de marketing para ser produtor e distribuidor de
bancos de dados, mas a maior parte dos lucros neste segmento vem das indústrias que, atuam em ambas
as áreas" em SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY:
Knowledge Industry Publications, Inc., 1986. pp. 103-4.

86 As doze empresas consideradas foram a Dun & Bradstreet, Mc-Graw Hill, Dow Jones, Reuters, Cap
CIties, International Thomson, CCH - Commerce Clearing House, ReedlCahners, !MS International,
Gulf and WesternlPrentice-Hall, International Data Group e Time Inc.

87 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 103.
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também para reduzir custos operacionais e para compartilhar a clientela.

Um exemplo de interação entre setores ocorre entre a Telerate, Lotus, AT&T,

Intex e Dow Jones, para servir o mercado financeiro nos Estados Unidos. A Telerate é

uma empresa que fornece informações sobre o mercado de ações, a AT&T fornece o

hardware de comunicação, a Lotus fornece o software para acessar a informação, a

Intex desenvolve o software para futuras redes eletrônicas e a Dow Jones fornece

informações adicionais sobre as empresas e o setor.

Há possibilidades de alianças também entre concorrentes, usuários, canais de

distribuição (como as "networks"), fornecedores e qualquer combinação possível entre

as anteriores, em nível local e regional.

Nota-se também no mercado a entrada de novos competitores. Seguindo as

cinco forças competitivas de Porter=, podemos definir a competição nesta indústria

como:

1- rivalidades entre competitores: têm levado à consolidação de empresas no

setor, alianças entre empresas de hardware, software e conteúdo, cooperações entre

grandes e pequenos, públicos e privados, locais e globais, generalistas e especialistas;

2- ameaça de novos entrantes: há novos competidores locais e estrangeiros no

mercado local, novas empresas poderão emergir da convergência entre as empresas de

hardware, software e serviços edistribuição;

3 - fornecedores: As fontes públicas passarão a reconhecer o valor comercial da

informação por elas gerada e poderão em breve lançar seus próprios serviços. Na

Europa muitos órgãos públicos, patrocinados pelo governo (mais recentemente pela

European Comission, dando apoio às Câmaras de Comércio), entraram ou deverão

estrear no mercado como fornecedores: As empresas de listas telefônicas podem, de um

momento para o outro, abrir seu banco de dados para uso de terceitos. Podem até

mesmo fornecer sistemas de apoio à decisão e soluções de comunicação. Esta oferta

88 PORTER, Michael E. Competitive Advantage - Techniques for Analyzing Industries and
Competitors. Capo 1 - The Structural Analysis ofIndustries. New York: The Free Press, 1980. p.4.
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será dificil de ser combatida pelo resto da indústria. As próprias fontes de informação

tomam-se distribuidoras, tais como as Companies House na Inglaterra. Antes eram

fontes públicas para obtenção de balanços de empresas para fornecedores de informação.

Agora o público tem acesso a, por exemplo, nomes de diretores de empresas em

terminais em seus próprios escritórios. Esta mesma informação é distribuída em fitas a

outros fornecedores." O aumento da sofisticação tecnológica dos usuários e a

disposição das fontes de informação de aumentar a distribuição gerou fácil acesso aos

dados originais a um custo baixo.

4 - usuários: podem colocar no mercado seus próprios bancos de dados;

5 - produtos substitutos: geração de bancos de dados internamente, novas formas

de substituir a informação (por exemplo, o relacionamento entre as empresas japonésas

dispensa a necessidade de checar o crédito).

As agências de informação que se informatizaram mais tardiamente possuem uma

tecnologia mais flexível e barata. No entanto, as empresas que primeiro se lançaram no

mercado foram capazes de aproveitar o "boom" e o efeito inicial.

4.4. Dimensionando o Mercado de Serviços Eletrônicos de Informação na

Europa e nos Estados Unidos

As estatísticas coletadas para a indústria de informações compreendem diferentes

subsetores de acordo com a fonte, entidade ou analistas. O Departamento de Comércio

dos Estados Unidos da América considera serviços de informação aqueles definidos pelo

Código de Classificação Industrial (SIC) 7374 e 7376, incluindo serviços profissionais

de computação (SIC 7371, 7373, 7379 e 8243) e serviços eletrônicos de informação

89 Conforme Information World Review citado no Competitor Update Summary Publicação interna
da D&B Europe, maio de 1993.
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(SIC 7375).90 Para fins deste estudo, vamos utilizar apenas os dados estatísticos dos

serviços eletrônicos de informação. Estes serviços eletrônicos são fornecidos através de

cinco meios principais: on-line, CD-ROM (computer disk-read only memory), fitas

magnéticas, disquetes e audiotexto.

Sigel?' considera que a indústria de informações empresariais é composta pelos

seguintes setores:

1. periódicos de negócios em geral;

2. revistas de negócios e jornais;

3. newsletters e folhetos;

4. bancos de dados on-line e impressos (print);

5. livros de administração e negócios;

6. serviços e relatórios de pesquisa;

7. trade shows;

8. serviços face-a-face e serviços audiovisuais.

Ainda segundo Sigel, todos esses setores combinados tiveram um faturamento de

19.1 bilhões de dólares em 1990, nos Estados Unidos (com uma variação entre a

estimativa mais otimista de 20.2 bilhões e a pessimista de 18.2 bilhões de dólares). Os

bancos de dados impressos e on-line representaram 8.7 bilhões de dólares em 1990 (na

estimativa mais otimista) e foram o segmento de maior crescimento entre 1985-1990.

O trabalho de East explica em detalhes como o escopo, a natureza dos produtos

e serviços e o aspecto global da indústria de informação dificultam a produção de

estatísticas para o setor. 92

____ o Information Services. U.S. IndustrialOutlook 1992. U.S. Department ofCommerce,
Washington, EUA, November 1991. p.26-31.
90

91 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 111-12.

92 Para maiores detalhes, veja "Data Requirements and Surveys", trabalho de Harry East, Senior
Research Fellow na CCIS, University of Westminster, distribuido como um "background paper" no
Workshop on Information Market Statistics, organizado pela EUA e a EUSIDIC, com apoio da
Comissão da Comunidade Européia, em Luxemburgo, em 2 de setembro de 1993.
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Bartels'" sugere que, ao invés de se dimensionar a indústria de informação com

base no faturamento das empresas do setor, dever-se-ia avaliar o valor da decisão

tomada com base na informação recebida. Como exemplo, Bartels cita o setor de

crédito, especialidade da Dun & Bradstreet.

4.4.1. O Mercado Americano de Serviços Eletrônicos de

Informação 94

A Link Resources, empresa de consultoria e pesquisa que tem mensurado a

indústria de informações por quinze anos, estima que as vendas de informações

eletrônicas nos Estados Unidos atingiram 11 bilhões de dólares em 1992. Este montante

inclui serviços de conteúdo de informação distribuídos aos mercados de negócios e ao

mercado de profissionais liberais através de fitas magnéticas e discos, CD-ROM, fax ou

serviços interativos de voz. De acordo com estimativas da Link, o setor financeiro

gerou 25% desta receita. Em 1997 o faturamento do mercado eletrônico de informações

(excluindo serviços ao consumidor, como o videotexto), nos Estados Unidos, deve

atingir 17 bilhões, o que representa um crescimento anual de 9,5 por cento. O

Departamento de Comércio dos Estados Unidos estima um crescimento de 16% no

faturamento deste segmento em 1993. 9S

OS serviços de informação eletrônica nos Estados Unidos, tais como serviços on-

line, CD-ROM, fitas magnéticas, disquetes e audiotexto faturaram 10.2 bilhões de

dólares em 1991, 18,5% a mais que no ano anterior. Estas estatísticas incluem. tanto

93 Joachim Bartels é vice presidente senior de planejamento e desenvolvimento da Dun & Bradstreet
Information Services, empresa especializada em informações de negócios e crédito. Esta opinião foi
emitida em: . The Information Payoff. Information Technology (A Special Advertising
Section) September 27, 1993. p. 9-10.

94
____ o Information Services. U.S. Industrial Outlook 1992. U.S. Department ofCommerce,

Washington, EUA, November 1991. p.26-32.

95 . The Information Payoff. Information Technology (A Special Advertising Section),
September 27, 1993. p. 9.
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serviços comerciais quanto serviços a consumidores. Os serviços de finanças, crédito,

marketing e turismo representam os setores mais desenvolvidos neste mercado.

Segundo a Link, os serviços on-line representam 78% da receita de 1991.

Audiotexto e CD-ROM são os meios que têm maior crescimento, ao passo que a

distribuição por fitas magnéticas e disquetes tem declinado. O setor de videotexto

cresceu de 900 milhões de dólares em 1990 para 3 bilhões em 1993. O mercado para

produtos de CD-ROM tem um crescimento projetado para 1.2 bilhões de dólares em

1993.

A Link estima um crescimento anual de 20% do setor de informações eletrônicas

durante os próximos 5 anos. CD-ROMs e vendas por números de telefone 900

(informações por telefone pagas pelo usuário) teriam o mais rápido crescimento. O

faturamento desses serviços pagos de telefonia, que servem principalmente o mercado

consumidor, atingiram cerca de 1 bilhão de dólares de faturamento em 1992.96

Um relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostra que

o setor de informações é formado por cerca de 900 empresas que comercializam 6.200

bancos de dados mundialmente, dos quais 4.700 on-line. Os Estados Unidos são os

maiores fornecedores, com mais de 50% destes bancos de dados acessíveis

mundialmente. Estima-se que 30% do faturamento das empresas americanas do setor

originem-se de vendas feitas fora do país. O mercado americano, segundo o

Departamento de Comércio, está se tomando saturado e as empresas americanas têm

que buscar consumidores em outros mercados, para sobreviver. O mesmo estão

fazendo as empresas de informação em outros países. Sem dúvida, o crescimento em

mercados internacionais é parte da estratégia competitiva de todas as empresas deste

96 De acordo com um estudo da Link, o maior uso atual dos números de telefone 900 nos Estados
Unidos é para atividades de lazer, segundo apresentação durante a lIA Convention, Washington, EUA,
Outubro de 1993. Os dados de faturamento para estes serviços foram obtidos em: WINTHER. Mark.
New and Traditional Opportunities for 900 Services. Mass Market Communications, New York: Link
Resources Corporation, March 1993, v. 1. p. 1.
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setor."?

Tabela 1. Crescimento do Setor de Banco de Dados nos Estados Unidos,

1985-1990, em milhões de dólares:

Banco de Estimativa 1985 1986 1988 1990 Variação
Dados 1985-1990

Impressos Otimista 3.475 4.240 5.080 67%
Provável 3.050 3.430 4.180 5.000 64%
Pessimista 3.380 4.100 4.830 58%

On-Iine Otimista 2.100 3.150 4.100 140%
Provável 1.705 2.040 2.845 3.730 119%
Pessimista 1.975 2.700 3.565 109%

Fonte: © 1986 CommunicationsTrends, Inc. 98

97 Dados fornecidos pela Quadra Associates, que publica anualmente um catálogo de bancos de dados
conforme mencionado no: . Information Services. U.S. IndustrialOutlook 1992. U.S.
Department ofCommerce, Washington, EUA, November 1991.

98 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 112.
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Tabela 2. Faturamento da Indústria de Informações Empresariais nos Estados

Unidos, 1985-1990, em milhões de dólares:

Segmento 1985 1986 1988 1990 Variação
1985-1990

Bancos de Dados: Impresso 3.050 3.430 4.180 5.000 64%
Bancos de Dados: On-Iine 1.705 2.040 2.845 3.730 119%
Periódicos em Geral 1.142 1.207 1.440 1.685 48%
Publicações de Negócios 2.303 2.441 2.747 3.080 34%
Newsletters 625 680 810 935 50%
Folhetos (Looseleafs} 690 750 865 990 43%
Livros 211 227 259 298 41%
Serviços de Pesquisa 850 945 1.155 1.380 62%
Face-a-face e AV 1.270 1.410 1.680 1.975 56%

Total 11.846 13.130 15.981 19.073 61%
Baseado na estimativa mais provável. Fonte: © 1986 Communications Trends, Inc.99

Nos Estados Unidos, as cinco maiores empresas do setor de informações

empresariais são a Dun & Bradstreet, McGraw-Hill, Dow Jones, Reuters e International

Thomson. Em 1985, estas cinco empresas tiveram um faturamento correspondente a 5.2

bilhões de dólares, o que representa 44% do faturamento total do setor de informações

empresariais (que inclui vários outros serviços além dos bancos de dados), estimado em

11.8 bilhões de dólares em 1985.100 Há um rápido crescimento do faturamento de novas

empresas como a Information Resources, Telerate e International Data Group.

Segundo a Communications Trends, Inc. as empresas nos Estados Unidos

gastaram cerca de 300 bilhões de dólares em 1985, na compra de serviços externos de

informação e comunicação. As despesas com informações comerciais externas, estimada

em 11.8 bilhões de dólares em 1985 é a menor das despesas, representando cerca de

apenas 3,9% dos gastos totais, conforme a tabela abaixo. Os gastos com salários de

99 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 112.

100 SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 109.
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pessoal ligado à administração da informação é certamente o mais alto dos gastos (não

incluído na tabela) e a Communications Trends estima que, em 1985, tenham chegado a

1.17 trilhão de dólares nos Estados Unidos. 101

Tabela 3. Gastos com Produtos e Serviços de Informação nos Estados

Unidos, 1980-1985, em bilhões de dólares:

Categoria 1980 1983 1985

Equip. Computação 19.2 33.4 46.6
Telefone/T elex 37.0 59.9 7l.2

Serviços Legais 14.7 2l.3 27.3
Software (1) 15.7 29.1 4l.1

Outros Serviços (2) 60.9 83.2 100.9
Informações Comerciais 6.5 9.3 1l.8

Total 154.0 236.2 298.9
Informações Comerciais sobre o 4,2% 3,9% 3,9%
Total (%)
Nota: (1) Software e serviços de computação; (2) inclui pagamento a agências de publicidade, recibos de
empresas de engenharia e arquitetura, empresas de contabilidade e auditoria, empresas de consultoria
empresarial e empresas de relações públicas.
Fonte: © 1986 Communications Trends, Inc., baseado em dados do Departamento de Comércio dos
Estados Unidos, U.S. Industrial Outlook, U.S. Census Bureau e ADAPSO.

4.4.2. O Mercado Europeu de Serviços Eletrônicos de

Informação

As primeiras informações estatísticas sobre o mercado de serviços de informação

na Comunidade Européia iniciaram-se em 1988, com a introdução do IMO - Information

Market Observatory. A EUA - European Information Industry Association, em

101 Estes 1.17 trilhão de dólares foram estimados com base no número total de administradores,
profissionais, técnicos, vendedores e pessoal de apoio administrativo (colarinhos brancos) que em 1983
representavam 54.9 milhões, de um total de 100.8 milhões de população economicamente ativa nos
Estados Unidos da América. Estes 54.9 milhões tiveram uma remuneração estimada em 1,000,800
milhões de dólares em 1983, dado obtido multiplicando-se o número de trabalhadores em cada categoria
pelo salário estimado para cada categoria, fornecido pelo governo (V.S. Bureau ofLabor Statistics).
Ver: SIGEL, Efrem. The Business Information Markets 1986-90. White Plains, NY: Knowledge
Industry Publications, Inc., 1986. p. 109.
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conjunto com a Comunidade Européia coleta dados sobre as empresas fornecedoras de

serviços. Os dados a seguir referem-se aos usuários profissionais, excluindo serviços

gerais ao público, serviços gratuitos e outros muito específicos para um grupo de

consumidores, e foram fornecidos pela EUA. 102

O mercado europeu é considerado bastante eclético quanto ao uso de bancos de

dados e informações. A situação varia de país para país; a Inglaterra tem perdido sua

posição como país lider no uso de informações on-line para a França, Alemanha e Itália.

O faturamento dos serviços eletrônicos de informação na Europa foi estimado

em 2.4 bilhões de dólares em 1990, 20% a mais que no ano anterior. A França, líder

mundial em videotexto, tinha em 1991 cerca de 19 milhões de usuários do serviço

Minitel, representando cerca de um bilhão de dólares ao ano, ao passo que os Estados

Unidos tinham cerca de 2.7 milhões de usuários de videotexto em meados de 1991.

França e Inglaterra lideram o mercado de informações eletrônicas na Europa. 103

Tabela 4: Receita dos Serviços On-line e OfT-Line na Comunidade Européia,
1989-1991: (em milhões de ECUs)

Tipo de Serviço 1989 1990 1991 Crescimento Crescimento
89-90 90-91

Serviços On-line 2.309,3 2.611,2 2.985,1 13,1% 14,3%
Serviços Otf-line 296,2 313,8 298,3 5,9% (4,9%)
Total 2.605,5 2.925,0 3.283,4 12,3% 12,3%

Fonte: Pesquisa CEC/EIIA

102 SCHARFF, Lennart. The European Market for Electronic Information Services - An Overview of
Status and Actions. Paper apresentado na lIA Convention, Washington, EUA, 20 de Outubro de 1993.

103 Dados fornecidos pela Quadra Associates, que publica anualmente um catálogo de bancos de dados
conforme mencionado no: . Information Services. U.S. IndustrialOutlook 1992. U.S.
Department ofCommerce, Washington, EUA, November 1991.
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Tabela 5: Receita dos Serviços Eletrônicos na Comunidade Européia, por
Assunto,1991: (em milhões de ECUs)

Assunto Receita %
Finanças 1.979,6 63,9
Negócios 849,1 27,4
STM 100,3 3,2
Governo 103,5 3,3

Outros 64,9 2,1
Fonte: Pesquisa CEClEllA, 1991
(Finanças e negócios representaram 91.3% do faturamento em 1991.)

Tabela 6: Receita dos Serviços On-line em 1991 na Europa, de Acordo com
Áreas Geográficas: (em milhões de ECUs)

Região Geográfica Receita Total % Receita
Videotexto

Nacional * 1.004,0 34,7 346,1
Intra-CEE 1.040,3 36,0 0,8

TotalCEE 2.044,3 70,7 346,9
America do Norte 330,8 11,4
Resto do Mundo 517,8 17,9

Exportações 848,6 29,3

Total 2.892,9 100% 346,9
Nota: Nacional = comercializada no país. Fonte: Pesquisa CEClEllA, 1991

Os sistemas on-line representam a tecnologia dominante na Europa, mas têm

enfrentado a concorrência crescente de CD-ROMs, videotexto e audiotexto.

Segundo a Link Resources, estima-se que as aplicações para o setor financeiro

representaram 60% do mercado on-line na Europa, com uma crescente importância dos

mercados fora da Inglaterra. A Link previa um crescimento bom (não excelente) de

serviços on-line para crédito, informações fundamentais de empresas e de mercado e um

crescimento baixo para as áreas de ciências, tecnologia e medicina. 104

Países como a Alemanha, Suiça, Irlanda, Holanda e Itália têm apresentado um

crescimento no número de terminais de videotexto instalados.

104 ____ o The Westem European Electronic Information Industry Five Year Forecast, 1992-
1997. Executive Summary, New York, NY: Link Resources Corporation, June 1993, v. 1.
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Tabela 7: Número de Títulos de CD-ROMs Publicados na Europa, 1989-1992:

1989 1990 1991 1992
No. Títulos 89 237 487 698
% Crescimento - 166,3 105,5 43,3

Fonte: TPFL "CD-ROM Facts and Figures", 1992

o mercado de CD-ROM é o que apresenta perspectivas de crescimento mais

rápido entre 1992-1997, segundo a Link Resources, com sinais de canibalização do

faturamento on-line em alguns mercados.

Os números de CD-ROMs produzidos na Europa em 1992 correspondem a

cerca de 8% da produção nos Estados Unidos. Estima-se que o mercado europeu esteja

ainda, segundo autoridades da indústria (EUA), 5 a 7 anos atrás do mercado americano.

Quanto ao futuro do mercado europeu, há necessidade de desenvolver infra-

estruturas de informação e telecomunicação em todos os países em desenvolvimento,

especialmente no Leste Europeu. A médio prazo deve haver um barateamento dos

custos de distribuição da informação eletrônica devido a uma maior demanda e ao

processo de digitalização de equipamentos e redes. Um outro problema é a liberalização

da informação pelos governos. "Creio que, tendo em vista as experiências na [ex]

Rússia, China e outros países, a difusão da democracia esteja vinculada ao movimento de

informações" .105

105 GIMENEZ, Manuel R. La Difusión de los Valores Democráticos va Unida aI Libre Movimiento
de la Información. Entrevista com Andrew Prozes, presidente da Southam Information and Technology
Group do Canada. Fundesco· Boletin de la Fundacion para el Desarrollo de la Función Social de las
Comunicaciones, Gabinete de Comunicacion e Publicaciones, Madri, Espanha, n.134, noviembre de
1992. p.5.



65

4.4.3. Os Serviços Eletrônicos no Japão

o conceito de serviços on-line varia de país a país. Calcula-se que haja cerca de

1400 empresas fornecedoras de serviços on-line nos Estados Unidos, contra cerca de

130 no Japão. O número de senhas para uso de bancos de dados nos Estados Unidos

em 1992 era cerca de 8 vezes o número no Japão, segundo o estudo "Computer

Readable Databases" da Link.I06

O faturamento dos bancos de dados de marketing no Japão, segundo Okuda,

baseado em estudo da Link e levando-se em conta uma taxa de câmbio de 125 yenes por

dólar americano, foi comparativamente em 1991:

Tabela 8. O Mercado de Serviços Eletrônicos de Informações em 1991, Estados

Unidos, Europa e Japão: (valores em Ienes)

País / Região Faturamento 1991 No. Empresas Fat. per Capita

Estados Unidos 1.276 Bilhões 670 550

Europa (Ocidental) 445 Bilhões não disponível não disponível

Japão 216 Bilhões 210 não disponível

Fonte: Link

Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o faturamento dos

serviços eletrônicos de informação no Japão foi de 405.2 milhões de dólares em 1990,

com uma projeção de crescimento anual de 30% nos próximos 5 anos.P?

106 Valores mencionados pelo Sr. Okuda, presidente do Nikkei Keizai Shimbun, durante palestra na
Information Industry Association (lIA) Conference realizada em Washington, EUA, no dia 20 de
outubro de 1993.

107 Dados da Quadra Associates, que publica anualmente um catálogo de bancos de dados conforme
mencionado no: . Information Services. U.S. Industrial Outlook 1992. U.S. Department of
Commerce, Washington, EUA, November 1991.
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Apesar da falta de estatísticas oficiais, Okuda estima que em 1991 o Japão tenha

exportado cerca de 2 a 4 bilhões de yenes em serviços de bancos de dados e importado

42.6 bilhões de yenes.l'"

108 Valores mencionados pelo Sr. Okuda, presidente do Nikkei Keizai Shimbun, durante palestra na
Information Industry Association (lIA) Conference realizada em Washington, EUA, no dia 20 de
outubro de 1993.
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5. As Necessidades e Desejos dos Usuários de Bancos de
Dados e a Reação dos Fornecedores

A indústria de bancos de dados foi ditada, até recentemente, pelo que os

fornecedores queriam produzir, não pelo que os usuários realmente queriam comprar.

Comprava-se ou acessava-se na forma, conteúdo e preço ditados pelo fornecedor, fosse

empresa pública ou privada. Este cenário tem mudado radicalmente, especialmente na

última década. "As mudanças neste mercado nos próximos dez anos farão os últimos

dez anos parecerem nada" disse Eugene Eidenberg, vice presidente executivo da

MCI.109

o consumidor (quase) sempre tem razão. O mercado tem se tomado tão

fragmentado que tenderá sempre a existir um fornecedor ou distribuidor de bancos de

dados capaz de atender aos desejos dos usuários, especialmente se este representar uma

conta estratégica. Os maiores concorrentes das empresas fornecedoras de bancos de

dados continuam a ser, no entanto, os bancos de dados desenvolvidos internamente nas

empresas.

Os custos de produção e distribuição têm se reduzido (devido principalmente à

competição e à redução dos custos de telecomunicações). Por outro lado, o volume de

informações inundando o mercado tomou-se dificil de manejar, assim como, separar o

excelente do medíocre. Pode-se dizer que, em geral, apenas 2% dos dados disponíveis

são utilizados 98% do tempo. O problema dos usuários é onde obter estes 2% e o

problema dos fornecedores é identificar quais são esses 2%, como produzi-los e

distribuí-los (e livrar-se do resto).

109 Durante o IPffelco Business Development Forum, na 25th lIA Anniversary Convention and
Global Congress em Washington, EUA, em 21 de outubro de 1993.
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5.1. As Necessidades e Desejos dos Usuários

Para descrever como as necessidades e desejos dos usuários da indústria de

bancos de dados têm mudado e agilizado mudanças na indústria, utilizaremos exemplos

recentes de cinco grandes empresas norte-americanas e européias que utilizam em larga

escala informações comerciais de terceiros. A maior parte dessas empresas foi ao

mercado buscar dados sobre clientes potenciais, e depois de completado o projeto

ofereceram várias sugestões às empresas fomecedoras.'!?

A AT&T Sistemas de Telefones Comerciais sugere um maior intercâmbio entre

vendedores e usuários. A Philips Lighting Company trouxe os fornecedores para dentro

da empresa para explicar qual seria o seu papel num projeto de segmentação de clientes

potenciais. A American Express sugere melhorar a distribuição e manutenção das listas.

A leI exemplifica as necessidades dos usuários por contratos de compra que levem em

conta o potencial da empresa em nível mundial, e não somente em mercados

específicos. Podemos ainda citar o Ligcheque como um exemplo brasileiro, recente, que

mostra como a necessidade dos usuários leva à cooperação entre as partes interessadas.

Todas estas empresas procuram produtos de melhor desempenho. Comentários

comuns entre os usuários são: a necessidade de um melhor entrosamento entre as

empresas fornecedoras de bancos de dados, para se criar, uma maior padronização e

compatibilidade de produtos, melhoria do acesso aos dados, expansão do banco de

dados em tamanho e profundidade, maior acuracidade e confiabilidade e revisão das

políticas de preço. Com tantos produtos disponíveis no mercado, os usuários precisam

mesmo de ajuda para conhecer melhor cada um dos serviços e produtos disponíveis. O

que empolga os usuários é algo que simplifique sua vida, e que esteja baseado numa

110 Veja LI, Eldon; McLEOD, Raymond; ROGERS, John C. Marketing Infonnation Systems in the
Fortune 500 Companies: Past, Present and Future. Joumal ofManagement Information Systems,
Winter 1993, v. 10, n. 1. p. 165-192., para uma comparação com a situação atual do MIS das grandes
empresas americanas comparada com a situação de dez a dezoito anos atrás, e como os
desenvolvimentos em tecnologia e metodologia melhoraram o nível de suporte à decisão.
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plataforma aberta.

5.1.1. O Cadastro de Clientes Potenciais da AT&T Sistemas

de Telefones Comerciais

Esta divisão da AT&T possui um universo de cadastros de consumidores (cerca

de 11 milhões mundialmente) e potenciais consumidores. As funções principais são a

adição, subtração e combinação de registros (merge/purge/match) para evitar a

duplicação de registros. A atualidade, o tempo e custo de acesso e a facilidade de

integração de dados de terceiros com os bancos de dados existentes são considerados

fatores críticos de sucesso.

No passado, a AT&T utilizava listas de terceiros com dados demográficos, mas a

veracidade (acuracidade) e consistência dos dados deixavam a desejar. Havia um

contato muito limitado com as empresas fornecedoras, com "um mínimo intercâmbio de

inteligência entre os vendedores e os usuários; tenho a certeza de que não estamos

obtendo a ajuda intelectual dos fornecedores de listas para muitas das aplicações que

atualmente necessitamos dentro da AT&T", disse John Winters, da divisão de Global

Business Communications Systems da AT&T.lll

A AT&T pode ser considerada uma grande usuária de produtos de informação,

tanto nos Estados Unidos quanto em outros mercados. Segundo um representante da

empresa.U? algumas das pressões sofridas pelos usuários da indústria de bancos de

dados em geral são: um mercado mais competitivo, a pressão para reduzir custos, a

redução no staff e a expansão para mercados internacionais. A solução para o problema,

segundo a AT&T, tem cinco facetas:

111 Apresentado durante palestra no painel dos usuários na lIA Convention, Washington, EUA, em
20 de Outubro de 1993.

112 Apresentado durante palestra no painel dos usuários na lIA Convention, Washington, EUA, em
20 de Outubro de 1993.
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1 - formar verdadeiras alianças com fornecedores de informação; para isso é

preciso que a ligação entre usuários e fornecedores vá além do contato com os

vendedores e atinja níveis de contato mais alto nas duas empresas;

2 - há necessidade dos usuários de conhecerem melhor os produtos disponíveis

no mercado e de aprenderem como obter mais vantagens no seu uso;

3 - os meios de distribuição da informação precisam ser melhorados; para isso é

necessária certa padronização dos dados e dos meios de distribuição;

4 - as empresas gerenciadoras de bancos de dados devem permitir acordos de

licenciamento (license agreements); e finalmente,

5 - os preços precisam ser renegociados: os fornecedores têm que se tomar mais

flexíveis.

Do ponto de vista da tecnologia, segundo este representante da AT&T, é

preciso: compartilhar melhor as práticas de desenvolvimento de bancos de dados,

especialmente em PCs, fazendo com que um conjunto completo de dados chegue aos

usuários (com ou sem intermediários), e usar a mais nova inteligência e intercambiar

conhecimento.

5.1.2. Philips Lighting Company: Vendendo para os

Mercados Industrial e Comercial

A Philips Lighting Co. vende lâmpadas e sistemas de iluminação para os

mercados industrial e comercial através de distribuidores, e representa cerca de 8% do

mix de produtos dos distribuidores. Havia a necessidade de gerar uma lista de contas-

alvo de boa qualificação. Para isso era preciso estudar a segmentação de mercado de

usuários finais e definir os melhores segmentos-alvos, além de dar apoio a outras funções

de suporte de marketing.

Econometristas foram contratados para analisar o consumo industrial de

lâmpadas nos Estados Unidos e o resultado foi uma lista de grupos setoriais baseados no
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Código de Classificação Industrial (SIC) de dois dígitos. Essa informação foi passada

aos distribuidores, que a engavetaram. Era preciso acoplar este dado a um software que

acessaria listas de nomes de empresas numa certa área geográfica, fornecendo aos

distribuidores algo mais prático. Um esquema de telemarketing foi montado para que se

conseguisse também obter o nome dos executivos responsáveis pela decisão de compra

de lâmpadas em cada empresa. Os dados foram obtidos de fontes diversas. Foi preciso

que cada um dos fornecedores externos de informação viesse à fábrica para entender

como seu dado seria utilizado no processo. "Nós não tínhamos tempo de checar se a

informação fornecida por terceiros era correta ou não. Tínhamos que confiar no

fornecedor" .113

5.1.3. O Banco de Dados de Clientes Potenciais da

American Express!"

Durante três anos a American Express desenvolveu um projeto para identificar,

contar e ordenar um banco de dados de possíveis clientes de acordo com o valor

potencial, a área de vendas e o mercado geográfico. A força de vendas dispendia muito

tempo com contas de valor marginal baixo e pouco tempo com contas de maior

potencial. Os problemas principais eram:

- os erros, dados em campos errados, estimativas ao invés de dados reais (como

número de empregados, vendas etc.);

- acuracidade: apenas 75% dos registros recebidos estavam corretos;

- listas vendidas como completas eram apenas segmentos do mercado;

- falta de normalização dos dados (classificação de empresas por porte baseado

113 Apresentado pelo representante da Philips durante o Painel dos Usuários, na 25th lIA
Anniversary Convention and Global Congress em Washington, EUA, em 21 de Outubro de 1993.

114 Apresentado por John McBride, diretor do Prospect Databaseda American Express nos Estados
Unidos da América, durante o Painel dos Usuários, na 25th lIA Anniversary Convention and Global
Congress em Washington, EUA, em 21 de Outubro de 1993.
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em faixas por número de empregados);

Foi preciso contratar uma empresa para verificar os dados por telefone

("televerification"). Apesar do custo, a vantagem deste processo foi confirmar, ao

mesmo tempo, se o estabelecimento aceitava cartões de crédito e, se aceitava, quais

eram os cartões aceitos. Com isso foi possível filtrar aqueles que, por terem uma

política de não aceitar cartões, teriam um custo de conversão mais alto, e também filtrar

aqueles que já eram clientes da American Express.

Além da segmentação dos novos clientes de acordo com seus potenciais, foi

possível aprimorar a informação sobre clientes já existentes, identificando os que

estavam abaixo da performance esperada e os que estavam acima.

Os beneficios foram, uma melhor alocação dos recursos, cobrindo áreas de

vendas até então de pouca penetração e a possibilidade de segmentar as contas de

acordo com o potencial. As de menor potencial passam a ser administradas por

televendas, ao passo que as de maior potencial exigem visitas pessoais. Como

conseqüência, melhorou-se a administração do ciclo de vida de uma conta, através do

monitoramento estratégico de clientes atuais e potenciais.

Na prática, o resultado foi um aumento de produtividade de vendas e a abertura

de novos canais de vendas e serviços. A comunicação entre marketing, vendas e os

clientes tomou-se mais efetiva, direcionada e relevante. Através da classificação por

códigos postais é possível determinar, hoje, qual o mercado potencial de cada região, em

tipo de produtos e lucros. Que empresa não gostaria de contar com um banco de dados

semelhante?

As expectativas da American Express quanto aos serviços prestados pelos

fornecedores de informação são, segundo o representante da empresa:

1- dados de melhor qualidade ("informação ruim é pior que nenhuma; é preciso

ser claro quando se está estimando um dado e quando ele é real");

2- uma melhor padronização (os códigos de classificação industrial (SIC) são .

essenciais para classificação dos registros e incorporação com dados internos. No
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entanto, muitos registros não possuem um SIC, estão errados ou imprecisos e ainda

variam de país para país);

3- é necessário melhorar a informação de marketing: que produtos vendem, que

marca representam, que perfil têm no mercado (lojas de desconto, boutiques

especializadas, grandes magazines, etc.), até, se possível, informações sobre maiores

concorrentes e fatias de mercado;

4- melhorar a tecnologia de distribuição e manutenção de bancos de dados e

listas. É preciso melhorar o sistema de combinação (matching) entre bancos de dados.

Os dados precisam ser inteligíveis, fáceis de usar e manipular.

5- é necessário que os bancos de dados em outros países sejam tão completos

quanto nos Estados Unidos. Um dos problemas de expandir este mesmo exercício em

escritórios da empresa em outros países é a falta de informações detalhadas, ou a pouca

cobertura dos bancos de dados sobre informações cadastrais de pessoas jurídicas em

certos países.

5.1.4. As Necessidades da leI por Informações Globais115

Todas as multinacionais operando em nível mundial necessitam de informações

e dados numa escala global, em todas as áreas de atividades de negócios, seja,

inteligência competitiva, dados empresariais sobre fornecedores e usuários, estatísticas

de importação e exportação, fusões e aquisições, legislações que afetem o negócio,

patentes, taxas de câmbio etc. Os usuários destas informações operam em áreas

operacionais diversas dentro da empresa, incluindo Pesquisa e Desenvolvimento,

Engenharia, Finanças, Planejamento, Jurídico, Vendas, Marketing, etc.

A ICI procura coordenar a compra de informações centralizadamente, quando

115 Apresentado pelo Dr. J. Clive Weeks, Gerente de Serviços de Informação da matriz da Imperial
Chernical Industries pIc. (ICI) na lIA Convention, Washington, EUA, em 20 de Outubro de 1993.
(baseado em hand-out distribuido aos participantes).
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isto é prático e possível. Isto maximiza os descontos, minimiza os custos de

administração e auxilia o grupo a tomar conhecimento, numa escala global, de quais

fontes são usadas e quando são utilizadas, quanto custam e até mesmo conhecer as

tendências de custo nos próximos anos. A ICI tem desenvolvido políticas e

procedimentos para a administração das informações globais como um recurso

necessário para conduzir os negócios, da mesma forma que manuseia recursos como o

dinheiro, as pessoas e as máquinas.

As empresas que utilizam fornecedores numa base global tenderão a requerer (1)

descontos por volume e (2) igualdade de negociação dos contratos nos diferentes

mercados. Segundo a ICI, não há razão para se cobrar, na Espanha, duas vezes o preço

da informação se comprada na França, seja sob a forma de CD, vídeo, on-line ou papel.

As empresas querem alavancar seu poder de compras em nível mundial.

Os exemplos citados referem-se principalmente a aplicações e uso recente de

bancos de dados de terceiros por grandes empresas americanas. Há inúmeras fontes

bibliográficas que apresentam casos de empresas utilizando serviços de informação e

tecnologia de informação para aprimorar os serviços de marketing. Algumas destas

fontes podem ser encontradas no estudo "Strategic Advantage ofIT", publicado pela

KPMG Management Consulting e FITLOG, que traz uma série de casos sobre

. aplicações de tecnologia de informação para aprimoramento de serviços públicos na

Europa e a criação de vantagens estratégicas. 116

____ o Strategic Advantage ofIT. Bamet, UK: KPMG Management Consulting e
FITLOG - Foundation for Information Technology in Local Govemment, November 1990. 61 p.
116
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5.1.5. O Exemplo Brasileiro do Ligcheque: Cooperação Entre

Partes Interessadas!'?

Ligcheque é um exemplo brasileiro de uso de tecnologia de informação,

resultado da interação entre usuários e fontes de informação. Embora seja um serviço

on-line para o varejo sobre pessoas fisicas, fornecendo acesso rápido sobre cheques

extraviados ou roubados, o Ligcheque é um bom exemplo nacional sobre a importância

de um banco de dados e suas potenciais aplicações.

Três milhões e meio de lojistas brasileiros vinham sofrendo significativas perdas

financeiras pela dificuldade de acesso a informações sobre cheques roubados e

extraviados, considerados um problema mais sério que os cheques sem fundo. Cheques

roubados ou extraviados já representam 1% do total de operações com cheques em todo

o país. Quatrocentos mil cheques são roubados mensalmente, de um total de 40 milhões

de contas bancárias abertas.

A única fonte de informações sobre cheques roubados eram os bancos e

somente depois de sustado o cheque a informação ficava disponível aos lojistas. A partir

de agora, o dado constará na rede Ligcheque nacional imediatamente após a denúncia,

se comunicada diretamente ao sistema. A denúncia pode ser feita por qualquer lojista.

A informação será incorporada ao sistema em no máximo três dias após a comunicação

do roubo ou extravio off-line, mesmo que a agência bancária ainda não tenha sustado o

cheque.

o sistema é resultado de um esforço conjunto do Serasa, da Febraban, da

Embratel e da Confederação Nacional dos Lojistas e tem como objetivo valorizar e dar

maior confiabilidade ao uso de cheques no Brasil, com investimentos de cerca de dois

milhões de dólares. Cada consulta custa ao usuário cerca de US$ 0.20 e o tempo médio

___ o Uma Segurança a Mais para os Lojistas. O Lojista, Clube dos Lojistas de Jaraguá do Sul
. - SC, novembro de 1993, ano 1, V. 1.
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de consulta é de cerca de 20 segundos.!'"

5.2. A Reação das Empresas do Setor de Bancos de Dados

De um lado, os usuários têm uma série de sugestões para a indústria de bancos

de dados. Do outro lado, as empresas do setor possuem os recursos e a tecnologia para

desenvolver uma série de produtos e serviços, mas isso não quer dizer que os

consumidores estejam interessados em comprá-los. O poder de negociação tem se

voltado mais para os consumidores que para os fornecedores. E se os consumidores

exigem, os produtores e distribuidores terão que encontrar os recursos e a tecnologia

adequada para transformar uma necessidade em um produto.

Os casos citados a seguir mostram como alguns projetos têm sido desenvolvidos

para atender à necessidades específicas de certos grupos de usuários. Embora os casos

representem situações específicas de mercado, ilustram como a indústria de bancos de

dados - e de informações em geral - tem mudado devido às pressões dos usuários.

5.2.1. O Setor Financeiro Lidera a Demanda por um Novo

Tipo de Informações - "Enterprise Information"

O caso abaixo foi mencionado por Donald McLagan, diretor do NewsEdge

durante a lIA Convention, como um exemplo das necessidades dos usuários de dados de

118 O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), vinculado ao Ligcheque, tem como finalidade "orientar,
intermediar e facilitar os contatos entre lojista e consumidor, procurando a reparação de danos ou a
conciliação." O sistema está bem implantado, não só nas capitais, mas também no interior do país. Para
exemplificar, no mês de outubro de 1993 foram feitas 91.100 consultas ao SPC de Jaraguá do Sul, em
Santa Catarina. O maior usuário, uma rede de supermercados, fez cerca de 900 consultas no mês.118
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mercado, nos Estados Unidos e internacionalmente. 119

Segundo McLagan, um novo e empreendedor mercado de informações está

explodindo nos Estados Unidos. As instituições financeiras nos Estados Unidos

possuem cerca de 10 milhões de computadores pessoais e "workstations" ligados a redes

(LAN-enabled PCs), crescendo cerca de 30% ao ano versus 500,000 instrumentos de

quotação de mercado, que apresentam um crescimento menor que 10% ao ano. As

redes de computadores que agora estão sendo ampliadas pelas instituições financeiras

necessitarão de informações de conteúdo. 120

As informações chamadas de " enterprise " são diferentes das informações

tradicionais porque:

1. necessitam ser locais, ligadas à rede dos usuários; os fornecedores de

informação serão "convidados" a participar da rede. O usuário funcionará como o

arquiteto do sistema e haverá uma grande procura por plataformas para as redes e

interfaces com os sistemas dos usuários;

2. os usuários precisarão ter a capacidade de adaptar e modificar o conteúdo e o

formato da informação conforme suas necessidades e o sistema precisará responder

imediatamente, de uma maneira simples;

3. os usuários querem acesso a mais fontes de informação, e não uma

concentração em fornecedores selecionados;

4. os usuários esperam alianças entre as empresas de bancos de dados, não

competição;

5. o preço deve ser também "enterprise". Deve ser mais barato que o pãozinho

diário.

Um exemplo deste tipo de "enterprise" information é NewsEDGE, um sistema

119 Painel: "The Information Requirements ofU.S. and International Market Data Users", lIA
Convention, Washington, EUA, 19 de Outubro de 1993.

120 McLagan, Donald L. The Information Requirements ofU.S. and International Market Data Users,
lIA Convention, Washington EUA, 19 de Outubro de 1993.
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produzido pela Desktop Data, Inc, nos Estados Unidos. O sistema fornece notícias ao

vivo na rede local de cada empresa e pode ser controlado individualmente por cada

usuário. O custo é de menos de um dólar por dia. A base de usuários de NewsEDGe

triplicou em dezoito meses. A relação entre números de usuários por empresa duplicou

e a taxa de renovação é de mais de 90%. Oitenta por cento são novos usuários. 121

5.2.2. Ênfase às Necessidades dos Clientes

"O que sua empresa está fazendo para atender melhor às necessidades de seus

clientes?" foi a pergunta feita a grandes empresas fornecedoras de serviços de

informação ao setor financeiro. 122 As respostas, por empresa:

A. Coltron, que pertence ao Citibank e fornece informações ao mercado

financeiro está se concentrando em: (1) aprimoramento da acuracidade e atualidade da

informação; (2) criação de sistemas abertos, baseados em Windows, permitindo que o

cliente faça adaptações e (3) expansão de projetos de "customização", já que atende a

uma vasta gama de usuários tais como as bolsas de valores, corretoras e bancos.

A Reuters adotou diferentes estratégias de acordo com o segmento de clientes.

Em alguns casos, a profundidade dos dados ou a velocidade eram mais ou menos

importantes que as veteranas acuracidade e atualidade. A empresa então separou dados

da aplicação, de uma forma que o cliente tem acesso a módulos e constrói a aplicação

como quer. Os elementos são apresentados de uma forma lógica, em módulos, e há

acesso aos dados tanto em tempo real quanto histórico.

A ADP, que entre outros serviços fornece o ranking de cotações de ações, diz

121 McLagan, Donald L. The Information Requirements ofU.S. and Intemational Market Data Users,
liA Convention, Washington, EUA, 19 de Outubro de 1993. Para maiores dados sobre o assunto,
consultar LOVE, Bruce. Enterprise Information Technology - Designing the Competitive Company.
London: Van Nostrand Reinhold, and Intemational Thomson Publishing.

122 Durante o painel: "Novas Tecnologias", apresentado no World FinanciaI Forum, liA,
Washington, EUA, em 20 de Outubro de 1993.
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que flexibilidade e adaptabilidade são a chave. Adaptabilidade quer dizer ser capaz de

trabalhar em diferentes modelos de negócios. "Nós estamos no negócio de soluções,

não de venda de produtos", disse o representante da empresa. Alguns clientes querem

soluções de ponta-a-ponta, enquanto outros querem fazer algo por si próprios. A

questão maior ainda é o preço. A tecnologia deveria funcionar como facilitadora mas,

na verdade, na maioria dos casos passa a ser impedidora. É como se fosse uma herança

genética com a qual as empresas têm que aprender a conviver. Isso está mudando em

favor de uma arquitetura de sistemas abertos. O maior inibidor é ainda o grau de

mudança no local de trabalho, não a tecnologia (ex.: mudar as funções burocráticas dos

bancos de um centro para as agências).

A Telerate (Dow Jones), que tem operações em 106 países, aposta nas alianças,

que "mudarão a forma como fazemos negócio". Estão ocorrendo significativas

mudanças na área de integração de dados entre clientes, distribuidores e provedores de

informação, no ambiente que é familiar ao cliente. A escala dos mercados também

mudou: não se fala mais em mega-projetos, mas nos que se iniciam pequenos e

expandem.

O Financiai Times Profile, empresa sediada na Europa, move-se em direção ao

exterior e ao fax123. O mais conhecido de seus produtos é o jornal Financiai Times.

Outros produtos do grupo, entre os quais 14 newsletters, são o FT Profile, FT Analysis,

FT Graphite, Audiotext, Information Brokerage e CD-ROMs. Atualmente, quarenta por

cento dos assinantes destes produtos e serviços e quatro oficinas de impressão estão

localizadas fora da Inglaterra. O foco de marketing da empresa é aumentar a distribuição

dos produtos, especialmente através de fax e outros distribuidores.

Setenta por cento da demanda por informações da Dialog, distribuidora de

informação comercial nos Estados Unidos, é sobre o mercado americano e o restante,

sobre o mercado internacional. A estratégia para satisfazer as necessidades destes dois

123 Apresentado pelo representante da Ff Profile, na lIA Convention, Washington, EUA, em 20 de
Outubro de 1993.
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diferentes grupos de consumidores é diversificar e para isso a empresa está

desenvolvendo 80 novos bancos de dados. 124

Estes exemplos mostram que a competição acirrada aliada a um maior poder de

negociação dos usuários está fazendo com que as empresas de bancos de dados e de

fornecimento de informações em geral sejam mais agressivas, tanto no desenvolvimento

quanto no marketing de produtos e serviços.

5.2.3. A Convergência de Interesses Entre as Empresas de

Comunicação e as de Informação

Descontinuidades no mercado, no tipo de informação e nas tecnologias de

telecomunicação, criam desequilíbrios no mercado e impedem a criação de novas

oportunidades para as empresas do setor ganharem vantagens competitivas sustentáveis.

Conforme comentamos anteriormente no tópico "Mudanças na Estrutura

Competitiva", a cooperação entre empresas (alianças) tem mantido empresas atualizadas

em tecnologia de informação. A cooperação pode acontecer de várias formas: 125

1 - desenvolvimento e operação entre indústrias (não somentejoint-ventures para

pesquisa e desenvolvimento e cooperação para entrar em novos mercados);

2 - entre fornecedores e usuários;

3 - acordo de divisão. de recursos entre empresas de um mesmo setor e entre

124 Apresentado por Peter Martin, representante da Dialog na lIA Convention, Washington, EUA,
em 20 de Outubro de 1993.

125 Três artigos de CLEMONS, Eric K e ROW, Michael, comentam as causas e efeitos da cooperação
entre empresas para alavancar tecnologia de informação: (1) "Information Technology and Economic
Reorganization", Paoer 89-03-12 do Departament ofDecision Sciences da Wharton School da
Universidade da Pensilvânia, Philadelphia, EUA, Março de 1989. p.635-61; (2) "Information
Technology and Industrial Cooperation", Paper do Departament ofDecision Sciences da Wharton
School da Universidade da Pensilvânia, Philadelphia, EUA, Março de 1990; e (3) "Information
Technology and Industrial Cooperation: The Changing Economics of Coordination and Ownership",
Joumal ofManagement Information Systems, Fali 1992, v. 9, n. 2. p.9-28. Consulte também
KONSYNSKI, Benn R.; McFARLAN, F. Warren. Information Partnerships - Shared Data, Shared
Scale. Harvard Business Review, September-October 1990, v. 68, n. 5. p. 114-120.
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setores (hardware, software, distribuição e conteúdo).

É dificil prever quem serão os vencedores, mas todos terão que alterar suas

ofertas para oferecer maior valor aos consumidores. Fala-se ao mesmo tempo em

consolidação na indústria de informações e de comunicações e do downsizing. A

tecnologia está mudando as bases da competição, de custo baixo para valor

adicionado. 126 As empresas estão mudando de serviços exclusivos (proprietary

services) e contratos de distribuição exclusivos para serviços flexíveis, adaptados ao

cliente, melhores interfaces com os usuários, melhores ferramentas de análise, velocidade

e pré-processamento e seleção de dados. 127

A discussão das necessidades dos usuários em nível global, em fóruns, tem sido

essencial para o desenvolvimento de alianças. Os usuários esperam que, no futuro, a

informação adquirida de terceiros ou mesmo do Governo, em qualquer país, venha em

uma forma compatível com seus sistemas internos e possa ser adicionada aos dados

internos da empresa. O lançamento de novos produtos deve manter o sabor local, mas

deve ter uma coordenação global para ser possível reduzir custos e promover uma úníca

frente junto aos usuários.

Em grandes linhas, a cooperação vem dos fornecedores de hardware, software e

empresas de informação e comunicação. 128 Na maioria dos casos, há um acordo de

cooperação de marketing entre diferentes fornecedores de bancos de dados. A

cooperação visa tomar o acesso à informação mais rápido e fácil, a distribuição e

manutenção mais econômica e a vantagem de fornecer ao usuário final uma workstation

que trabalhe num ambiente multi-funcional. De preferência, próximo ao que ele/ela está

126 TSUKAMOTO, Kimy Ann. Building a Technological Vision. Pape r para a disciplina
"Technology for Managers", lecionada pelo Prof. Howard Frank na Wharton School da Universidade da
Pensilvânia, Philadelphia, EUA, 14 de abril de 1992.

127 Conforme Information World Review citado no Competitor Update Summary, publicação interna
da D&B Europe, Maio de 1993.

128 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.
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acostumado.P? Um exemplo é a empresa americana Standard and Poors (S&P) que fez

um acordo com vários fornecedores de hardware e software para fornecer informações

sobre trading e quotações de bolsa para os investidores e analistas.

Telerate é um outro fornecedor de informações sobre quotações de ações; a

AT&T fornece o software de comunicação, a Lotus o software para recuperar a

informação (down load), a Intex o software para a rede eletrônica e a Dow Jones

fornece outros dados sobre a mesma empresa ou o setor. 130 Todos ganham,

especialmente o usuário .

Com a internacionalização das empresas, o perfil dos profissionais empregados

em posições estratégicas nas empresas de bancos de dados muda. Eles agora precisarão

ser capazes de identificar oportunidades de mercados para seus produtos fora de seus

mercados tradicionais. Estes executivos precisam ter como meta o bem-estar da empresa

como um todo. 131 Será que há consumidores na Swazilândia interessados em dados

sobre o mercado de sopas na Tanzânia?

Alguns autores defendem que este novo perfil de executivo deve estar

preocupado em satisfazer a demanda do maior número de usuários possível, não

importando de onde venham. Deve haver um encontro freqüente desses executivos, que

têm responsabilidades globais e reúnem-se com projetos definidos, com um detalhado

plano de investimentos. 132 Estes executivos, por sua vez, necessitarão de informações

vindas de todas as partes do mundo. Traduzidas, de preferência, e acompanhadas de

explicações que lhes permitam compreender o significado rapidamente.

129 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.

130 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.

131 Segundo Jerry Junkings, CEO da Texas Instruments, em: KIRKLAND Jr, Richard I. Entering a
New Age ofBoundless Competition. Fortune, March 14, 1988, v. 117, n. 6. p.40-48.

132 Segundo Jerry Junkings, CEO da Texas Instruments, em: KIRl<LAND Jr, Richard I. Entering a
New Age ofBoundless Competition. Fortune, March 14, 1988, v. 117, n. 6. p.40-48.
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Com a troca de experiências entre profissionais do setor e o estabelecimento de

plataformas, a necessidade de reformatar dados deve diminuir. As ilhas de automação

tenderão a juntar-se em busca de compatibilidade, mas principalmente de economias de

escala.I" O beneficio econômico vai tornar-se mais claro.

Os dois exemplos abaixo mostram como as alianças têm funcionado na prática.

O primeiro é um projeto inovador da Mc-Graw RiU, para desenvolver um banco de

dados de publicações e que já está funcionando. O segundo é uma descrição conceitual

sobre possíveis sinergias entre empresas especializadas em serviços de pesquisa e as

empresas de bancos de dados.

5.2.4. Alianças Estratégicas para Desenvolver o Primis, da Mc-

Graw HiII

Primis'ê+ é um sistema de desenvolvimento e distribuição de materiais utilizados

em cursos universitários, baseado em um banco de dados de publicações. Os textos são

colocados em um banco de dados que permite aos professores selecionar o assunto e

escolher nas publicações só os capítulos que quiserem. A McGraw-Hill irá então

imprimir, encadernar e enviar às livrarias e distribuidoras estes textos preparados sob

pedido. O conceito, segundo Lynch, vice-presidente do projeto, era fácil de explicar e

era bastante lógico. A implementação foi mais dificil pois a empresa não queria afetar

sua relação com os canais tradicionais de distribuição. As alianças foram feitas na área

de engenharia de software, composição, impressão, manufatura e distribuição.

Três empresas compuseram a aliança estratégica principal. A McGraw Hill, Inc.

ficou responsável pela fornecimento da informação a ser contida no Primis, o

133 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20. Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.

134 Conforme apresentado por Robert D. Lynch, Vice Presidente e Diretor do Primis, McGraw-Hill's
Database Publishing System, na 25th lIA Anniversary Convention and Global Congress em
Washington, EUA, em 22 de Outubro de 1993.
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conhecimento do negócio de editoração, o desenho do sistema e a área de marketing e

vendas. A Estman Kodak Company desenvolveu o software, a tecnologia de impressão

eletrônica e a venda e manutenção das impressoras. Por fim, a R.R. Donnelley & Sons

Company entrou na aliança com o conhecimento de manufatura e distribuição.

Outras empresas que participaram, ligadas mais especificamente à McGraw-Hill,

Inc., foram a Sun Microsystems, Inc., que forneceu o sistema operacional, as

workstations e as aplicações para a rede, a Adobe Systems Incorporated, que forneceu o

PostScript e o Acrobat, e a Beacon Graphics, que efetuou a composição. Além destas, a

McGraw-Hill, Inc. contou com o apoio consultivo da NACS para as operações das

livrarias e da Carbone Smolen Associates para o designo

Os beneficios mútuos foram apresentados como segue:

Aliança com: Para a Mc-Graw Hill Para as outras empresas
lnc.lPrimis participantes

Kodak acesso à avançada aumento das vendas de hardware
tecnologia para faculdades

R.R. Donneley conhecimento em experiência em manufatura just-
impressão e distribuição in-time, a curtíssimo prazo

Adobe Systems sistemas de desktop maior conhecimento das
Incorporated publishing em PostScript necessidades das empresas de

publicação por sistemas
avançados de desktop

Beacon especificações para criaram o primeiro sistema de
Graphics . - produção para composições emcomposiçao

PostScript
Sun interfaces de rede aumento das oportunidades de
Microsystems, marketing e influência no .
Inc. mercado de faculdades
NACS cooperação em distribuição conhecimento avançado em

novos sistemas de distribuição
Carbone especificações de design e novos clientes
Smolen serviços de consultoria
Associates
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5.2.5. Pesquisas de Mercado Setoriais: Procurando Alianças

para Expandir os Serviços

A empresa !MS recolhe dados diretamente das indústrias farmacêuticas e das

farmácias e drogarias sobre o volume de produção e vendas por medicamento.

Combinando-se os dados das diversas indústrias farmacêuticas, pode-se mensurar o

mercado total e a parcela de mercado de cada empresa por medicamento ou tipo de

doença, numa certa área geográfica, durante certo período de tempo.

Os dados são vendidos não só para as indústrias farmacêuticas, mas também

para empresas de distribuição, bancos, investidores, fornecedores, empresas que estão

procurando parceiros, etc. A informação pode variar de extremamente detalhada, aos

grandes números. Paga-se relativamente mais pelos grandes números, como o tamanho

do mercado para um certo tipo de medicamento, que para informações detalhadas.

Quanto mais bancos de dados for preciso acessar para obter a informação, mais cara ela

será.

Há várias maneiras pelas quais as empresas especializadas em pesquisa de

mercado em certos setores podem aliar-se a outros fornecedores de bancos de dados,

com beneficios para as duas empresas. As empresas de pesquisa normalmente coletam

dados sobre o mercado, a concorrência e os clientes. Dados como fatias de mercado,

produtos fabricados, e hábitos de consumo certamente adicionam valor a bancos de

dados cadastrais. Além disso, é possível para empresas nestes dois setor...es

compartilharem uma série de sinergias:

- podem compartilhar suas bases de clientes, vendendo produtos

complementares;

- podem reduzir o custo de coleta e processamento de informações;

- podem expandir a cobertura geográfica;

_ as empresas de pesquisa sabem que mercados estão em alta e quais estão

decaindo, ao passo que a empresa de dados cadastrais possui os nomes das empresas em
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cada setor;

- podem utilizar a mesma rede de distribuição; e

- podem alavancar a relação com a empresa, o governo e outras entidades.

5.2.6. Quanto Vale a Informação Adquirida de Terceiros?

Um dos tópicos sempre em voga é a discussão da relação preço-valor dos

produtos e serviços de informação. Até que ponto a informação teria se tomado uma

mercadoria cujo preço estaria caindo vertiginosamente?

Dados não são informação e informação não é conhecimento, segundo Maxim.P!

Para que a informação se transforme em conhecimento é preciso um sistema de apoio à

decisão (que pode ser ou não computadorizado). Com a adição destes sistemas, a

informação passa a ter maior valor. Quanto maior o valor adicionado, maior a margem

das empresas produtoras.

As empresas do setor procuram mostrar ao mercado que há um enorme valor

adicionado nas informações externas. No entanto, a postura dos tradicionais usuários de

sistemas on-line é que a informação é uma mercadoria que, quando dentro de seus

sistemas internos, pode ser distribuída como eles desejarem (sem implicar em custos

adicionais).

Os componentes de custo da tecnologia têm mudado. De um lado há reduções

no custo de hardware, e de outro um aumento do custo de desenvolvimento e

manutenção do software. 136

Embora uma palavra ou parágrafo na tela não sejam tão tangíveis como um

computador ou software, há uma longa e complexa cadeia e altos custos associados à

135 Citação de Maxim, em BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A
Business Perspective. Apresentado no 20. Deutsche Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de
Novembro de 1988.

136 BARTELS, Joachim C. Trends in Database Systems and Concepts: A Business Perspective.
Apresentado no 20: Deutscher Direkt-Marketing Kongress '88, em 28 de Novembro de 1988.
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sua distribuição. Estes custos vão desde o repórter que escreve a história, num distante

bureau de informações, ao computador que a armazena e à rede que a distribui. "Só

porque não se pode tocar ou sentir a informação não significa que não se tenha que

pagar por ela" , segundo representantes da Dow Jones.P?

A solução, segundo o representante da Dow Jones, seria "balancear as

necessidades dos clientes, dos fornecedores e dos distribuidores de informação. Se nós

não temos lucro, não podemos investir. É preciso educar os usuários nesse sentido. Nós

temos que atender às necessidades dos consumidores e também oferecer alternativas de

preços razoáveis que farão nossos produtos atrativos para uma audiência maior. Mas é

preciso lembrar que é necessário o equilíbrio. Não podemos arriscar o futuro da

indústria fornecendo informações para atender interesses de curto prazo."

Segundo a opinião de um grande cliente do setor (leI),138 "em geral, a maior

parte dos usuários contenta-se em pagar preços que permitam ao fornecedor ter lucros e

recursos para futuros investimentos em produtos novos e existentes. A maior parte dos

usuários está procurando descontos por volume para permitir um maior uso a um menor

preço unitário. Tem que haver um baixo preço para iniciar o uso, para pequenos

usuários. Nós aceitaremos um mínimo necessário para cobrir custos administrativos.

Acredito que muitos prefiram pagar pelo conteúdo do que pelo tempo de conexão com

o sistema, mas quaisquer mudanças nesse sentido necessitam ser testadas antes, já que

este sistema dificultaria a projeção para orçamentos. "

5.2.7. Globalização dos Serviços: Expandindo para

Mercados Internacionais

137 . Business Strategies Track - The Business Realities of Information Redistribution.
Paper da (lIA) Information Industry Association Conference, Washington, EUA, 18 Outubro de 1993.

138 Apresentado pelo Dr. 1. Clive Weeks, Gerente de Serviços de Informação da matriz da Imperial
Chemical Industries pIc. (ICI) na lIA Convention, Washington, EUA, em 20 de Outubro de 1993.
(baseado em "hand-out" distribuído aos participantes).
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As empresas de bancos de dados têm percebido oportunidades para exportar

produtos e serviços diretamente, por correspondentes ou através das redes de

comunicação. Isso quer dizer que um empresário na França logo poderá ter acesso aos

bancos de dados até então comercializados somente nos Estados Unidos. A competição

entre empresas entra numa fase transfronteira, e com ela o tráfego de informações.

Globalização e internacionalização não são tendências recentes, já que grandes empresas

já a praticavam no início do século. O que é diferente hoje em dia é a velocidade e a

abrangência do crescimento dos mercados globais.P? A exportação de informação e

serviços tem sido apontada como a solução para a indústria em alguns países. "Software

é hoje o negócio ideal para a Índia porque exige boas pessoas e pouco capital. E

podemos exportar pelo ar." 140

A mesma informação captada num mercado local pode, teoricamente, ser

acessada em segundos por um usuário localizado em um outro mercado. Esse processo

de "exportação" de dados ocorre antes mesmo da exportação fisica dos bens. É preciso

primeiro localizar possíveis compradores e mesmo distribuidores daquela mercadoria,

além de um despachante aduaneiro e de um banco que dê suporte às transações. A

exportação ou importação de dados ocorre também quando se quer pesquisar sobre um

provável competidor estrangeiro que está prestes a se instalar em seu mercado local.

Pode-se estar procurando fornecedores de materiais ou serviços que estão localizados

em outros países.

De acordo com dados internos da Dun & Bradstreet, o maior fluxo de

exportação de informações ocorre, em volume de relatórios exportados, entre os países

europeus, entre a Europa e os Estados Unidos e, em menor escala, entre o Japão e o

resto do mundo. O fluxo tende a seguir os padrões do comércio internacional, com um

139 KIRKLAND Jr, Richard I. Entering a New Age ofBoundless Competition. Fortune, March 14,
1988, v. 117, n. 6. p.40-48.

140 KIRKLAND Jr, Richard I. Entering a New Age ofBoundless Competition. Fortune, March 14,
1988, v. 117, n. 6. p.40-48.
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maior volume entre os países que mais exportam e importam entre si. Em termos de

abrangência geográfica, os mercados de exportação de informações podem ser definidos

como: (1) local/doméstico, (2) o país e sua vizinhança próxima (ex.: Brasil e Argentina),

(3) a região (ex.: Comunidade Européia e Mercosul) e (4) maiores parceiros comerciais

e finalmente (5) outros países.

No mercado japonês, a importação de informações de outros países é maior que

a exportação de informações japonesas, em parte por causa da língua. A tradução tem

enormes custos operacionais. Há necessidade de oferecer para os estrangeiros a

informação japonesa ao menos em inglês. 141 Não há suficientes informações do Japão

para o exterior, afirma Okuda, vice-presidente do Nikkei Keizai Shinbum. Alguns dos

problemas apontados por Okuda são o estabelecimento de uma rede de vendas no

exterior e a tradução, hoje feita por 250 experts de 20 diferentes países.

Assumir que um mercado estrangeiro é uma extensão do mercado nacional é,

para estudiosos do processo de globalização, uma heresia. 142 É preciso antecipar

diferenças no modo como os negócios são conduzidos, nas diferenças culturais, e ter

executivos culturalmente sensíveis nos postos-chaves para atuar em outros mercados.

Os fatores críticos de sucesso para um novo entrante em mercados de dificil

penetração como o japonês são:

1 - o modo de entrada;

2 - a definição do segmento de mercado e o mix de produtos;

3 - o fato de a pesquisa e desenvolvimento ser local ou centralizada (no Japão os

testes de produtos de consumo são feitos em laboratório, não no mercado);

141 "As línguas ocidentais possuem 26 caracteres, mais as marcas de pontuação, ao passo que a língua
japonesa tem 50 caracteres somente em katakana. A língua chinesa possue 3000 caracteres e números
arábicos e chineses". Apresentado pelo Sr. Okuda, vice-presidente do Nikkei Keizai Shinbum, em
discurso na Information Industry Association Conference, realizada em Washington, EUA, em 20 de
outubro de 1993. Este jornal (Nikkei Keizai Shinbum), que iniciou suas atividades em 1876, tem em
1993 cerca de três milhões de assinantes, um número comparável ao Wall Street Joumal.

142 KANASHI, Kamran. Beware the Pitfalls ofGlobal Marketing. Harvard Business Review,
September-October 1989, v, 67, n. 5. p.96.
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4 - o grau de padronização das estratégias de marketing e produção;

5 - o desenho do portfólio otimizado de produtos, segmentos de mercado e

distribuição;

6 - o posicionamento dos vários produtos em países selecionados (ex.:

posicionamento global, regional, nacional ou micro-regional), e finalmente;

7 - a compatibilidade com a estrutura da organização para uma estratégia de

marketing internacional. 143

Em suma, o grau de dificuldade em entrar num mercado estrangeiro depende

mais da capacidade da empresa de adaptar suas práticas de negócios aos diferentes

mercados que dos mercados em si, que geralmente oferecem boas oportunidades. No

competitivo mercado japonês, por exemplo, a alta inovação, o baixo risco do lançamento

de novos produtos e a pouca sensitividade aos preços oferecem atraentes oportunidades

de negócios aos novos entrantes.!"

o modo de entrada das empresas fornecedoras de bancos de dados em

mercados estrangeiros varia. de acordo com o mercado e com a empresa. Métodos

menos convencionais de entrada serão o franchising e a divisão de recursos (de

marketing, coleta de dados, processamento, distribuição, instalações, comunicações,

pessoal, etc.) com outras empresas. O objetivo dessas "alianças" não convencionais são

a redução de custos e sinergias de marketing para expandir a base de consumidores.

143 Baseado em notas de aula do curso "Intemational Marketing", lecionado pelo Professor Jerry
Wind no programa de MBA da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, Philadelphia, EUA, no
verão de 1991.

144 SIMON, H. Market Entry in Japan: Barriers, Problems and Strategies. Joumal ofResearch in
Marketing, 1986. p. 105-16.
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5.2.8. Unir Esforços Numa Aliança Global das Associações

do Setor

De acordo com representantes da GAnA (Aliança Global das Associações da

Indústria de Informação), há enormes diferenças entre os mercados de informação e

entre o nível de desenvolvimento das empresas dedicadas à produção e comercialização

de produtos e serviços de informação. Nos Estados Unidos, os produtos de informação

são fundamentalmente privados, enquanto que na Europa e no resto do mundo são

públicos. As redes de telecomunicações oferecem serviços muito diferentes nos

diferentes mercados. A tecnologia de produção e distribuição não está disponível na

mesma medida aos participantes. Um dos objetivos da GAnA é fornecer a necessária

imagem do setor aos poderes públicos, para permitir o desenvolvimento da indústria.

A GAlIA14Sé composta por representantes de nove associações e instituições da

indústria da informação, representando cerca de 2000 empresas. As associações

norte-americana (Ilà), européia (EnA) e japonesa (nCOA) agrupam a maioria das

empresas do setor. Os outros participantes são as associações canadense (ITAC),

chinesa (CIITA), francesa (GFFIL), a Federação Latino-Americana de Usuários de

Informática e Comunicações (FLAI), a International Association ofBroadcasters (AIR),

um representante da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e

Desenvolvimento (UNCT AD) e a associação russa (RAlI), confirmando assim a

crescente globalização do setor.

Assuntos de interesse comum entre estas entidades são a propriedade intelectual,

as sinergias público-privada, proteção de dados, desenvolvimento de redes, papel da

informação e do desenvolvimento e análise das tendências do setor.

145 O último encontro da GAIIA aconteceu durante a lIA Convention, em outubro de 1993, em
Washington, EUA. O encontro anterior, onde muitos destes pontos foram discutidos, ocorreu em
Tóquio, Japão, em setembro de 1992. Fonte: . "Va. Reunión de la Alianza Global de las
Asociaciones de la Industria de Información (GAIIA)". Fundesco - Boletin de la Fundación para el
Oesarrollo de la Función Social de las Comunicaciones, Gabinete de Comunicación e Publicaciones,
Madrid, Espanha, n. 134, noviembre 1992. p.3.
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5.2.9. O Apoio Institucional - o Exemplo da Comunidade

Econômica Européia

A Comissão Européia é, segundo representantes da Associação Européia da

Indústria de Informação (EUA - European Information Industry Association), o maior

estimulador do mercado europeu de informações. O programa mais recente é o

IMPACT (lnformation Market Policy ACTions), que visa desenvolver um mercado

europeu para serviços eletrônicos de informação. O IMPACT, atualmente na segunda

fase, tem como objetivo melhorar o acesso à informação em nível europeu para todas

as partes interessadas, através de quatro linhas de ações básicas:

1 - melhorando o conhecimento do mercado;

2 - superando as barreiras legais e administrativas;

3 - tomando o serviço mais user friend/y e melhorando o conhecimento dos

usuários (lnfo Euro Access - User Side); e

4 - dando suporte a iniciativas estratégicas (lnfo Euro Access - Supply side).

Os recursos alocados para cada uma dessas áreas de ação, nos anos 1991-1993

são, com ênfase às empresas pequenas e médias e às regiões menos favorecidas:

Tabela 9. Orçamento para o IMPACT, 1991-1993: (em mil ECUs)

Area de Atividade 1991 % 1992 % 1993 %

1 - Melhorar o Entendimento 1.248,9 18 1.200 12 870 9
2 - Ultrapassar as Barreiras 193,1 3 530 5 360 4
3 - Estabelecer Normas e Padrões 204,7 3 240 3 400 4
3 - Treinamento de Usuários 3.444,1 49 3.513 35 3.140 31
4 - Iniciativas Estratégicas 1.783,4 26 4.517 43 5.095 51
Encontro IMP ACT 79,8 1 - - - -
Revisão do IMP ACT 135 1

Total 6.953,7 100 10.000 100 10.000 100
Fonte: IMPACT Work-Programme 1993, CEC DG XlllIE, 2 de Dezembro de 1992. in: SCHARFF,
Lennart. The European Market for Electronic Information Services - An Overview of Status and
Actions. Paper apresentado na lIA Convention, Washington, 20 de Outubro de 1993.
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5.2.10. A Necessidade de Padronizar e Criar uma

Legislação de Direito Autoral

Não existem estatísticas, mas considerando-se o número de vezes em que a

expressão "falta de padronização" foi mencionada pelos usuários de bancos de dados

durante o último congresso da indústria, em outubro de 1993, poderíamos dizer que

esta é uma reclamação feita por pelo menos 80% dos usuários. O número cresce para

90% quando se acessam bancos de dados em grande volume ou em diferentes países.

Alguns exemplos dessa falta de normalização são o uso do código de

classificação industrial (SIC, que pode ter quatro ou oito dígitos), o nome dos países

(DE, Deutschland, Germany ou Alemanha), o tratamento dos nomes de empresas e

endereços (abreviações, números antes de nomes, etc.), as regras para estabelecer

afiliações corporativas (quem pertence a quem), a comparação entre dados financeiros

em diferentes moedas e sistemas de contabilidade.

As sugestões para resolver o problema variam de completa padronização e

completa tradução e adaptação de termos até simples tabelas de conversão. Na maior

parte dos casos, dizem os usuários, " nós precisamos saber por que há diferenças entre o

mesmo termo em dois países ou dois fornecedores; mais que isso, quando a informação

não existe é preciso mencionar o porquê".

O problema mais urgente e crucial para o setor financeiro é a falta de

padronização, coordenacão e uniformidade dos símbolos utilizados para transações. O

ponto principal é o uso de múltiplos nomes para o mesmo instrumento especialmente no

caso dos usários de múltiplos streams de fornecedores de dados combinados com outras

fontes internacionais e fontes das diversas empresas de notícias. 146

Um outro problema crucial para o setor é a falta de uma legislação mundial

146 Comentário sobre a World Financial Information Conference - WFIC, realizada em Outubro de
1993 em Washington, EUA, pela lIA in: World Financial Conference Provides First-Ever Global
Forum. Friday Memo, lIA, November 1993. p.4.
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comum para o direito autoral dos bancos de dados (e de informações em geral).

McCrohan argumenta que "se há, de um lado, mais ganhos que perdas devido aos

avanços em programas de cruzamento de dados e avanços em tecnologias de

informação, há uma maior necessidade de resguardar a anonimidade e confidencialidade

dos dados". 147

o Japão foi o primeiro país a adotar uma legislação de copyright, em 1986. A

proteção legal dos bancos de dados no Japão visa prevenir a formação de monopólios e

a proteção ao dono do banco de dados. No entanto, esta lei não é clara quanto ao que é

considerado infração. Em março de 1991 os Estados Unidos aprovaram a lei de direito

autoral e proteção social. Em 1992 a Comunidade Econômica Européia aprovou a

proteção para os fornecedores de informação, mas os termos da lei não são uniformes

com a de outros países. Okuda sugere que esta definição seja discutida no GATT.148

Desde o início de 1992 a Comissão Européia está buscando uma política

européia comum para proteção do copyright dos bancos de dados. Quer-se seguir os

padrões da Convenção de Berna para o copyright das informações impressas. A

proteção seria garantida por 15 anos a partir da data de lançamento ao público. A atual

proposta dá direito aos usuários de extrair e reutilizar comercialmente partes não

substanciais do banco de dados (artigos 8.3. e 8.4), sem definir precisamente o que é

substancial. A proteção aos bancos de dados não-europeus será baseada no princípio da

reciprocidade. Segundo a EUA, "a comunidade não reconhece suficientemente a

natureza internacional da indústria de bancos de dados e pode criar sérios obstáculos

para o fluxo livre e desimpedido de informações em nível mundial, o que pode

147 O autor refere-se principalmente aos dados de pessoas fisicas, mas o mesmo pode ser dito sobre
informações comerciais. As quatro categorias de dados consideradas são: de registro, administrativa, de
"facilitação"e de pesquisa, e a possibilidades de abuso no uso de dados educacionais, de crédito,
médicos, militares, criminais e de emprego dos cidadãos. McCROHAN, Kevin F. Information
Technology, Privacy, and the Public Good. Journal ofPublic Policy and Marketing, 1989, v.8. p.265-
278.

148 Valores mencionados pelo Sr. Okuda, presidente do Nikkei Keizai Shimbun, durante palestra na
Information Industry Association Conference realizada em Washington, EUA, no dia 20 de outubro de
1993.
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prejudicar os negócios com o Japão e os Estados Unidos, assim como a própria empresa

européia de informações comerciais" .149

149 SCHARFF, Lennart. The European Market for Electronic Information Services - An Overview of
Status and Actions. Paper da European Information Industry Association, apresentado na lIA
Convention, Washington, EUA, em 20 de Outubro de 1993. p.7. Para maiores detalhes sobre direitos
autorais, patentes, copyright, etc, para inovações tecnológicas, consulte ROMAN, Daniel D.; PUETI Ir,
Joseph F. Intemational Business and Technological Innovation. New York: North-Holland, 1991.
495p.
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6. Conclusão

Este trabalho ilustrou como a indústria de bancos de dados está relacionada à

tecnologia de informação e ao marketing. Quanto mais esta indústria for capaz de

produzir conhecimentos, ao invés de dados e informações apenas, mais sofisticadas

serão as aplicações em marketing, tais como em segmentação de mercados. Através do

uso de um banco de dados pode-se segmentar o mercado em diversos micro-segmentos.

Conhecendo detalhadamente o perfil de cada consumidor, seria possível oferecer um

produto diferente a cada um.

Para continuar a modificar seus produtos e serviços de modo a realmente

satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores, as empresas precisam ter um

contínuo feedback dos consumidores. Algumas empresas fornecedoras de informação

têm criado programas de pesquisa de satisfação do consumidor feitas semestralmente,

enquanto outras já criaram um comitê assessor composto por clientes, que participam do

desenvolvimento de novos produtos desde a concepção.

Neste cenário vemos surgir um novo sistema de informação de marketing, mais

"inteligente", com maior possibilidade de transformar dados em informação gerencial,

sejam dados sobre os consumidores, o mercado ou a concorrência.

Através dos exemplos apresentados no capítulo 3 vemos como o uso de

informações gerenciais provenientes da aplicação de tecnologias de informação podem

ser propulsoras de novas estratégias empresariais e mercadológicas que se sustentam no

longo prazo, e que requerem altos investimentos e organização dos concorrentes para

serem copiadas.

Para o profissional de marketing, melhores dados sobre o mercado, canais de

distribuição, produtos e consumidores, significam respostas mais rápidas e mais acuradas

para neutralizar ações da concorrência, ou ainda possibilidade de implantação de

estratégias apoiado em dados que a sustentem.

A possibilidade de melhor integração entre produtores e distribuidores e entre
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produtores, distribuidores e clientes finais, abre um novo filão na prestação de serviços

melhores e diferenciados e no intercâmbio de informações e experiências entre estes

agentes. A forma como fazemos negócios está mudando, e este reengineering, em

grande parte está sendo possibilitado e impulsionado pelas tecnologias de informação e

pela maior e melhor disponibilidade de informações.

Os sistemas de informação de marketing (SIM) assim como os conhecemos,

deixarão de existir, serão substituídos por novos, que permitirão a análise de maior

quantidade de dados, a um custo cada vez menor, que serão alimentados por dados

vindos de scanners diretamente das lojas, no ato da compra. Estes novos sistemas nos

permitirão saber cada vez mais sobre nossos clientes, de forma que possamos atendê-los

cada vez mais de acordo com suas necessidades, chegando até ao ponto de antecipá-las.

Os bancos de dados de terceiros suprirão o sistema de informações interno de

uma organização com dados de mercado globais, regionais, ou ainda conforme o desejo

do consumidor. O rol de produtos ofertados pela indústria de informação é cada vez

mais abrangente e surpreendente.

O profissional de marketing não pode passar ao largo destas evoluções em

tecnologia de informação, pois aqueles que melhor souberem usá-las estarão mais

propensos a alavancar posições estratégicas privilegiadas para suas empresas.

A proliferação dos bancos de dados a nível internacional mostra que as

necessidades por informações empresariais são semelhantes em diferentes mercados. No

entanto, devido às diferenças econômicas entre os países, o mercado para bancos de

dados varia significativamente de país para país.

Como vimos no capítulo 4, a análise da indústria de bancos de dados refere-se a

mercados considerados mais "avançados" em termos de utilização de tecnologia de

informação e dados provenientes de bancos de dados. A situação inicial destes mercados

traz lições para o Brasil porque podemos claramente identificar seis dificuldades para o

desenvolvimento da indústria de informações em mercados emergentes:

1 - O papel do Governo e a dependência da indústria; mudanças e instabilidade
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na política;

2 - O grau de uso de informações de crédito/finanças: falta de dados históricos,

sistemas de coleta ainda primitivos;

3 - Ambiente/infra-estrutura de negócios: ainda incipiente, muitas funções

desempenhadas pela mesma pessoa (ex.: finanças, RH, marketing), pouca especialização

da funções, sistemas de contabilidade ainda precários;

4 - Estrutura legal: a lei restringe o acesso a informações de empresas e do

cidadão;

5 - Infra-estrutura de educação: necessidade de formação em administração e

treinamento em produtos e serviços;

6 - Estrutura de informações: informações ainda são guardadas em segredo, o

acesso é deficitário, as regras para publicação de dados são ainda arcaicas. O governo

normalmente tem uma infra-estrutura de dados públicos que deixa a desejar; há um

descompasso entre as políticas de informação, comunicação e tecnologia e as políticas

de informatização do setor privado.

A solução, que pode ser aplicada ao Brasil, está em encontrar um melhor

equilíbrio entre o setor público e privado, através da criação de produtos e serviços que

adicionem valor a ambos os setores. As empresas de informação atuando em

novos/emergentes mercados, como o Leste Europeu, procuram adotar meios de entrada

que envolvam alianças com o Governo e empresas locais, para terem acesso ao

conhecimento e fontes de dados locais.

A indústria de informação precisa preocupar-se em agregar valor à cadeia de

coleta, transmissão, armazenamento, processamento e distribuição de dados. A

tecnologia certamente facilita e impulsiona este processo. No entanto, apesar de todos

os avanços tecnológicos, o importante não é a forma, mas o conteúdo. Esta situação é

comparável com a capacidade das crianças de pesquisarem em uma biblioteca eletrônica

diretamente em seus computadores, mas ainda necessitarem ir à escola para adquirir

conhecimento.
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No Brasil, como em outros países, com a melhoria dos meios de acesso à

informação, aumenta o número de potenciais usuários, inclusive na área de marketing.

No entanto, há ainda um baixo grau de uso dos diferentes produtos, por

desconhecimento por parte dos potenciais usuários. Um dos desafios é incrementar o

uso de dados por usuários não tradicionais, como as empresas de menor porte; para isso

é preciso não somente um esforço promocional, como também uma redução dos preços.

Com a integração dos mercados mundiais, os usuários passam a ter um maior

número de fornecedores para cada aplicação, com maior escolha e maior flexibilidade.

Especialmente a velocidade de análise tomou-se importante no setor financeiro, e esta

velocidade é proporcionada pela maior quantidade de dados disponível no mercado e por

melhoras na tecnologia de informação, possibilitando melhores previsões de flutuações

no mercado de ações.

Em termos de parcela de mercado, vê-se o bolo crescendo como um todo pela

entrada de novos usuários para os produtos da indústria de informação, mas também se

verifica uma mudança dos percentuais de mercado entre os participantes atuais.

Quanto ao preço, verificamos que o mercado de banco de dados ainda não é de

massa, e os preços são considerados ainda elevados, especialmente para produtos de

novas tecnologias como CD-ROM. Isso deve mudar com uma maior privatização e

liberalização das redes de serviços, particularmente na Europa. O custo da informação

está ligado à coleta, integração, acesso, processamento e distribuição dos dados.

Os provedores de informação têm o desafio de provar aos compradores que a

qualidade vale o preço cobrado. Há uma tendência de ver as notícias e informações

empresariais como um negócio de cereais, isto é, uma caixa é parecida com a outra,

exceto que algumas são mais baratas. Com uma ofertacrescente de produtos, logo

estaremos falando no conceito de "espaço em gôndola eletrônica" para os bancos de

dados, não só na gôndola dos clientes mas também na gôndola dos distribuidores de

informação. A escolha será cada vez mais baseada no custo-beneficio. É preciso tomar

o acesso aos dados o mais fácil e simples possível; o tempo gasto para aprender a
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utilizar um sistema é também um custo, além do tempo de acesso, procura e arquivo de

dados.

A inconsistente qualidade da informação disponível é ainda um problema para o

setor. Em certas regiões do mundo, não há qualidade dos dados - não se pode confiar

nos dados disponíveis tanto quanto em outras regiões. No setor financeiro, para obter

retornos acima dos índices, é preciso analisar um maior universo de empresas. A maior

profundidade e qualidade dos dados é o que diferenciará as empresas fornecedoras de

serviços de informação.

Na Europa, alguns problemas fundamentais para o desenvolvimento da indústria

de bancos de dados são a barreira linguística e os diferentes sistemas de

telecomunicações. No entanto, a tendência na Europa tem sido de reduzir o

paroquialismo e o controle governamental, buscando uma política comum.

Do ponto de vista do usuário, o ponto forte da indústria de informação, em nivel

internacional, é a vasta gama de assuntos já disponíveis em várias mídias (papel, on-line,

CD-ROM, som, vídeo), trazendo como conseqüência um número maior de produtos

ofertados e a diferentes preços. Os consumidores passaram também a aprender a

manipular o dado original, num processo que lhes é mais eficaz no que se refere a

custos. Nota-se também uma busca de informações dentro da empresa como forma de

reduzir custos. Somente quando não encontrada internamente, busca-se um fornecedor

externo para a informação. A procura é por dados de maior valor agregado. A recessão

provoca reduções na demanda por informações externas e uma melhora no uso da

informação disponível internamente.

Uma oferta cada vez maior de informação não é suficiente. Garantir que as

pessoas tenham maior facilidade de acesso à informação de que necessitam, no

momento em que dela necessitam, a fim de adquirir conhecimentos e aplicá-los, é

condição essencial em um processo de crescimento sustentável para a indústria.

Da análise do capítulo 5 identificamos que as grandes empresas do setor \

começam a racionalizar sua gama de produtos, que se tornou confusa para os usuários.

BIBLIOTECA KARl A. BOEDECKER
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A tendência tem sido, no caso das grandes empresas de bancos de dados, de prover

serviços que adicionem valor, como os que facilitam a análise de dados e auxiliam na

tomada de decisão. Quanto mais perto a informação estiver do ponto de decisão, mais

vale para o recebedor - e mais lucrativa se toma para o fornecedor. Quanto mais distinta

e mais essencial, maior o valor da informação percebido pelo usuário.

Em termos de competição, a Europa e o Japão possuem uma estratégia de

mercado agressiva para desenvolver sua indústria de informação, uma ameaça para a

liderança até então dos norte-americanos. Vencerão as empresas que primeiro souberem

como transformar dados em informação e informação em conhecimento. A tecnologia

de informação está transformando o ambiente de negócios num mercado transparente e

eficiente, especialmente o mercado financeiro. Com esta transparência, a competição

será ainda mais acirrada. Os executivos precisam estar preparados para tirar vantagem

da nova onda de informações. Informações são uma potencial arma competitiva,

vastamente disponível, mas ainda extremamente dependente do conhecimento do usuário

sobre como fazer melhor uso dela.

As empresas de telecomunicação andam interessadas nas empresas de informática

e de serviços e do conteúdo. As empresas de equipamentos de telecomunicação

movem-se em direção aos comunicadores pessoais (personal communicators). As

empresas de informação fazem joint-ventures e alianças entre fornecedores de

informação para garantir maior cobertura geográfica, maior base de clientes e reduzir

custo de coleta de dados. Fornecedores de informação tomam-se distribuidores e

distribuidores tomam-se fornecedores.

No longo prazo, os aspectos mais importantes para definir o futuro da indústria

de informações em nível mundial são:

_ a legislação de proteção à privacidade e as leis de proteção intelectual para os

bancos de dados;

- nos Estados Unidos, principalmente, a autorização para que as companhias

telefônicas participem na indústria de informações;
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- o uso e acesso de informações pessoais, especialmente na Europa;

- tomar os serviços mais conhecidos do público;

- garantir um uso efetivo dos serviços;

- combater a falta de um mercado de massa;

- improvisar os sistemas de acesso de tal forma que sejam intuitivos;

- lidar com a baixa velocidade das redes;

- solucionar o paroquialismo e a proteção aos dados em certos países; e

- balancear as necessidades por informação e a privacidade dos cidadãos e das

empresas.

As várias associações do setor representarão importante papel na definíção do

futuro da indústria de informações. Além da lIA - Information Industry Association nos

Estados Unidos, a Information Technology Association (antes ADAPSO, a associação

da indústria de software e serviços de computação) e a Electronic Data Interchange

Association nos Estados Unidos estão reforçando suas relações com entidades similares

em outros países para garantir um desenvolvimento equilibrado do setor em nível

internacional.

Os sistemas de distribuição de informações deverão permitir a distribuição direta

aos sistemas do usuário, sendo acessíveis pelas suas ferramentas e integradas com seus

bancos de dados internos.

Os novos líderes da indústria terão que ter não somente uma visão empresarial,

mas também uma visão tecnológica. Apesar da existência de muitas redes de

comunícação que permitem acesso de quase todas as partes ao mundo dos serviços on-

tine, a velocidade de acesso é ainda baixa. Velocidades mais altas com certeza serão

necessárias para a transmissão de imagens e vídeo transmissão.

O acesso universal à informação e o baixo custo de transmissão oferecem um

potencial para criar uma revolução em nível mundial comparável à dos computadores

pessoais. Pode-se prever um crescimento dos sistemas de multimedia distribuídos, que

combinarão som e voz, dados, imagem estática e vídeo.
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Os desejos dos usuários de informação, em todo este cenário de inovações

tecnológicas, consistem em ver suas necessidades atendidas. Estas necessidades

compreendem custo baixo, para aumentar a escala de uso, dados externos compatíveis

com a plataforma e a sistemática de manipulação de dados peculiar internamente à

organização.

A indústria tem procurado atender a estas demandas dos usuários, através de

alianças estratégicas que permitam oferecer maior e melhor gama de produtos, dentro

das especificações solicitadas pelos usuários.

O crescimento e aprimoramento da indústria de informações comerciais e dentro

dela o segmento de banco de dados, através de novas tecnologias de informação, são

fatores determinantes da oferta de dados cada vez melhores que auxiliarão o dia-a-dia do

profissional de marketing. Auxiliando-o nas suas decisões mercadológicas, irão também

permitir às organizações que fizerem bom uso destas tecnologias e das melhores

informações provenientes delas a se consolidarem no mercado através de vantagens

estratégicas de longo prazo.
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