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Resumo: O desenvolvimento tecnológico aliado a transformação do ambiente
organizacional, torna a exploração dos recursos de tecnologia da informação um
componente que exerce fundamental influência na concepção da estratégia ernpresarisi.
Este estudo busca compreender os fatores determinantes do relacionamento existente entre
estratégia e tecnologia por meio da análise dos seguintes assuntos: as aplicações da
tecnologia no varejo, as transformação do ambiente organizacional, a evolução do
pensamento estratégico e a tecnologia como um dos principais fatores estratégicos para
promover a competitividade no cenário da Nova Economia. Na pesquisa de campo, foi
adotada a metodologia de pesquisa exploratória com a utilização de um estudo de caso de
uma rede varejista brasileira, com o intuíto de ilustrar, com um exemplo real, o
direcionamento estratégico influenciado pela tecnologia da informação de uma empresa que
atua no mundo tradicional e virtual.

Palavras-Chaves: Automação Comercial - Comércio Eletrônico - Internet - Tecnologia da
Informação - Estratégia Empresarial - Vantagem Competitiva - Diferenciação - Criação de
Valor - Nova Economia - Redes de Negócio - etc.:.

01.J8 ~)~9.3=t(8~)
~~L~~IV
'~\~,

e,~

SP-00020744-1

3



AGRADECIMENTOS

Ao meu filho Gabriel que ilumina a minha vida.

Ao Professor e amigo Luiz Carlos DiSerio pelo interesse e apoio
demonstrado durante a realização desse trabalho.



SUMÁRIO

PARTE I-INTRODUÇÃO 6

1.1 - Estrutura do trabalho 6

1.2 - Colocação do problema 6

1.3 - Justificativa da escolha do tema 7

1.4 - As contribuições do estudo 8

PARTE" - REVISÃO BIBLlOGRÁFICA 9

2.1 - A UTILIZAÇÃO DE TECNOLÓGICA NO VAREJO 11

2.1.1) Gestão de serviços, Automação Comercial e ECR (Efficient Consumer
Response) 11

2.1.2) Aplicação da tecnologia em uma rede varejista 15

2.1.3) Conceituação de Internet, World Wide Web, Comércio Eletrônico 24

2.2 - A TRANFORMAÇÃO DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL. 34

2.2.1) A evolução do Pensamento Estratégico Empresarial. 34

2.2.2) A transformação do Ecosistema Organizacional: a Globalização e a Nova
Economia 48

2.3 - A RELAÇÃO ENTRE A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA E O INTENTO
ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL. 64

2.3.1) A tecnologia como meio de transformação do negócio: Da automação a mudança
no escopo dos negócios 65

2.3.2) A perspectiva estratégica do comércio eletrônico 74

2.3.3) A criação de valor como fator chave para a transformação 77

PARTE 111- ANÁLISE SITUACIONAL: Estudo de Caso - Aplicação de TI e TA no
Grupo Pão de Açucar. 82

4.1 - Apresentação da empresa e setor 83

4.1.1) Histórico da Empresa 83

4.1.2) Estrutura do Grupo 83

4.1.3) Visão do Setor 87

4.1.4) Pesquisa de Utilização de Tecnologia entre as Principais Empresas do
Setor 90

4



4.2 - Análise de Situação 91

4.2.1) Filosofia e Objetivos da Empresa 91

4.2.2) Identificação das Atividades que Geram Valor para o Cliente 93

4.2.3) Análise da Situação Competitiva 94

4.3 - Planejamento para a Competitividade 97

4.3.1) Estratégia Competitiva 97

4.3.2) Atividades de Valor 99

4.2.4) Análise do Posicionamento Estratégico 102

4.2.6) Plano de Ação 105

4.2.6) Conclusão 106

PARTE V - METODOLOGIA UTlLlZADA 107

5.1) Escolha da Pesquisa Qualitativa

5.1.1) Um estudo exploratório

5.1.2) Entrevistas semi-estruturadas

5.1.3) Estudo de Caso

5.2) Universo e Amostra da Pesquisa

5.3) Fontes de Dados

5.3.1) Dados Primários

5.3.2) Dados Secundários

5.4) Etapas do levantamento das Informações

5.4.1) Identificação e Contato dos Profissionais

5.4.2) Realização das Entrevistas

5.4.3) Procedimento Analítico

PARTE VI- CONCLUSÕES FINAIS DO ESTUDO 109

PARTE}t1.: - BIBLIOGRAFIA 112

5



PARTE I - INTRODUÇÃO

Neste item será apresentado a estrutura do trabalho, a colocação do problema a ser

estudado, a justificativa para a escolha do tema e as contribuições pretendidas com o

estudo.

1.1 - Estrutura do trabalho

Este trabalho está dividido em oito partes, tendo como início uma Introdução, cuja a

finalidade é apresentar ao leitor a estrutura do trabalho, a fim de situá-lo em relação ao

assunto a ser estudado, demostrar o problema a ser estudado, justificar a escolha do

tema e , por fim, colocar as contribuições esperadas.

Na Segunda parte, Revisão Bibliográfica, é feita uma revisão sobre a literatura

selecionada, visando fundamentar o trabalho com um suporte referencial teórico sobre os

temas abordados. Esses temas representam conceitos-chaves para o entendimento do

contexto do estudo, sendo dividídos em três capítulos: A Utilização de Tecnologia no

Varejo, A Transformação do Ambiente Organizacional e A Relação Entre a Utilização da

Tecnologia e o Intento Estratégico.

Na terceira parte, Estudo de Caso, será apresentada uma análise profunda sobre a

utilização de tecnologia no Grupo Pão de Açucar, a fim de ilustrar de forma concreta o

foco central deste estudo. Este estudo de caso está dividido em 3 partes: Apresentação

da Empresa e Setor, Análise Situacional, Planejamento para Competividade.

A Quarta parte, Metodologia Utilizada, descreve o tipo de pesquisa realizada, as etapas
do levantamento das informações e as fontes de dados utilizadas.

As Conclusões Finais do Estudo são apresentadas na quinta parte, seguida pelas
Limitações do Estudo, na sétima parte. Por fim, são apresentados os Anexos e
Bibliografia nas partes sétima e oitava, respectivamente.

1.2 - Colocação do problema

O objetivo deste estudo é entender melhor as influencias que a utilização de tecnologias

de informação e automação podem provocar no intento estratégico das empresas do

setor varejista. A expansão da utilização de tecnologia nos pontos de venda e sobretudo o

surgimento da Internet como um canal virtual de venda de produtos e serviços, podem

exercer grande influência no direcionamento estratégico das organizações que atuam no

varejo.
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Pretende-se explorar a fundo, como a utilização da tecnologia pode colaborar para a

colocar as organizações varejistas em uma situação competitiva mais vantajosa, não

somente pela maior eficiência e eficácia que sua aplicação pode trazer a seus processos,

mas principalmente pela perspectiva que a a utilização da tecnologia oferece às empresas

de re-inventar o seu negócio. O foco da temática abordada neste estudo está muito mais

relacionada ao intento estratégico organizacional, como meio para interceptar o futuro e

criar novas regras para a competitividade empresarial, do que com aplicações específicas

no uso de tecnologia.

Essa é uma questão extremamente importante, pois no cenário da nova economia as

trasformações que implicam no rompimento dos paradígmas tradicionais acabam

proporcionando a criação de uma nova lógica nos negócios que por sua vez colocam as

organizações que as promovem em uma posição privilegiada.

A análise da relação entre o posicionamento estratégico e a aplicação dos recursos

tecnológicos é extremamente crítica para identificar quais os fatores que são mais

relevantes na arquitetura do modelo de negócio para promover a mudança no

posicionamento estratégico organizacional. Com o lntulto de ilustrar essa situação na

prática, será abordado neste estudo, o caso do Grupo Pão de Açucar que constitui um

exemplo claro da utilização tecnológica como forma de alterar o posicionamento

estratégico da empresa.

1.3 - Justificativa da escolha do tema

A motivação deste estudo deu-se pela crescente utilização da tecnologia nos pontos de

venda do varejo e principalmente pela adoção do canal virtual de vendas, Internet (rede

mundial de de computadores), na comercialização de produtos e serviços. Em função do

potencial que a aplicação da tecnologia tem para proporcionar uma mudança na

orientação estratégica das organizações, acredita-se ser muito importante o

desenvolvimento de uma análise, fundamentada por um estudo de caso verdadeiro, que

indique os fatores relevantes para que a utilização tecnológica gere uma nova

configuração organizacional.

Na verdade, intende-se demonstrar que a aplicação da tecnologia serve como meio para

a materialização de uma estratégia de inovação que colocará a empresa em um outro

patamar de competição em função do rompimento com os critérios de competividade já

estabelecidos no seu setor. Esse rompimento ocorre em função do valor adicionado ao
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cliente que é produto da estratégia de inovação. Portanto, esse deve ser um processo

contínuo, como coloca Gary Hamel em seu artigo "The search for Strategy" :

o desáfio é inventar a condução da estratégia de forma que seja extremamente importante

para as empresas lutarem para manter a sua vitalidade nesse ambiente de inovar ou morrer da

nova economia.

Dessa forma, a motivação pelo estudo, está em demonstrar que a utilização da tecnologia

como fator diferencial no cenário econômico atual, é muito mais uma questão estratégica

de compreender a realidade atual, assimilá-Ia e envisionar novas oportunidades que

surgirão, do que uma questão de competencia técnica.

A escolha do Grupo Pão de Açucar como cenário para essa análise se deu por três

motivos:

1 - É uma empresa brasileira que optou por uma estratégia de crescimento agressiva

para poder sobreviver no seu setor, tendo em vista a penetração de grandes

competidores internacionais.

2 - A grande utilização de tecnologia de automação e informação por parte do grupo

como forma de estabelecer um nível de competitividade elevado.

3 - O pionerismo do grupo na criação e desenvolvimento de uma unidade (Amelia.com)

que está reinventando o seu conceito de varejista.

1.4 - As contribuições do estudo

Este estudo pretende trazer várias contribuições para a área acadêmica e principalmente

para a área empresarial do segmento varejista. Em primeiro lugar, busca proporcionar

uma visão da transformação que a utilização da tecnologia pode trazer, quando existe

uma orientação estratégica focada na inovação. Em segundo lugar, pretende demonstrar

os fatores críticos para a consolidação da uma estratégia de inovação, relacionando-os à

aplicação de novas tecnologias.

Do ponto de vista acadêmico, a abordagem teórica realizada com base na revisão

bibliográfia sobre os temas de Utilização de Tecnologia no Varejo, Comércio Eletrônico,

Visão Estratégica e a Relação Entre a Utilização da Tecnologia e o Posicionamento

Estratégico, somada ao estudo de caso do Grupo Pão de Açucar, pretende servir de
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referencial teórico e prático para a compreensão da complexidade estratégica que o

processo de inovação por meio da utilização de recursos tecnológicos exige.

Por se tratar da análise específica de um tema dentro de um setor de grande potencial

para a econômia brasileira, e que ainda não foi explorado em sua plenitude, este trabalho

pretende preencher uma lacuna na literatura sobre a estratégia de automação comercial.

Busca-se no seu decorrer, sugerir os fatores primordiais na aplicação de rucursos

tecnológicos, tendo como objetivo a maximização da diferenciação no posicionamento

estratégico.

Acredita-se que o estudo de caso abordado neste trabalho demonstra concretamente a

utilização dos recursos tecnológicos por uma organização em diferentes níveis de

transformação estratégica do seu negócio. Tenta-se evidenciar na análise de duas

unidades de negócio do grupo (Amelia.com e Pão de Açucar) qual o nível de inovação

que a aplicação da tecnologia proporcionou, tendo em vista o intento estratégico de cada

unidade.

Por fim, este estudo pode auxiliar, na prática, os empresários do setor que pretendem

desenvolver uma estratégia de inovação por meio da utilização de recursos tecnológicos e

principalmente aqueles que desejam ampliar a sua distribuição para o canal virtual de

vendas. Nesse árnbito, este estudo pode servir de referência para a elaboração de um

modelo de negócio focado na geração de uma nova cadeia de valor para o cliente.

PARTE 11- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A elaboração deste trabalho está fundamentada, na sua maior parte, em pesquisas de

natureza conceitual, e em menor proporção em pesquisa quantitativa, com o objetivo de

identificar a evolução da utilização dos recursos tecnológicos nas empresas do setor

varejista brasileiro e a influência que a sua utilização tem exercido no posicionamento

estratégico das organizações deste setor. Os temas abordados nesta Segunda etapa do

trabalho, estão divididos em quatro capítulos.

No primeiro capítulo, A Utilização de Tecnologia no Varejo, será realizada uma

apresentação sobre os conceitos em que estão baseadas as práticas de aplicação

tecnológica por parte das empresas varejistas. Dentre esses conceitos, destacamos:

automação comercial, aplicação de tecnologia no ponto-de-venda, ECR, Internet, loja

virtual, comércio eletrônico.
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No segundo capítulo, Transformação do Ambiente Organizacional, procura-se

apresentar a evolução do pensamento estratégico empresarial nos últimos anos e a

mudança no cenário econômico e organizacional, por meio da caracterização dos

fenômenos da Globalizaçãoe Nova Economia. Foca-se em demonstrar a importância da

estratégia como meio para interceptar o futuro e a sua grande dependência do ambiente

externo por meio do estabelecimento de alianças e parcerias em uma complexa rede

integrada de negócios, no ambiente complexo e efêmero da economia emergente.

O terceiro capítulo, A Relação entre a Utilização de Tecnologia e o Intento

Estratégico, busca identificar os fatores critlcos para que a aplicação de tecnologia

exerça mudança no posicionamento estratégico organizacional. São abordados os

seguintes temas: a tecnologia como meio de transformação do negócio: da automação a

mudança no escopo dos negócios, a criação de valor como fator chave para a

transformação e o papel das redes de negócio e da conectividade para promover a

estratégia competitiva.
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2.1 - A UTILIZAÇÃO DE TECNOLÓGICA NO VAREJO

Com a evolução dos recursos tecnológicos as lojas varejistas passaram a adotar uma

série de ferramentas com o intúito de automatizar e informatizar algumas das funções que

eram realizadas de forma manual pelo homem, a fim de melhorar a eficiência e a eficácia

nos processos relacionados às suas operações. A adoção destes recursos, inicialmente,

objetivavam a obtenção de vantagem competitiva em relação as suas rivais, por meio da

redução de custos operacionais e do aumento na qualidade do atendimento ao cliente.

Com a evolução das redes de telecomunicações e com o surgimento da rede mundial de

comunicação, Internet, a utilização dos recursos tecnológicos passou a ter outro escopo

além da eficiência operacional. Esses recursos, como veremos no capítulo 3.1, assumem

um papel extremamente importante no contexto estratégico organizacional, por meio da

criação de um composto de valor diferenciado que é entregue ao cliente, rompendo com

os parâmetros estabelecidos da competição no tradicional no varejo.

o objetivo deste capítulo é demonstrar ao leitor, na primeira parte, como estão

distribuidos os recursos tecnológicos dentro da organização varejista, tendo em vista o

local físico de sua aplicação, os processos em que atuam, as atividades que

automatizam! informatizam e as vantagens competitivas proporcionadas por cada recurso.

Na Segunda parte, será apresentada os conceitos básicos sobre a Internet, comércio

eletrônico e loja virtual, com o intuito de demonstrar como essa tecnologia muda a forma

de relacionamento com clientes, fornecedores e parceiros, proporcionando uma nova

concepção de distribuição, operação e até de escopo de atuação para as redes varejistas.

2.1.1) Gestão de serviços, Automação Comercial e ECR (Efficient Consumer
Response)

A automação comercial consiste na informatização e integração de todas as operações

internas da empresa, bem como na integração desses processos internos com o mundo

externo (fornecedores, bancos, serviços de proteção ao crédito, operadoras de cartão de

crédito, etc,) e até mesmo com os consumidores. (Guia de Referência EAN Brasil, 1997:7)

Para compreender melhor a relação dos recursos de automação comercial com as

atividades e processos no setor de serviços, mais particularmente em uma rede varejista,
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faz-se necessário uma breve conceituação da estrutura geral da gestão de operações em

serviços.

o que difere os serviços dos produtos são algumas características chaves, mencionadas

no quadro comparativo abaixo, que tornam a natureza das operações em serviços bem

distinta da natureza das operações industriais.

Tabela 01 - Serviços X Produtos

SERViÇOS PRODUTOS

- Serviços precisam da presença do - Produtos não precisam da presença do
cliente para serem produzidos. cliente para serem produzidos.

- Serviços são produzidos e consumidos - Produtos podem ser produzidos e
instântaneamente. estocados para consumo futuro.

- Serviço é intanqlvel. - Produto é tanqível.

A participação do cliente durante o processo de produção do serviço, implica no seu

julgamento pessoal não só pelo resultado, mas também pelo processo. Isso requer

operações descentralizadas para que o cliente não fique exposto à certas atividades,

além de um alto grau de personalização das atividades com as quais o cliente tem

contato, com o propósito de atender as diferentes aspirações e necessidades. O fato dos

serviços não serem estocáveis e nem transportáveis cria uma dependência bem maior

das flutuações na demanda, tornando a operação sujeita a um alto grau de variabilidade

que dificulta o seu planejamento. Além do mais, os serviços por serem intangíveis, são

difíceis de serem avaliados quanto a sua qualidade. O cliente sente uma sensação de

risco maior, pois não pode avaliá-lo antes da compra.

Essas características exigem uma descentralização das operações em serviços, para que

seja possível lidar tanto com a instabilidade e incerteza diante do contato direto com o

cliente, como para planejar os recursos necessários no desenvolvimento de uma

operação lucrativa. O quadro abaixo mostra de forma genérica a divisão dessas frentes

na gestão de serviços:

12



Sistema de Operações de Serviço

Ambiente de Loja

(retaguarda)

• baixo contato com o cliente
• previsibilidade
• padronização
• melhor controle

(linha de frente)
• alto contato com o cliente

Depósito
Estrutura administrativa

LImite: decisão gerenciai?

Figura 01 (Correia,H.L, Curso de Gestão de Operações, MBNGV, 1999)

De acordo com a natureza do serviço prestado, uma empresa pode dar mais ênfase nos

processos de retaguarda ou mais ênfase nos processos de linha de frente, com a

finalidade de manter uma melhor performance de suas operações. No caso específico das

empresas verejistas, que é objeto de análise deste estudo, nota-se pelo esquema abaixo

que deve existir um equilíbrio entre a ênfase nos processos de retaguarda e nos

processos de linha-de-frente. Isso ocorre, pois no varejo em geral, mas particularmente

nos supermercados, os processos de retaguarda, como por exemplo a estrutura de

suprimentos junto aos fornecedores, acaba influenciando na disponibilidade de

mercadorias para o consumidor na linha de frente. Logo uma operação de suprimentos

eficiente e eficáz deve proporcionar agilidade na reposição de mercadorias para que

essas não faltem para os clientes, sem contudo demandar a acumulação de níveis altos

de estoques que encareçam a operação.
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Figura 02 (Correia,H.L, Curso de Gestão de Operações, MBNGV, 1999)

Classificação de serviços
~nfase em:

-Pessoas
-Front office
-Processo

Alto grau de:

-Contato
-Personalização
-Autonornia

t
Éntase em:

-Equlpamentos
-Back-Roorn
-Produto

Baixo grau de:
-Contato
-Personalízação Número de clientes processados por dia em uma unidade t1pica
-Autonornía

É muito comum considerar uma loja automaizada pela simples presença de terminais

eletrônicos (POV) acompanhadas de leitoras de código de barras nos pontos de caixas.

Isso, todavia, é apenas uma parte da automação comercial. A tecnologia da

informação/automação atuam como viabilizadoras e integradoras no processo dé

automação comercial, permitindo um equilíbrio muito mais adequado entre os processos e

atividades da linha de frente e da retaguarda. Por meio da utilização da lógica

transacional, é possível transferir as informações do ambiente de instabilidade da linha de

frente para o ambiente da retaguarda, que necessita previsibilidade para coordenar as

suas ações. Essas informações podem, ainda, ser trabalhadas com o auxílio de

aplicações estatísticas para se formar padrões de comportamento da demanda, criando

condições ainda mais favoráveis para o planejamento e a padronização requerida pelas

operações de retaguarda.
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A automação comercial, como já foi citado inicialmente, não se restringe a integração dos

processos internos, ela envolve o relacionamento automatizado com toda rede de

fornecedores de produtos e serviços. Essa conecção entre os processos internos com o

relacionamento externo, que vai desde a compra pelo cliente, passando pelos processos

de reposição internos, até a composição e solicitação de pedidos para fornecedores, gera

uma cadeia de suprimentos altamente eficiente no sentido de minimizar os níveis de

estoques e de acelerar a reposição de mercadorias, deixando essas sempre disponíveis

para os clientes. Esse processo, denominado de resposta eficiente ao consumidor (ECR -

efficient consumer response), ocorre pela adoção de procedimentos transacionais

padronizados de troca de informações mercantis e financeiras entre as empresas (E DI -

eletronic data interchange ou intercâmbio eletrônico de informações), integrando as

empresas varejistas às empresas industriais.

De acordo com a associação ECR Brasil, o potencial de redução de custos a partir da

implementação desses conceitos no mercado brasileiro é de US$ 4,5 bilhões, dos quais a

fatia de 5,92% ocorre na esfera da indústria; 3,85% entre atacado e varejo; projeta-se

uma redução de 10% nos preços finais dos produtos adquiridos pelos

consumidores.(Revista Distribuição, ano VIII- n 77, abril de 1999:24).

Para ilustrar esses conceitos de forma mais profunda e didática, será apresentado no

capítulo a seguir a estrutura de uma rede de supermercados, no que tange a utilização

dos recursos tecnológicos, processos e atividades automatizadas, fluxo de

relacionamentos e vantagem competitiva proporcionada pela tecnologia.

2.1.2) Aplicação da tecnologia em uma rede varejista

Esse capítulo tem por objetivo demonstrar de forma detalhada a aplicação de recursos de

tecnologia da informação e tecnologia da automação em uma empresa varejista. Será

mostrado no esquema abaixo um mapeamento dos recursos tecnológicos em uma rede

de supermercados, a fim de explicitar:

a relação existente entre os recursos

a distribuição física nos ambientes de front-office e back-office do ponto de venda e

no ambiente da matriz que controla os vários pontos-de-venda da rede

e por fim, a integração proporcionada pela tecnologia nos processos das diferentes

áreas da organização (operacional, financeira e mercadológica) e integração com
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outras instituições (fornecedores, instituições financeiras, parceiros de negócios e

clientes).

o esquema abaixo ilustra todo o fluxo transacional proporcionado pelos recursos de Tl/T A

em uma rede de supermercados para integrar e balancear as atividades de linha de

frente, retaguarda e relacionamento com fornecedores externos de produtos e serviços:

Inf. Operacionais -...-I••• lnf. Mercadológicas -~ ••~ Inf. Financeiras

Figura 03

FLUXO LOGíSTICO

1. PDV -> SERVIDOR --> Coleta e transferência de toda base transacional de

informações operacionais, mercadológicas e financeiras para o servidor da loja.

2. SERVIDOR-> INST. FIN. --> Consulta de crédito ou transferência de fundos do cliente

para a loja (tempo real).

3. SERVIDOR -> DBM --> Transferência de toda a base transacional e cadastral para o

Database Marketing.
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4. SERVIDOR -> C.RECEBER --> Transferência da base transacional financeira (valor,

cliente, meio de pagamento e prazo) de pagamentos.

5. SERVIDOR-> GER. DEPÓSITO --> Transferência da base transacional (tipo de

mercadoria e quantidades) de vendas.

6. GERENCIADOR -> GÓNDOLA --> Solicitação de contagem física e resposta da

contagem.

7. GERENCIADOR -> DEPÓSITO -> Ordem de reposição de mercadoria e baixa de

estoque.

8. DEPÓSITO -> GONDOLA --> Reposição física de mercadoria.

9. GERENCIADOR -> DEPÓSITO CENTRAL --> Pedido de reposição de estoque.

10. DÉPOSITO CENTRAL -> SUPRIMENTOS/FORNECEDOR --> Informa pedidos por

fornecedor para suprimentos e transmite via EDI pedido de mercadoria para

fornecedor.

11. FORNECEDOR -> DOCAS --> Entrega física de mercadorias.

12. DOCAS --> C. PAGAR --> Checa mercadoria recebida e confronta informação contra

NF e pedido.

13. DOCAS -> LOJAS --> Determina as mercadorias que devem ser enviadas

diretamente para as lojas. (Cross Docking).

14. DOCAS -> DEPÓSITO CENTRAL --> Envio de mercadorias para o depósito central,

que checa volume e determina espaço físico para armazenamento.

15. ENTRADA DE MERCADORIA NA LOJA --> Confere mercadorias e alimenta o

gerenciador da loja.

ANÁLISE DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Será apresentado nesta parte, um levantamento dos recursos demostrados no esquema

acima, com os objetivos de:

conceituar cada ferramenta tecnológica

identificar as atividades informatizadas e automatizadas

apresentar as vantagens competitivas proporcionadas por cada uma dessas

ferramentas.
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Por uma questão didática, os recursos serão agrupados conforme a frente de atuação e

processos que participam como demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 02

FRENTE PROCESSOS FERRAMENTAS

Vendas
- Check-Out: PDV, balança,

leitora de código de barras,
impressora de cheques,
impressora fiscal

Frente-de-caixa - Servidor
Serviços TEF(Transferência

eletrônica de fundos)

Informação
- Servidor de loja

Suprimento/ Controle
- Controle eletrônico de

entrada de mercadorias
- Leitora eletrônica de

mercadorias
- EDI - (Eletronic Data

Retaguarda Interchange)
- Gerenciador de estoque de

loja

Precificação
- Etiqueta eletrônica

- Servidor OBM (Data Base
Marketing Marketing)

FRENTE-D E-CAIXA (Front Office)

~ Processos Venda

Check-Out - Conjunto de equipamentos utilizados para automatizar o atendimento aos

clientes na passagem pelo caixa. Engloba registros das mercadorias, cálculo do total da

compra, pesagem das mercadorias e pagamento.

• Atividades que automatiza:

Registro da venda ao consumidor

Emissão de nota/cupom fiscal

18



Atualização de dados de inventário

Digitação de preços ou códigos de produtos.

Preenchimento de cheques

Pesagem de produtos

• Vantagem Competitiva:

Melhoria no atendimento ao cliente: redução do tempo de passagem pelos caixas e

pesagem de mercadorias; facilidade de pagamento através de cheques e cartões;

minimização dos erros por digitação.

Redução de custos operacionais:redução de pessoal para pesagem

Maior capacidade de atendimento: possibilita o atendimento a um maior número de

pessoas sem precisar aumentar quadro de pessoal e espaço físico

Servidor de Transferência Eletrônica de Fundos - é uma aplicação que permite a

troca de informações financeiras, por meio de uma transação eletrônica padronizada,

entre a loja e as instituições financeiras, com a finalidade de transferir fundos do cliente

para a loja ou de consultar a situação de crédito do cliente.

• Atividades que automatiza:

Consultas de cheque e cartão de crédito

Manuseio de valores

Transporte de valores

• Vantagem Competitiva:

Agilidade no atendimento ao cliente: dispensa preenchimento de formulários e

verificação cadastral

Redução de Custos Operacionais: elimina manuseio e transporte de valores.

Redução de Perdas de Crédito: consulta o crédito do cliente em tempo real

Melhor Controle Financeiro: registro eletrônico de todas as transações

Maior Segurança: não mantém valores em caixa
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RETAGUARDA (Back-Office)

>- Processos de Suprimento! Controle

Controle Eletrônico de Entrada de Mercadorias - são equipamentos de leitura ótica

que transmite informações em tempo real, via rádio freqüência, para um sistema

integrado que já direciona as mercadorias para o depósito central ou diretamente para as

lojas.

• Atividades que automatiza:

Entrada de material no estoque.

Digitação de códigos de produtos.

Conferência de mercadorias.

• Vantagem Competitiva:

Redução de custos operacionais: redução de pessoal para digitação e conferência de

mercadorias.

Maior exatidão no controle dos estoques: elimina erros de digitação na entrada de

mercadorias

Maior velocidade na recebimento: automatiza a entrada de mercadorias

Leitora eletrônica de Mercadorias - Equipamento de conferência das mercadorias nas

gôndolas para verificação do nível de estoque. Envio das informações via rádio freqüência

para o sistema de gerenciamento de estoque de forma a automatizar a reposição das

mercadorias nas gôndolas.

• Atividades que automatiza:

Digitação de códigos de produtos.

Verificação do nível de inventário para reposição.

Pedido de mercadorias para reposição nas gôndolas.

• Vantagem Competitiva:

Melhoria no atendimento ao cliente: acelera o processo de reposição de mercadorias

nas gôndolas

Redução de custos operacionais: diminuição de custos com pessoal, melhor

aproveitamento de espaços, menor nível de estoques.
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Gerencidor do Estoque de Loja - Sistema que gerência a entrada, armazenamento e

separação dos estoques nas lojas, e automatiza a reposição de mercadorias nas

gôndolas.

• Atividades que automatiza:

Entrada de estoques

Gerenciamento do espaço físico

Reposição de mercadorias nas gôndolas

Controle de preços

Pedido de reposição de mercadorias para a loja

• Vantagem Competitiva:

Melhoria no atendimento ao cliente: melhora a esposição e reposição de estoques

nas gôndolas, diminue a possibilitade de falta de mercadorias nas lojas.

Redução de custos operacionais: melhor aproveitamento de espaço físico, menor

nçivel de estoques

Eletronic Data Interchange (EDI) - Troca automatizada, computador a computador, de

informações de negócios estruturadas, entre uma empresa e seus parceiros de negócios

de acordo com um padrão reconhecido internacionalmente.

• Atividades que automatiza:

Entrada de dados no sistema (digitação)

Impressão de relatórios / formulários

Postagem de documentos

Manuseio e seleção de documentos

Aprovação de documentos

• Vantagem Competitiva:

Redução de tempo na transmissão de informações entre empresas: reposição mais

ágil de estoques

Diminuição de custos operacionais: evita manuseio e postagem de documentos

Maior precisão das informações: elimina erros no manuseio e digitação

Transferência de informações totalmente eletrônica: eliminação do fluxo de papéis

interno e extemo
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Empilhadeiras Elétricas - Equipamento utilizado para empilhamento, carga, descarga,

transporte e estocagem de materiais dentro ou fora de armazéns, que não emite gases

tóxicos.

• Atividades que automatiza:

Transporte e empilhamento de cargas.

Carga e descarga de veículos.

Estocagem em corredores estreitos e prateleiras altas

• Vantagem Competitiva:

Diminuição de custos com pessoal para armazenagem de mercadorias.

Reposição mais rápida dos produtos nas lojas.

Maior segurança dos funcionários.

> Processo de Precificação

Etiqueta Eletrônica - Equipamento com display de cristal líquido, microprocessador,

controlador e memória, utilizado para alteração de preços dos produtos nas gôndolas,

operado por rádio freqüência.

• Atividades que automatiza:

Trocas de preços dos produtos.

Atualização sincronizada com o sistema de chek-out.

Programação da mudança de preços de acordo com data e hora.

• Vantagem Competitiva:

Melhor atendimento ao cliente: alteração simultânea e automática de preços nas

gôndolas e PDV

Agilidade na alteração de preços: facilidade para colocação de artigos em promoção.
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~ Processos de Marketing

Database Marketing - tecnologia que envolve a criação de um banco de dados ou de um

arquivo com informações estruturadas sobre os clientes e prospectivos da empresa (inf.

pessoais, inf. De pagamento, inf. De consumo). Essa tecnologia pode estar associada a

uma aplicação de data mining que, por meio de inferências estatísticas, identifica os

padrões de comportamento dos consumidores.

• Atividades que informatiza:

Identificar seus clientes

Decidir quais informações sobre seus clientes que são relevantes e possíveis de

obter

Encontrar as principais fontes das tais informações

Armazenar nomes e todos os dados relevantes em um arquivo de computador ou de

um banco de dados

Formular as questões que você gostaria de ter a resposta

Analisar os dados armazenados: construir um modelo

Desenvolver uma estratégia de marketing que deverá estar baseada no seu modelo e

atender seus objetivos

Comunicar com os clientes selecionados diretamente

Analisar as respostas vindas destes clientes

• Vantagem Competitiva:

Eficiência de custo: esforços de marketing são gastos em clientes e prospectivos que

podem dar mais resultado.

Segmentação de Mercado: grupos de clientes com necessidades similares podem

ser identificados.

Personalização: mensagem de marketing pode ser personalizado para atender as

necessidades individuais de clientes.

Aumentar a lealdade do cliente: muito mais barato marketear os clientes existentes do

que os prospectivos. Dessa forma, é importante manter seus clientes satisfeitos e

informados sobre as novas ofertas.
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~ Interação Homem e Tecnologia

Ergonômia - "É o estudo da interação do homem com seu trabalho, equipamento e meio

ambiente para que exista maior produtividade com menor prejuízo físico."

• Áreas de atuação:

Ambiente de trabalho (IIuminação,Ruído,Temperatura)

Posto de trabalho/Ferramentas (Dimensões, Formas, Concepção)

Organização do trabalho (Pausas, Rodízios, Stress)

• Vantagem Competitiva:

Aumento da produtividade

Aumento da qualidade do produto / serviço

Aumento da qualidade de vida dos trabalhadores

Prevenção de acidentes do trabalho

Prevenção das lesões por esforços repetitivos

Melhoria das condições ambientais

Redução das despesas trabalhistas

2.1.3) Conceituação de Internet, World Wide Web, Comércio Eletrônico

Internet

A Internet é, sem dúvida, a maior rede de computadores do mundo. Ela é atualmente uma

rede global, de total integração, de centenas de milhares de outras redes locais, regionais

e nacionais. Considerada a rede das redes, ela integra por meio de um backbone (vínculo

de comunicação de alta velocidade) os computadores principais da rede. Esses por sua

vez, proporcionam acesso à Internet para redes locais e vínculos para outros

computadores principais (host).

A Internet é confusa para muita gente, em parte porque ela não tem dono. É claro que as

redes constituintes pertecem a alguma organização - governo, empresa comercial, ou

sem fins lucrativos -, mas não a Internet propriamente dita. Ela também não possui

gerenciamento central ou serviços oferecidos centralizadamente. Quaisquer decisões que

precisem ser tomadas, como padrões tecnológicos, são tomadas por uma organização de
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membros voluntários conhecida como Internet Society (ISOC), à qual qualquer pessoa ou

organização pode aderir.

A origem da Internet está relacionada a um projeto do Departamento de Defesa do EUA,

que pretendia criar um sistema de compartilhamento de dados e de correio eletrônico. Foi

então criada a ARPANET com o objetivo de permitir com que todos os computadores da

rede pudessem ter igual capacidade para se comunicar com outros computadores da

rede. A descentralização da net foi proposital, pois o Departamento de Defesa queria

torná-Ia menos vulnerável ao ataque de potências estrangeira inimigas e de terroristas.

Em meados de 80, essa rede foi conectada a NASA e ao Departamento de Energia

Americano, dando origem a um backbone. Em 1986, foi criada a NSFNET que era uma

rede da Nacional Science Foundation para interligar os departamentos de ciência da

computação das universidades americanas. Quando a ARPANET e NSFNET se fundiram,

a moderna Internet nasceu e seu fenomenal crescimento teve início. Em 1990, a

ARPANET deixou de existir ficando a NSFNET como backbone único. Finalmente na

primavera de 1995, a função de backbone da Internet foi transferida para uma série de

redes interligadas, principalmente comerciais.(Laundon, 1998:168).

A Internet é valorizada porque permite que as pessoas se comuniquem de modo fácil,

rápido e barato com outras pessoas em quase todos os lugares do mundo - ela

praticamente elimina as barreiras de tempo e espaço. A maior parte das pessoas acessa

a Internet por meio de suas redes no trabalho ou na escola, embora cada vez mais

pessoas e pequenas empresas acessem por meio dos provedores de serviços comerciais

da Internet (Internet Service Provider - ISP).

A tecnologia que torna tudo isso possível inclui redes, processamento cliente/servidor,

padrões de telecomunicação e hipertexto/ hipermídia.

As redes são a tecnologia de base da Net. Elas permitem que formas de comunicação,

como imagem, voz e texto, sejam trafegados em forma de mensagens eletrônicas que

obdecem a um formato padrão chamado de protocolo. O padrão para Internet é o TCP/lP

(Transmission Control Protocol/lnternet Protocol) que define como as informações podem

ser transmitidas entre as diferentes maquinas e como cada computador da rede pode ser

identificado por um único endereço. Uma mensagem sendo enviada para um computador

de qualquer lugar do mundo origina um nó em uma rede local e é primeiro transmitida

para um backbone de uma rede regional. De lá, uma tabelade roteamento determina a

rota para a rede de destino, e a mensagem é enviada para lá. A mensagem atravessa
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tantas redes de backbones regionais quantas forem necessárias até alcançar o backbone

regional à qual a rede de destino está associada. A mensagem é transmitida a essa rede

local e depois para o nó específico do destino.

Figura 04 (Laudon, 1998: 169)
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Os usuários da Internet contam com vários recursos conforme indicado na tabela abaixo,

porém será dado foco apenas na World Wide Web que está diretamente relacionada ao

comércio eletrônico que é se trata de uma das mais revolucionárias aplicações da

tecnologia no varejo.

Tabela03 (Laudon, 2000:294)

RECURSO FUNÇÃO

e-Mail Mensagens pessoa-a-pessoa; compartilhamento de documentos

Grupos de Notícias Discussão de grupos em "quadros de aviso' eletrônicos
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LlSTSERVs Grupos de discussão usando listas de e-mails de servidores

Bate-papo Conversas interativas

Telnet Log a um computador para trabalhar em outro

FTP Transferência de arquivos entre computadores

Gophers Localização de informação utilizando-se menus hierárquicos

World Wide Web Leitura, formatação e apresentação de informação (incluindo texto,

áudio, figuras e vídeos) usando links "hipertexto"

World Wide Web

A crescente popularidade e utilização comercial da Internet podem ser atribuídas

diretamente à World Wide Web (também conhecida como Web ou WWW). Por meio da

Web, os usuários da Net podem montar atraentes e informativas apresentações,

combinando textos, som, imagens e vídeos fáceis de usar e até mesmo divertidos. Os

sites da Web podem ser interativos para que os usuários possam obter informações e

interagir com o dono do site. Uma razão para a popularidade da Web é que a tecnologia

que está por trás dos seus sites é suficientemente simples para que as pessoas que não

são programadores e experts em computador possam acessar às suas informações e até

mesmo criar sites.(Laundon, 1998: 173).

Os sites da Web estão localizados nos servidores da Web vinculados a uma rede local

que é, por sua vez, ligada à Internet. Esses servidores são compostos por uma

configuração de hardware e software apropriadas para gerenciar e fornecer acesso a

arquivos de documentos que estão baseados e Hypertext Markup Language (HTML).

Uma visita a um site da Web começa com uma home page, que é formada por textos,

figuras e animações. Geralmente, são utilizados recursos de hipertexto nas

palavras/figuras-chave nas páginas do Web site que fazem link para uma outra página do

próprio site ou para outro arquivo de documentos que podem estar localizados no mesmo

servidor do site ou em outro servidor qualquer que esteja conectado à rede.

As páginas da Web podem ser acessadas usando-se um localizador uniforme de recursos

(uniform resource locator - URL), que aponta para um determinado recurso da Internet.

Por exemplo, a atual URL da MasterCard é:
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hUp://www.mastercard.com.br

A sintáxe da URL está dividida em 4 partes:

1 - Protocolo: (http,ftp,gopher,etc ... ) é o método de acesso utilizado para apontar para os

diferentes recursos. No caso da Web, é utilizado o padrão http - hypertext transport

protocol.

2 - Domínio: representa um "espaço reservado" na Internet. Tecnicamente é o nome do

domínio que identifica o servidor da Web que armazena as páginas do Web site. Os

domínios são compostos por três partes:

Nome do domínio. Denominação genérica. Localização

Po exemplo,

WI/IfIN.mastercard.com.br

Indica que este domínio pertence à uma empresa que se denomina MasterCard, cuja a

denominação genérica indica ser destinada a práticas comerciais e que está registrado no

Brasil.

3 - Número da porta de acesso ao servidor: pode ser fornecido ou não e na sua

ausência o valor 80 é assumido.

4 - O local do recurso no servidor: se trata, normalmente, da especificação de um

arquivo ou diretório. Pode ser opcional ou não.

O HTML constitui-se em uma linguagem de padrão universal para a programação de sites

da Web possibilitando que todas as ferramentas de navegação possam abrir qualquer

site, apenas sendo necessária a digitação da URL desejada. As ferramentas de

navegação ou browsers são softwares que permitem a busca e a baixa (download) de

sites da Web, através da digitação da URL e da vizualização de seu conteúdo por meio de

uma interface gráfica interativa. Esse tipo de recurso possibilita uma infinidade de tipos de

interação com os usuários do site, construindo uma realidade virtual que pode estar

vínculada a outros sistemas que realizarão atividades como a disponibilização de

informações, reservas, pagamentos,pedidos,etc ...

A recente utilização desses recursos para efetuar a compra e venda de bens e serviços

deu origem a um dos maiores fen6menos da nova economia: o comércio eletr6nico.
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Comércio Eletrônico

o comércio eletrônico pode ser definido de várias formas. De acordo com Laudon, o

comércio eletrônico é o uso da tecnologia da informação como computadores e

telecomunicações para automatizar a compra e venda de bens e serviços(1998: 187). A

IBM define o comércio eletrônico como negócio à negócio, negócio à consumidor, negócio

à empregados e negócio à fornecedores através de intranets, extranets eWeb (Internet).

Uma outra definição mais abrangente é fazer negócios por meio da utilização de recursos

eletrônicos e de tecnologia da informação (telefone, fax, etc ... ) ao invés de utilizar papel

e correio.(Terrile, J., Merrill Lynch, Global Securities Research & Economics Group Report

of 8 april 1999).

Nota-se pelas definições acima, que o comércio eletrônico não é algo exclusivo da

Internet. De fato, no mundo corporativo, o EDI (eletronica data interchange) já fazia o

papel que é feito pela Internet hoje como canal de troca de informações mercantis e

financeiras entre empresas distribuidoras e fornecedoras. O negócio praticado através do

EDI era o resultado de uma formalização do relacionamento comercial entre duas

empresas. Entretanto, a viabilização de uma rede fechada de comunicação como esta,

demanda muito investimento por parte dos participante. É por isso que O· EDI é algo quase

que exclusivo do mundo corporativo, especialmente das empresas de grande porte. Com

o surgimento da Internet, o canal de comunicação ficou mais acessível extendendo a

facilidade do relacionamento comercial, por meio eletrônico, as pessoas e empresas de

pequeno porte.

A Web facilitou ainda mais essa expansão, pois como já foi visto, ela proporcionou uma

linguagem padrão aberta que permite a interatividade entre pessoas, empresas e demais

instituições de forma ilustrativa e atraente. Essa facilidade permitiu com que as empresas

varejistas pudessem oferecer a seus consumidores um catálogo de seus produtos que

não fosse confeccionado em papel. Ao contrário, esse catálogo seria disposto em uma

interface gráfica, acessada pelos consumidores através de computadores pessoais (PC),

permitindo além do acesso as informações e imagens sobre os produtos, a sua seleção,

consulta de disponibilidade em estoque, compra e pagamento, tudo feito de forma

eletrônica em tempo real.

A mudança proporcionada por esta tecnologia transformou muito o relacionamento com o

consumidor e a forma das empresas varejistas estruturarem a sua rede de distribuição.

Ao invés de utilizar o espaço físico das lojas como ambiente de realização do seu foco de
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negócios que é a venda de produtos ao consumidor, o varejo passou a utilizar o seu

"espaço virtual" para promover tal interação. Uma loja feita de tijolos e cimentos com

várias prateleiras repletas de produtos no mundo físico, passa a ser uma tela de

computador que exibe o nome da organização e um display de imagens e textos com

links para o conteúdo específico que detalha a descrição e fotos de produtos. Esse tipo de

tecnologia, como veremos no estudo de caso apresentado neste trabalho, transforma o

ciclo de atividades que o cliente tem que performar para realizar as suas compras. Apesar

de toda tecnologia aplicada ao ponto-de-venda físico, como foi visto no capítulo 2.1.2, o

ciclo de atividades que o cliente tem que percorrer em uma loja tradicional não é

impactado pela maior ou menor utilização dos recursos tecnológicos apresentados. Já

com o comércio eletrônico, esse ciclo passa por uma mudança total das atividades

performadas pelo cliente ficando, ainda, um pouco mais curto. A comparação destes

ciclos será apresentada no estudo de caso deste trabalho no capítulo 4.3.2.

Para ilustrar melhor a aplicação da tecnologia da Internet e Web na atividade do varejo,

será apresentado abaixo o modelo de negócio do comércio eletrônico em uma empresa

varejista, demosntrando os fluxos e interações desta tecnologia com o cliente e com os

demais recursos tecnológicos da organização.

Figura 05
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FLUXO LOGíSTICO

Processos de Linha-de-frente (em tempo real)

As transações que envolvem interface com o consumidor, devem ser processadas em

tempo real para que este tenha a resposta imediata do que está comprando ou

consultando. Eles podem ser divididos em três grupos:

1- Operacionais

CLIENTE -> Servidor WEB -> Servidor Loja -> Gerenciador de Estoques - Toda vez que

entra em um site de uma loja virtual, o cliente obtém acesso a aplicação da loja, por meio

da conexão da mesma com a Internet que é feita a partir de um servidor Web. A aplicação

da loja tem a finalidade de dispor de forma prática a relação e imagem dos produtos que

esta comercializa, assim como criar um mecanismo que permita ao cliente selecionar

esses produtos, e por fim obter a resposta da disponibilidade dos mesmos no estoque.

Uma vez percorrida essas etapas, o cliente pode fechar o seu pedido.

2 - Mercadológicas

CLIENTE -> Servidor WEB -> Servidor Loja -> Data Base Marketing - Toda vez que

encerra o pedido, o cliente deve preencher, na maioria dos sites de comércio eletrônico,

um formulário com as suas informações cadastrais. Esse é o grande diferencial da Web

em relação ao mundo tradicional, pois isso permite que o cliente seja identificado,

possibilitando a realização de promoções e ofertas personalizadas, por parte da loja, de

acordo com seus hábitos de compra. Isso pode ser exemplificado pela passagem abaixo:

"Canais de distribuição novos mudam a identidade dos clientes e compradores. Eles modificam não

apenas a maneira como os fregueses compram, mas também o que compram. Transformam o

comportamento dos consumidores, os padrões de poupança, a estrutura de indústrias, em suma, a

economia por inteiro ... Basta parar para conversar um pouco com o vendedor de qualquer filial de

uma grande cadeia e você perceberá que ele sabequal produto tem maior saída, em que época do ano,

onde dispor as mercadorias em promoção, que peças de roupa combinam entre sí e qual é a

coqueluche do momento. Mas esse mesmo vendedor nada sabe sobre quem entra na loja, quantos

anos tem, o que faz na vida." (Drucker, P., Revista Exame, Edição 710, ano 34 No 6 de 22 de

março de 2000).

3 - Financeiras

CLIENTE -> Servidor WEB -> Servidor Loja -> Servidor TEF -> Instituições financeiras

Após o preenchimento das informações cadastrais, o cliente deve escolher uma das

opções de pagamento. As opções mais adequadas ao comércio eletrônico são aquelas

que podem ser realizadas eletrônicamente em tempo real, gerando comodidade para o

cliente que não precisa se deslocar e ainda recebe a resposta da aprovação na hora,
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possibilitando a continuidade automática da cadeia logística pelo estabelecimento. As

formas mais convencionais de pagamento eletrônico são os cartões de crédito e cartões

de débito.

Processos de Retaguarda

Os processos de retaguarda no comércio eletrônico são praticamente os mesmos da

operação tradicional. A única excessão, é que a reposição de mercadorias acontece

somente até o depósito central, que está vinculado a um centro logístico, encarregado de

fazer a separação e embalagem dos produtos de acordo com cada pedido para proceder

o seu despacho ao cliente. Essa é uma operação muito crítica para o comércio eletrônico,

pois é o momento em que o mundo virtual tem que se transformar em mundo físico para

levar ao cliente o valor esperado.

Vale ressaltar que todas as etapas correspondentes ao suprimento das lojas físicas são

eliminadas.

SERVIDOR Loja -> C.RECEBER --> Transferência da base transacional financeira (valor,

cliente, meio de pagamento e prazo) de pagamentos.

GERENCIADOR DÉPOSITO CENTRAL -> SUPRIMENTOS/FORNECEDOR --> Informa

pedidos por fornecedor para suprimentos e transmite via EDI pedido de mercadoria para

fornecedor.

FORNECEDOR -> DOCAS --> Entrega física de mercadorias.

DOCAS --> C. PAGAR --> Checa mercadoria recebida e confronta informação contra NF

e pedido.

DOCAS -> DEPÓSITO CENTRAL --> Envio de mercadorias para o depósito central, que

checa volume e determina espaço físico para armazenamento.

DEPÓSITO CENTRAL ->TRANSPORTADOR -> CLIENTE -7 Efetua o preenchimento

(fulfilment) e embalagem dos pedidos e envia para transportador que faz a entrega do

pedido no endereço especificado pelo cliente.

Pela comparação da descrição acima com o esquema de uma loja tradicional, nota-se

uma estrutura muito mais enxuta por parte da distribuição pela rede virtual em

comparação com a distribuição pela rede física. As funções automatizadas e vantagens

competitivas proporcionadas pela tecnologia do comércio eletrônico serão amplamente

discutidas e descritas no capítulo 2.3.2 e no estudo de caso que aborda a unidade de

comércio eletrônico do grupo Pão de Açucar: o Amelia.com.br.
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Será apresentado, no capítulo a seguir, uma análise sobre a transformação do ambiente

organizacional para situar o leitor em relação as tranformações nos modelos de gestão da

estratégia, bem como as mudanças ocorridas na conjuntura do ecosistema empresarial,

com o intuíto de demonstrar a grande relação destes fatores com o desenvolvimento

tecnológico apresentado neste capítulo.
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2.2 - A TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

A Estratégia empresarial constitui um aspecto primordial para a sobrevivência de qualquer

organização, pois ela tem como finalidade definir os caminhos, os cursos, os programas

de ação que devem ser seguidos para alcançar os objetivos estabelecidos pela empresa.

(Estratégia Empresarial - Rebouças, D.P. 1988 - pp. 20)

Logo, a formulação estratégica é que desenhará a concepção da empresa no que tange

a organização dos seus recursos internos, tendo em vista a interação da empresa com o

seu ambiente: clientes, concorrentes, fornecedores, comunidade, sociedade e condições

macro-econômicas. O propósito da formulação e operacionalização estratégica é

maximizar os resultados da interação estabelecida entre empresa e ambiente.

O intento estratégico, ou seja a intenção da organização, vai determinar os seus objetivos

gerais, tais como: espaço de atuação, modelo de negócio, abordagem mercadológica,

utilização de tecnologia e estrutura. O entendimento desse conceito é muito importante

para compreender que a utilização de determinados recursos, como por exemplo a

tecnologia que é foco desse estudo, estão inseridos dentro de uma perspectiva maior que

é justamente a visão estratégica da empresa.

Faz-se necessáio, no entanto, uma análise cuidadosa sobre a evolução do pensamento

estratégico, demonstrando que esse se tornou uma forma de interceptar o futuro, diante

da transformação do ambiente organizacional na era da Nova Economia. Também, é de

suma importância apresentar a nova dinâmica de inter-relacionamentos entre as

diferentes organizações como forma de construção da estratégia, visando a aceleração

no processo de transformação para obter competitividade.

2.2.1) A evolução do Pensamento Estratégico Empresarial

O significado da palavra estratégia, literalmente, é "a arte do general", que deriva da

palavra grega strategos , que significa estritamente general. Estratégia, na Grécia antiga.

significava aquilo que o general fez ...Antes de Napoleão, estratégia significava a arte e

ciência de conduzir forças militares para derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da

derrota. Na época de Napoleão, a palavra estratégia estendeu-se aos movimentos

políticos e econômicos, visando a melhores mudanças para a vitória militar (Steiner, 1969

pp 237, citado por Rebouças. 1988 pp 20).
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Ansoff (1965 pp 87), cita a frase de um autor desconhecido na abertura do seu capítulo

sobre o conceito de estratégia, como forma tácita de ilustrar esse conceito:

"Estratégia é quando você está sem munição, mas continua atirando para que o seu inimigo não saiba."

o pesamento estratégico estruturado tem a sua origem na decada de 60 no contexto da

expansão e diversificação dos negócios. A questão básica era a busca do alinhamento

entre ambiente externo e ambiente interno, por meio de uma análise de ameaças e

oportunidades que o ambiente externo apresentava e uma avaliação das forças e

fraquesas da própria empresa. (Thomas Wood Jr. - Carta Capital, 26/06/96).

Um dos grandes responsáveis pela popularização do conceito de planejamento

estratégico foi Igor Ansoff. Para ele, o interesse pela estratégia no campo da

administração, era resultado do reconhecimento por parte das empresas de que uma

orientação de crescimento era necessária, pois os objetivos por si só não atendiam essa

necessidade, sendo exigidas regras de decisão adicionais para que a empresa

desenvolvesse um crescimento ordenado com lucro (Ansoff, 1965:87).

Ansoff, propõem um modelo analítico linear para que o processo de formulação

estratégica seguisse regras de decisões que iriam construir um plano ordenado de

crescimento da empresa. Nesse modelo, ele detalha 57 etapas pelas quais um

planejamento deve percorrer, dispondo-nas em um diagrama que demonstra a inter-

relação entre as diferentes etapas. Sua lógica previa a sincronização de esforços de

forma adequada e convergente para objetivos preestabelecidos, de maneira a gerar um

resultado maior do que a soma das partes (sinergia). (Thomas Wood Jr. - Carta Capital,

26/06/96).

Esse modelo da Ansoff desencadeou a febre do planejamento estratégico nos anos 60 e

70, que era baseada em modelos que, segundo Mintzberg, confundiam análise com

racionalidade. Para ele, a mistura do conceito de planejamento com estratégia, limitava o

escopo dessa última, a processos sistemáticos, objetivos e lógicos, causando

consequências desastrosas. (Mintzberg, 1990)

O pensamento estratégico, na realidade, é abordado por diversas linhas que são

denominadas de escolas. Como não é objetivo desse estudo fazer uma análise de cada

uma dessas escolas, pois o foco neste capítulo é enternder a evolução do pensamento

estratégico e coompreender como esse exerce influência na utilização da tecnologia

dentro da esfera organizacional, apresentaremos no quadro abaixo cada escola e sua
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respectiva visão do processo de formulação da estratégia. Contudo, serão abordadas com

um pouco mais de detalhes algumas dessas escolas no decorrer do texto.

Tabela 04 (Mintzberg, 1990)

Escola Visão do Pocesso de Formação da Estratégia

Design Conceitual

Planejamento Formal

Posicionamento Analítico

Cognitiva Mental

Empreededora Visionário

Aprendizado Emergente

Política Poder

Cultural Ideológico

Ambiental Passivo

Configuracional Episódico

Dentre elas destacamos, a Escola do Design, que considerava o processo de formulação

da estratégia como algo informal que, tipicamente, partia da cabeça do líder (Mintzberg,

1990:3). O seu modelo, muitas vezes chamado de SWOT ou análise dos gaps propunha a

seguinte lógica: primeiro a empresa deveria identificar os seus objetivos. O passo

seguinte seria identificar os gaps: as diferenças entre a situação atual e a desejada. A

partir daí seria contruído o plano estratégico, com ações articuladas em uma sequência

lógica. (Thomas Wood Jr. - Carta Capital, 26/06/96).

Além das escolas, outras metodologias e ferramentas de análise, também tiveram muita

influência na popularização do planejamento estratégico e foram responsáveis pelo

crescimento das empresas de consultoria nos anos 60. A Primeira delas foi a Matriz BCG,

que leva o nome da empresa que a desenvolveu: o Boston Consulting Group. Essa

ferramenta partia da questão básica: em que negócio ou negócios a empresa deveria

estar! A resposta era obtida pela classificação dos negócios da empresa em uma mariz de

quatro quadrantes (ver quadro XX, abaixo) que relacionava a rentabilidade, participação
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relativa de mercado e a taxa de crescimento do setor. Se determinado negócio tem alta

participação de mercado em um setor em expanção, então é uma estrela, o negócio ideal.

Se a participação de mercado é alta, mas o setor cresce a taxas modestas, então tem-se

uma vaca leiteira, um negócio capaz de gerar lucros ainda por um bom tempo. Se a

participação de mercado é pequena, mas o setor tem boas taxas de crescimento, tem-se

uma interrogação, um negócio que talves precise de investimentos para ser revitalizado.

Finalmente, se a participação de mercado é baixa e o setor cresce a taxas modestas,

tem-se um cão faminto nas mãos, um negócio capaz de sugar os preciosos recursos da

empresa (Rebouças, 1988: 179-193).

Figura 06

Taxa de
Crescimento
do setor

Participação relativa de mercado

A escola do posicionamento, fundamentada no modelo de análise de forças competitivas

desenvolvido por Michael Porter, teve muito destaque no cenário estratégico empresarial

durante as décadas de 70 e 80. Está análise transformada em método procurava

responder a uma outra questão essencial: como competir com sucesso em um

determinado negócio ! As forças competitivas identificadas por Porter no quadro XX

abaixo são: os concorrentes atuais, os entrantes potenciais, os fornecedores, os clientes e

as fontes de produtos substitutos. (Estratégia Competitiva, 1980:23)
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Figura 07

EMPRESA

Porter sugere, ainda, três estratégias genéricas, as quais denomina de posicionamento

estratégico, que uma empresa deve adotar para combater as forças competitivas. Para

ele, o posicionamento estratégico emerge de três fontes distintas, que não são

mutuamente exclusivas e normalmente se sobrepoem. (Estratégia Competitiva, 1980:49)

A primeira delas é o posicionamento baseado na liderança em custos de produtos/

serviços que uma determinada empresa pode produzir. Nesse caso, a segmentação se dá

pelos produtos e serviços que a empresa produz ao invés de se segmentar o mercado

consumidor pelo perfil demográfico ou distribuição geográfica. Esse modelo funciona bem

quando a empresa tem competência para produzir determinados produtos com maior

eficácia e com melhor eficiência, aproveitando os fatores de escala para reduzir os seus

custos operacionais. O foco do posicionamento é de oferecer produtos e serviços com

preços mais baixos do que os do concorrentes (Estratégia Competitiva, 1980:50) .

A Segunda base de posicionamento é a de atender a maior parte das necessidades de

um grupo específico de clientes. Essa estratégia é denominada de posicionamento por
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foco, onde o conjunto das necessidades de um determinado grupo é identificado e um

conjunto de atividades por parte da empresa é desenhado para produzir produtos e

serviços que atendam esse perfíl de clientes. Nesse tipo de abordagem, a empresa pode

praticar um preço superior a de seus concorrentes, pois a sua oferta oferece mais valor

para os clientes. O efeito de escala pode ser atingido f im proporções menores, através da

identificação do perfíl do cliente alvo em várias lecalizações geográficas (Estratégia

Competitiva, 1980:52-53) .

A terceira forma de posicionamento é a estratégia de diferenciação que se dá pela oferta

de produtos que sejam percebidos de forma diferenciada pelo mercado, quer seja pela

sua qualidade excepcional, características únicas, tecnologia superior ou outro atributo

que lhe façam únicos. Nesse tipo de estratégia é possível praticar preços premium,

obtendo margens mais folgadas que compensem a falta de efeito de escala nas

operações (Estratégia Competitiva, 1980:51-52).

Dentro da estratégia dé posicionamento, Porter identifica os trade-offs entre se fazer uma

escolha ou outra com o intuíto de se obter vantagem competitiva, como pode-se observar

na passagem abaixo:

A essência do posicionamento estratégico está em escolher atividades que sejam diferentes dos

rivais. Se o mesmo conjunto de atividades fosse melhor para produzir todas as variedades, atender

todas às necessidades, e atingir a todos os consumidores, as empresas poderiam alterar o seu

posicionamento estratégico facilmente e a eficiência operacional é que iria determinar a

performance. Uma posição estratégica sustentável, exige trade-offs. Escolher um único

posicionamento, não é suficiente para garantir a vantagem competitiva. Isso pode atrair a imitação

por parte de novos entrantes. (Porter, Michael - What is Strategy, Harward Business

Review nov/ dec 1996, pp. 7)

Os trade-offs, segundo Porter, surgem das limitações que as empresas possuem para

coordenar e controlar as atividades que seriam requeridas caso elas optassem por

executar as três linhas de posicionamento simultaneamente.

Apesar de diferentes no conteúdo, as abordaegns até agora vistas, seguiam a risca uma

mal adaptada metáfora orgânica: a máxima de que a cabeça pensa e o corpo executa

(Thomas Wood Jr. - Carta Capital, 26/06/96). Essa tradição foi herdada dos militares que

distinguiam a estratégia da tática. Estratégia se refere a coisas importantes, enquanto

tática se refere a meros detalhes. Porém, no significado de estratégia emergente, é

imposfvel provar o que vem antes: pequenas ações táticas ou estratégia no sentido de
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planejamento. Em outras palavras isso quer dizer que meros detalhes podem,

eventualmente, ser considerados como estratégicos (Mintzemberg, Rise and Fali of

Strategic Planning, 1994:27).

o Planejamento estratégico tradicional que rei nia os elementos destas linhagens e tinha

papel de destaque dentro das empresas nO.-5anos 60 e 70, começou a desmoronar

durante a década de 80. Dentre os principais problemas que foram percebidos na prática

do planejamento estratégico destacam-se: ausência do comprometimento dos gerentes

que não participavam da construção do programa e elaboração das metas, falta de

agilidade e flexibilidade, pois seu processo era muito intrincado e trabalhoso, exclusão de

aspectos subetivos da organização, abrindo espaço para a manipulação.

No meio da década de 80, a estratégia foi perdendo cada vez mais espaço no ambiente

organizacional, enquanto os gerentes focavam a sua atenção para a qualidade, redução

de tempo dos ciclos, e outras melhorias operacionais que eram motivadas pelos novos

competidores globais. A estrela da estratégia finalmente perdeu o seu brilho em 1993,

com a publicação de Reengenherando a Corporação. O pesamento grandioso cedia lugar

à eufemismos como downsizing. (Hamel, Gary - The Search for Strategy, Strategos,

1997:4).

Gradualmente, os gerentes deixaram a eficiência operacional suplantar a estratégia,

resultando em uma competição de soma zero com a queda dos preços, pressão sobre os

custos que acabaram comprometendo a habilidade das empresas de investir no longo

prazo. Ficava muito claro que esse tipo de competição não estava orientado para a

criação de novos valores, que pudessem atender as necessidades dos clientes e permitir

com que as empresas gerassem maior riqueza.

A eficiência operacional demonstrada pelas empresas japonesas durante a década de 80

e que assombrou a indústria norte americana, nunca foi considerada como um processo

estratégico para alguns pensadores, como enfatiza Porter:

Eficiência operacional e estratégia são essenciais para atingir uma performance superior, porém elas

funcionam de diferentes forrnas(pp:2). Eficiência operacional significa realizar atividades similares às de

seus rivais de forma melhor do que eles(pp:2). Estratégia competitiva significa escolher um conjunto de

atividades diferentes para entregar um mix de valor único (What is Strategy, Harvard Business Review,

Nov-Dec 1996:4).

Na visão de Prahalad, as empresas orientais não apenas possuiam uma eficiência

operacional melhor, mas elas souberam se antecipar às mudanças e a aproveitar melhor
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as oportunidades. As empresas ocidentais negligenciaram um problema central que é a

falta de capacidade interna para desenvolver novos negócios. Esses fatores, devem levar

as empresas ocidentais a repensar o significado da estratégia de crescimento e

principalmente o papel dos altos executivos no processo de revitalização das

organizações (A Strategy for Grovth, The Role of Core Competencies in The Corporation.

In The Portable MBA in Strategy ",-Wiley, 1994:249).

A mudança no patamar de liderança em várias indústrias demonstram claramente a

capacidade maior de crescimento das empresas orientais em relação às empresas

ocidentais, nos últimos anos, como pode ser observado na tabela abaixo:

Tabela 05

Industria LIderes 1950-1980 Principais desafiadores

1980-1990
Automobilistica GM Toyota

Ford Nissan

Honda
Semi-condutores TI NEC

Motorola Toshiba

Fujitsu

Hitachi
Pneus Goodyear Michelin

Firestone Bridgestone
Sistemas Médicos GE Hitachi

Philips Toshiba

Siemens

Eletroeletrônicos GE Matsushita

RCA Sony

Philips

Fotografia Kodak Fuji
Fotocópia Xerox Canon
(pRAHALAD, C.K. , 1994:251)

Prahalad, propõem uma nova forma de conduzir o processo de formulação estratégica

baseado em três premissas - performance, adaptabilidade e oportunidade - com a

finalidade de reverter a posição das empresas ocidentais.
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A performance, se trata de como a empresa irá melhorar o seu desempenho por meio da

qualidade, custos, tempo dos ciclos, logistica, número de funcionários, produtividade e
administração de sistemas.

A adaptabilidade diz respe.to a como as organizações irão antecipar-se às mudanças na

indústria e iniciar e gerendar essas transformações. Isso é muito diferente de gerenciar
,

para adquirir uma performance que já existe na indústria o melhor de um determinado
segmento.

A oportunidade se trata de como as empresas estarão sendo gerenciadas para criar

novos negócios, penetrar novos mercados e discernir e comunicar novas direções

estratégicas. O desáfio verdadeiro para as organizações no novo ambiente de negócios é

descobrir oportunidades que não existem na indústria atual.

o pensamento estratégico começa a assumir novas formas no início da década de 90 ao

lidar com uma transformação genérica no cenário macroecônomico, onde o processo da

globalização começa a ficar bem caracterizado. Prahalad começa a falar em intento

estratégico como uma direção genérica de onde a organização quer chegar, mas sem

explicitar exatamente o como. A arquitetura estratégica é que proverá um esquema de

trabalho que servirá de ponte entre o intento estratégico e a alavancagem dos recursos/
construção das competências (1994:258).

A estratégia, enquanto processo analítico e formal, não tinha acompanhado o compasso

das tranformações no contexto da competição. A mudança desse contexto nas duas

últimas décadas foram muito claras, não permitindo o encaixe da análise de
posicionamento, segundo as considerações de Hamel:

• A análise setorial sempre foi um dos principais pontos da estratégia, fica muito diffcil
utilizá-Ia hoje em dia, uma vez que o limite dos setores não são precisos.

• No passado era muito fácil distinguir os competidores dos colaboradores e dos

fomecedores. Hojé essa distinção é extremamente nebulosa para as empresas.

• Ná estratégia, a firma ou unidade de negócio era o objeto da análise. Hoje em dia é

muito diffcil reconhecer os limites da firma, uma vez que muito dos ativos crfticos para

o seu sucesso não pertecem a ela em função do estabelecimentos de alianças,
outsourcing e contratos de fomecimento entre outros.
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• É ainda mais difícil falar sobre vantagem competitiva em um contexto, onde os fatores

que podem ser mais importantes para explorar as novas oportunidades, como por

exemplo a capacidade de aprendizado da organização, são quase impossíveis de

serem enxerqados por pessoas trabalhando fora da organização.

(Hamel, Gary - Ihe Search for Strategy, Strategos, 1997:4)
\

As mudanças no ambiente estavam acontecendo de maneira muito rápida já no inicio da

década de 90, mas o pensamento estratégico na maior parte das organizações ainda

encontrava-se calcado em paradígmas que não permitiam a flexibilidade e agilidade

necessários para acompanhar as transformações do mundo organizacional.

o rompimento desses paradígmas, como coloca Sznifer, acontece com o fim da era

industrial e a emergência da era digital, no final da primeira metade da década de 90,

onde um novo paradigma vai caracterizar a configuração das organizações. "Morre o

modelo hierárquico funcional e surge o modelo das redes intra e inter-organizacionais.

Este paradígma tem por modelo duas redes muito instigantes. Uma delas é a Internet.

Esta rede, que interliga pessoas e organizações em nível global, não tem um centro, não

tem um dono, não tem hierarquia. Ela se sustenta pela interação dos agentes nela

conectados. A outra rede caracteriza um paradigma mais forte ainda: o modelo do

cérebro humano. O livro de Antonio Damásio, "O Erro de Descartes" mostra que o cerebro

humano não tem um comando centralque emite ordens para as outras áreas do cérebro.

Esta visão do funcionamento do cérebro humano mostra que temos uma rede de mais de

trezentos subsistemas já mapeados, interagindo entre si de forma harmônica, conforme

os estimulos que recebem, sem um plano ou orgão de coordenação centrai". (Sznifer, M.,

Entrevista Carta Capital, 26/6/96).

O processo de formulação da estratégia, assume um caráter muito mais intuitivo e não

linear, permitindo configurações dinâmicas e não racionais que são formatadas a partir da

imersão das organizações nos seus respectivos ambientes, e de suas visões sobre as

oportunidades futuras que não necessariamente surgem com um processo de evolução

contínua do presente, como coloca Michael Crichton:

" A teoria do Caos nos ensina que a linha reta que nós tomamos como garantia, desde a fisica até a

ficção, simplesmente não existe. Linearidade é um modo artificial de se enxergar o mundo. A vida

real não é uma série de eventos interconexos que ocorrem uns após os outros como elos que se

juntam em um colar. A vida é como uma série de encontros onde um evento pode mudar todos os

outros que o seguirão de forma totalmente imprevisível e avassaladora''.
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Dentro dessa mesma linha de raciocínio, Rowan Gibson coloca que somente aceitando o

futuro como um processo descontínuo é que as pessoas e organizações vão poder fazer

alguma coisa para enfrentá-lo, obtendo assim alguma chance de sobreviver no século

XXI. "As oportunidades surgirão das descontinuídades, portanto, para agarrálas é

importante SI: desprender dos velhos paradígmas e estratégias do passado".

(Repensando) Futuro, 1997:6).

A estratégia passa a ser encarada muito mais como um processo arquitetônico e

artezanal do que um processo de engenharia. " Um arquiteto tem que ser capaz de

sonhar com coisas que ainda não foram criadas - como uma catedral onde hoje só existe

uma superfice cheia de pó ... mas o arquiteto tem que ser capaz de produzir uma planta

para transformar o sonho em realidade." (Hamel, Prahalad, Competing for the future _
HBR, 1998: 107).

Para construir uma arquitetura estratégica, os altos gerentes terão que ter uma opinião

sobre quais serão os benefícios e funcionalidades que os clientes estarão buscando nos

próximos dez anos, quais serão as competências exigidas por parte da empresa para

gerar esses benefícios e qual o tipo de interface com o consumidor que permitirá um

melhor acesso dos clientes a esses benefícios. Dessa maneira, o pensamento estratégico

surge como uma forma de identificar o que precisa ser feito agora para interceptar o

futuro.(Hamel, Prahalad -1998:110).

A questão essencial na arquitetura estratégica, não é o que deve ser feito para maximizar

os lucros dos produtos atuais, mas o que tem que ser feito hoje, em termos de aquisição

de competências para preparar a empresa para capturar uma parcela significante de

receita nas oportunidades que estão emergindo.(Hamel, Prahalad - 1998: 111).

A estratégia se tomou um processo emergente e não planejado. Na prática, ela vai

acontecer de forma espontânea por meio de pequenas ações que delinearão os rumos a

serem perseguidos para criar algo inusitado que rompa com o modelo da indústria atual.

Esse processo demanda um aprendizado contfnuo por parte das organizações que

através das tentativas e erros tem a oportunidade de experimentar novas práticas,

contribuindo para o aumento do seu conhecimento.

Mintzberg identifica essa situação de forma muito clara no que denomina de Escola do

Aprendizado: " ... as estratégias emergem quando as pessoas, algumas vezes atuando

individualmente mas na maioria dos casos coletivamente, aprendem a respeito de uma

situação tanto quanto a capacidade de sua organização lidar com ela. Finalmente, elas
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convergem sobre padrões de comportamento que funcionam. (Safari de Estratégia,

2000:134).

A combinação dessas noções de emergência e compreensão levanta todos os tipos de

fac.n.mtes possibilidades. As organizações podem aprender reconhecendo padrões em

seus próprios comportamentos, convertendo assim estratégias emergentes do passado
I

em estratégias deliberadas do futuro. Ou o aprendizado pode ter lugar dentro de uma

visão mais ampla de uma estratégia que é deliberada em sua perspectiva geral, mas

emergente em suas posições específicas. Esse tipo de estratégia é denominada de

estratégia guarda-chuva.(Mintzberg, 2000:150-151)

Esse modelo do aprendizado estratégico tem se demonstrado muito mais eficaz do que

as estratégias deliberadas que implicam em criar mecanismos de controle para assegurar

de que as intenções gerenciais sejam realizadas em ação. No aprendizado, muitas vezes

as estratégias emergem dos níveis hirárquicos inferiores para os superiores atráves da

observação das práticas adotadas pelas equipes. Mesmo que essa estratégia se torne

deliberada posteriormente, ela terá muito mais chance de ser asimilada pelos funcionários

de menor hierárquia que contribuiram, mesmo que de forma intuitiva. para a sua

concepção.

É por isso que um dos principais objetivos na competição para o futuro, como colocam

Hamel e Prahalad, é maximizar a relação entre o aprendizado e o investimento. Isso pode

ser conseguido por meio de uma abordagem disciplinada a fim de desenvolver uma visão

de futuro sobre a indústria que aponte uma direção genérica a ser seguida e releve alguns

pontos importantes. Todavia, para encontrar um caminho específico para o futuro (que

produtos desenvolver, que tecnologias aplicar e que canais utilizar, etc.), a empresa tem

que aprender a medida que avança através de pequenas incurções mercadológicas como

a aquisição de empresas que tenham perfil desejado, realização de alianças, entre outros.

O fator principal é saber como aprender sobre o futuro mais rápido do que os

competidores, cometendo erros menores e menos comprometedores.(Hamel, Prahalad,

1998:124)

Uma das formas que as empresas tem encontrado para desenvolver conhecimentos

novos, se dá pela formação de redes de negócios, por meio de associações e alianças

que são livres da hierárquia. Essas redes são conectadas não por uma estrutura

burocrática, mas sim pelo compartilhamento da visão de negócio e do conhecimento mais

precioso que possuem que é o que está na cabeça das pessoas. (Peters, Tom, Fifth

45



Generation Management, 1998:279). Esse compartilhamento do conhecimento, que é

expressado de forma tácita e explícita pelos indivíduos de dentro ou de fora da

organização, tem influenciado muito a maneira de conceber a estratégia organizacional.

o conhecimento explícito se refere ao conhecimento codificado que pode ser transmitido

de maneira formal e sistemática. O conhecimento tácito, possui uma qualidade pessoal

que torna-o difícil de ser formalizado e comunicado. Esse tipo de conhecimento é

fortemente enraizado na ação, compromisso e em um contexto específico.(Nonaka,

1994:16 por Oliveira M., Revista RAE ouUdez 1999:32-33). Dessa forma, a chave para

adquirir conhecimento é através da troca de experiências.

Essa troca pode ocorrer das seguintes formas (Nonaka e Takeuchi 1995 por Oliveira, M.,

Revista RAE out/dez 1999:33):

Combinação - é uma forma de se converter o conhecimento entre dois corpos de

conhecimento explícito realizado por indivíduos, por meio de mecanismos de troca como

reuniões, telefonemas, sistemas de computador, tornando possível a reconfiguração da

informação existente em novo conhecimento.

Internalização - é a conversão de conhecimento explicito em conhecimento tácito, onde o

indivfduo assume de forma intuftiva nas suas ações o conjunto de padrões que lhe foi

exposto.

Externalização - é a conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito,

quando há a formalização e documentação de determinado comportamento ou conjunto

de padrões.

SOcialização - é uma forma de se converter conhecimento tácito por meio da interação de

lncivlduos que pode ser feito por observação, imitação e prática.

A interação entre as pessoas dentro do ambiente organizacional se tornou um fator crftico

para o aprendizado coletivo que por sua vez permite a criação de valor que é fundamental

para a competitividade da empresa, no processo denominado de "competências chave",

como colocam Hamel e Prahalad: "As competências-chave de uma organização são

formadas a partir do seu aprendizado coletivo, especialmente como coordenar diversas

técnicas de produção e diferentes fontes de tecnologia ... a soma do aprendizado entre as

diferentes habilidades individuais forma uma unidade organizacional distinta".(1990:82).

Para que haja uma alavancagem do processo de aprendizagem coletiva da organização,

é fundamental que haja uma comunicação ampla que rompa com os limites da hierárquia
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e funcionalidade(Hamel e Prahalad: 1998:263), pois o processo de integração não é algo

fixo; ele requer uma dinâmica contínua de reconfuguração das idéias, pessoas, processos

e recursos(Peters, T., 1998:204). As estratégias de gerenciamento tradicional não são

adequadas a nova realidade das organizações, pois não encorajam as pessoas e

profissionais a construir capacidade de aprendizado ou a desenvolver a habilidade de

enxergar as mudanças e de se adptar as mesmas com agilidade.

As antigas caixas da estrutura organizacional, começam a serem substituídas por círculos

e formas ovais que representam uma mudança na atitude e expectativa das pessoas em

relação ao trabalho. Enquanto os retângulos representavam uma posição, formalmente

definida e descrita, com limites bem precisos, as formas ovais passaram a representar as

capacidades, conhecimentos e experiências. Ao invés de lidar com terefas mutuamente

exclusivas e responsabilidades departamentais, os negócios passaram a misturar os

talentos das diferentes pessoas em cima de um determinado foco para responder a uma

oportunidade real de negócio. Logo, os talentos individuais, conhecimento, experiência, e

aspirações se tornaram recursos mais importantes em uma nova concepção de trabalho

chamada de "rede de trabalho" do que eram no modelo hierárquico-funcional. (Peters, T.,

1998:197)

A concepção organizacional de nefwork, permite uma maior flexibilidade e agilidade da

empresa para responder as constantes mutações do ambiente extemo. Aliás, a sua

configuração se confunde com o ambiente extemo, uma vez que seus tentáculos

encontran-se emaranhados com outras organizações, dificultando a determinação dos

seus limites. Essa confiçuração organizacional, já está sendo adotada por muitas

empresas da nova economia para estimular o processo de comunicação e de troca de

conhecimento dentro das empresas, proporcionando uma atmosfera menos formal e mais

aberta, a fim de encorajar o surgimento de novas idéias.

A transformação do ambiente econômico ocorrida ná última década e, que será alvo do

próxima parte deste capítulo, não só mudou a concepção do modelo de gestão das

empresas, como também uma enorme mudança na própria natureza do emprego e dos

vínculos firmados entre as empresas e pessoas.

A estratégia, como foi vista no decorrer deste capítulo, evoluiu de um processo analftico

racional que se preocupava em estabelecer regras e procedimentos para determinar as

ações que levariam a organização a liderança no seu setor de atuação, para uma forma

livre e emergente que retira da interação com o ambiente a visão das oportunidades que
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estão surgindo e o conhecimento necessário para criar ou adquirir as capacidades

requeridas com o objetivo de transformar as oportunidades em inovações.

2.2.2) A transformação do Ecosistema Organizacional: a Globalização e a Nova
Economia

o ambiente organizacional tem sofrido várias transformações desde os seus primórdios,

no início da revolução industrial, até os dias de hoje. Porém, o fato é que alguns

fenômenos provocaram a aceleração dessas tranformações organizacionais nas últimas

décadas, não só em relação a sua velocidade, mas também em relação a sua

complexidade. Serão abordados nesse capítulo, com a finalidade de entender do ponto de

vista ecônomico as transformações no ambiente de negócios, dois fenômenos - a

globalização e o surgimento da Internet - como fatores desencadeadores de uma nova

ordem econômica denominada de "nova economia".

o entendimento dessa nova ordem econômica é essencial para completar a análise feita

neste estudo sobre a relação entre os aspectos tecnológicos e estratégicos das

organizações varejistas. O cenário caracterizado pela nova econõmia irá justificar as

transformações do pensamento estratégico e a utilização dos recursos tecnológicos,

vistos nos capftulos anteriores, bem como preparará o leitor para entender o significado

da relação entre o posicionamento estratégico organizacional e a aplicação de recursos

tecnológicos a ser explorada no próximo capítulo.

~ possível afirmar que a globalização se trata de um conceito abstrato, à medida que não

se trata de um objeto concreto mas da interpretação de um fenômeno. Lubbers deu-lhe a

seguinte definição:

"A Globalização é um processo em que a distância geográfica toma-se cada vez menos um fator

impedidivo para o estabelecimento e sustentação de uma economia que cruza as fronteiras, por meio

do estabelecimento de relações econômicas, socio-culturais e políticas de longa distância. As pessoas

estão notando este fato. Portanto, as redes de relacionamento e de dependência estão se tomando

mundiais, uma vez que cruzam as fronteiras entre as nações. Essa potencial internacionalização das

relações e interdependências, causa o medo, resistência, ações e reações." (Lubbers, R. F. M. - The

Dynamic of Globalization - Paper apresentado na Universidade Tilburg, 1998).

A definição tenta capturar os aspectos objetivos e subjetivos da globalização, ressaltando

a perda de importância das distâncias geográficas nas relações entre as sociedades em
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virtude do avanço nas tecnologias e do seu maior inter-relacionamento. Por outro lado,

destaca que a ocorrência do fenômeno depende da sua percepção por parte dos

participantes (as pessoas) e da forma como agem. Por último, lembra que o processo de

internacionalização das relações causa receios, resistências, ações e reações. Embora as

distâncias físicas não estejam efetivamente diminuindo, as distâncias relativas sim.

Graças aos meios de comunicação atuais, é possível estabelecer, por meio de redes (as

chamadas "networks"), relações com pessoas de outras regiões, sem contato físico.

Como conseqüência, as pessoas e mercadorias podem ser liberadas do seu contexto
geográfico local.

É verdade, porém, que a globalização como fenômeno de intercâmbio entre os povos

pode ser considerada antiquíssima. Os fenícios praticavam ativamente o comércio por

toda a região do Mediterrâneo séculos antes da era Cristã. Marco Polo, no século XIII, foi

um dos pioneiros no intercâmbio cultural e comercial com a China. Os portugueses,

durante o século XVI, empreenderam suas expedições marítimas com o objetivo de

desenvolver o comércio entre a Europa e o Oriente. A colonização das Américas por parte

dos povos europeus trouxe para o novo continente toda a sorte de influência política,

econômica e cultural dos colonizadores. O comércio internacional por volta de 1910

representava trinta e três por cento do Produto Nacional Bruto Mundial, mais do que nas

décadas de 70 e 80. O período entre 1870 e 1914 (quando foi abandonado o padrão-

ouro) foi caracterizado por uma economia intemacional integrada e aberta.( Govindarajan

V. e Gupta A.L. - Traçando um rumo no mundo globalizado - Gazeta Mercantil, 07/07/98).

Fica evidente que o fluxo de mercadorias, pessoas e idéias sempre existiu. Então, o que
há de novo?

A novidade, se é que assim pode ser chamada, fica evidenciada pela dinâmica do

processo, o nfvel de integração e a velocidade com que ele ocorre. A economia

internacional mudou radicalmente nas últimas décadas. Hoje, é mais ampla em termos de

quantidade de mercados nacionais que a integram e é mais profunda em termos de

intensidade das transações econômicas internacionais. Se até os anos 70 o intercâmbio

existiu em maior ou menor escala, o avanço nos meios de comunicação e nos sistemas

de informação intensificado a partir dos anos 80 e, sobretudo, nos anos 90 com o advento

da Internet e dos sistemas em rede, alterou substancialmente a dinâmica das relações.

Transações que antes levariam meses para serem completadas passaram a ser feitas em

questão de segundos. O movimento de pessoas e produtos passou a ser executado de
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forma muito mais eficiente. A inovação tecnológica é, sem sombra de dúvida, uma das

principais causas que viabilizaram o processo de globalização contemporâneo.

Drucker enfatiza esse caráter revolucionário da Internet, mais especificamente do

comércio eletrônico, como algo que transformou a dimensão geográfica na cabeça das
pessoas:

"O comércio eletrônico representa para a Revolução da Informação o que a ferrovia representou para

a Revolução Industrial. A estrada de ferro foi o elemento verdadeiramente revolucionário da

revolução industrial, pois não apenas criou uma nova dimensão econômica, como também

transformou rapidamente a geografia mental. Pela primeira vez na história, as pessoas tinham

mobilidade real. O horizonte comum das pessoas se ampliou, fazendo com que a humanidade

dominasse a distância. Na geografia mental do comércio eletrônico, a distância foi eliminada. Existe

apenas uma economia e um mercado. Uma consequência disso é que toda empresa precisa se tomar

competitiva em nível global, mesmo que produza ou venda dentro de um mercado local ou regional.

A segunda causa da globalização está associada à relativa predominância do

pensamento neo-liberal na civilização ocidental e nos países economicamente

desenvolvidos. Com o fim da Guerra Fria, a democracia liberal e o livre mercado

passaram a ser consideradas formas eficientes de organização sócio-política e

econômica. A economia de mercado tornou-se um modelo a ser seguido com o intuito de

promover o desenvolvimento. A combinação desses fatores levou ao processo de
globalização da forma como o conhecemos hoje.

É no campo econômico-financeiro, porém, que a globalização se manifesta de forma mais

veemente. Impulsionado pelos movimentos de capitais e pela atuação das empresas

transnacionais, o fenômeno expandiu-se com grande velocidade. Algumas evidências

confirmam essa afirmação: entre 1989 e 1996 o comércio internacional de bens e

serviços cresceu ao ritmo médio de 6,2% ao ano, quase o dobro do crescimento do PIS

mundial, que foi de 3,2% ao ano no mesmo período. De 1980 a 1994, os investimentos

estrangeiros diretos aumentaram de 4,8% para 9,6% do PIS global. Em 1970, as

transações internacionais em títulos e ações representavam menos de 5% do PIS em

países como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Em 1996, a proporção havia

disparado, nesses países, para 152%, 197% e 83%, respectivamente .(Franco, G. H.B. -

Artigo liA Inserção Externa e o Desenvolvimento" - 16/06/96:3).
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Govindarajan e Gupta afirmam que quatro são os principais fatores que têm impulsionado

a globalização econômica, a saber:

1. O aumento do número de países que está adotando a ideologia do livre mercado _

como dissemos anteriormente, a economia de mercado tem se expandido e ganha

terreno, inclusive nos países do Sudeste Asiático e Europa Oriental, incluindo a

Rússia. Um número cada vez maior de países está liberalizando seus regimes de

investimento.

2. O centro de gravidade econômica está mudando dos países desenvolvidos para

os países em desenvolvimento - a liberalização econômica promove a concorrência, a

eficiência, a inovação e novos investimentos de capital. Com isso, economias de

pafses em desenvolvimento têm conseguido atingir elevados níveis de crescimento

econômico nas últimas décadas.

3. Os avanços tecnológicos estão continuamente melhorando as comunicações - os

custos de transporte, telecomunicações e computadores sofreram expressiva queda

nos últimos 20 anos. O declínio no custo dos transportes fez encolher o custo de envio

de mercadorias de um lugar a outro do mundo.

4. A abertura de fronteiras ao comércio e investimentos não apenas cria novas

oportunidades para as empresas como permite que concorrentes estrangeiros

disputem seus mercados internos - a concorrência intensifica a corrida para atender

clientes globalizados e para explorar os potenciais de redução de custos e aumento

da qualidade por meio da melhor localização de unidades produtivas. (Govindarajan V.

e Gupta A.L. - Traçando um rumo no mundo globalizado - Gazeta Mercantil, 07/07/98)

No campo econômico nacional, a globalização pode ser medida por meio do volume de

transações da economia de um pafs com o resto do mundo. Alguns indicadores utilizados

com esse objetivo são o volume de importações e exportações em relação ao PIB, os

fluxos de entrada e sarda de investimentos estrangeiros diretos e indiretos e o fluxo de

entrada e safda de pagamentos de "royalties" associados às transferências de tecnologia.

A velocidade e a intensidade com que os pafses têm integrado suas economias aos

mercados intemacionais é variável. Em algumas regiões, como na Ásia, o processo

ocorreu de forma bastante intensa, principalmente a partir dos anos dos anos 80. Em

outras, como no caso do Brasil e dos demais países latino-americanos, o processo tem
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sido mais lento e só tomou impulso a partir dos anos 90.(Franco, G. H.B. - Artigo "A
Inserção Externa e o Desenvolvimento" - 16/06/96:3).

Uma das expressões mais claras do processo de globalização pode ser observado na

forma de atuação das empresas transnacionais. A economia internacional está

predominantemente organizada em torno dessas empresas multinacionais. No início da

década de 90, 37 mil empresas transnacionais com volumes de vendas da ordem de

US$ 5,5 bilhões controlavam um terço dos ativos do setor privado mundial.(Kobrin, S. J. _
Artigo "A globalização e as multinacionais" - O Domínio da Administração - Encarte da

Gazeta Mercantil, 2 Jan 98:21). Como ressaltou Gustavo Franco, "o fenomenal

crescimento das redes de filiais de Empresas Transnacionals resultou numa transição, no

seio dessas organizações, de um status de federações de filiais para outro onde o caráter

global de suas atividades lhes determina esforços contínuos de racionalização de

atividades em escala global" (Franco, G. H.B. - Artigo "A Inserção Externa e o

Desenvolvimento" - 16/06/96:4). Logo, segundo Franco, "o processo de globalização tem

como agente primordial as Empresas Transnacionais". No âmbito das empresas o

processo de globalização pode ser entendido como o grau que a empresa atingiu na

internacionalização das suas atividades e do seu faturamento, além da sua base

patrimonial e sua participação nos fluxos intemacionais de capital, bens e "know-how"
entre as suas subsidiárias.

Mais e mais, as empresas transnacionais estão buscando melhorar seus níveis de

competitividade, explorando, em âmbito internacional, a combinação ideal entre fontes de

capital, trabalho e insumos. Por intermédio da consolidação de atividades em unidades

fabris espalhadas ao redor do mundo, que produzem componentes para as demais

subsidiárias da mesma corporação, elas conseguem obter melhor economia de escala

produtiva e, ao mesmo tempo, estar presentes em um maior número de mercados.

A Nova Economia

Mas a Nova Economia é um fenômeno que vai além do processo de globalização visto

até aqui. A inovação tecnológica não só alterou a dimensão geográfica, como alterou a

forma de se fazer negócios pelo rompimento dos paradígmas da economia industrial. liA

economia industrial está dando lugar para a economia criativa e isso coloca as

organizações em outra bifurcação. Os atributos que fizeram essas organizações como

, modelos ideais para o século XX podem exterminá-Ias no século XXI. Elas terão que se

transformar drasticamente. A batalha Darwiniana do dia-a-dia nos negócios será vencida
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pelas empresas e pessoas que se adaptarem com mais sucesso ao novo mundo que está

sendo descoberto".(Coy, P., The 21st Century Corporation, BusinessWeek, August 21-28
2000:40).

A nova econômia pode ser entendida como uma outra era que surge no início da década

de 90, rompendo com os conceitos já exauridos de uma sociedade industrial que via nas

técnicas gerenciais e no planejamento estratégico a melhor forma de obter crescimento

com o aumento da produtividade. O desenvolvimento tecnológico nas áreas de

processamento de informações e de telecomunicações, amadurecidos durante as

décadas de 70 e 80, propiciaram as condições necessárias à emergência de um novo

período caracterizado pelo dinamismo das interações entre os agentes econômicos,

revolucionando a forma de se fazer negócios. Esse processo conduziu as empresas a um

novo pensamento organizacional no que tange a estratégia, lucratividade e

desenvolvimento de competências, a fim de gerar as respostas necessárias para obter

competitividade dentro do rítimo ditado pela nova econômia.

"A teoria da nova economia é uma grande idéia que alguns seguidores adotam para

explicar o crescimento e a performance extraordinária pela qual tem passado a economia.

Para esse grupo, a revolução da tecnologia da informação não é somente abrangente, no

sentido de criar riquesa pela expansão das indústria high-tech e pela difusão da Intemet,

mas é também profunda, no sentido de que graças a tecnologia da informação tudo o que

os homens fazem nunca será mais o mesmo".(How real is the new economy?, Economist 24-
30-Jul, 1999).

O processo de adaptação à nova ordem econômica exige muito sacrifício das

organizações, pois os novos conceitos mudam completamente a forma de pensar e de

atuar que vinham sendo executados nas últimas décadas pelas mais importantes

empresas do mundo. Este choque provocou grandes crises em muitas organizações,

como também proporcionou o surgimento de grandes potências empresariais que

praticamente surgiram do nada. A partir desses movimentos, fica muito claro que as

mudanças nas regras do mundo dos negócios ocorreram de fato, mas o mais importante

é identificar quais são as novas forças que atuam na nova economia, a direção que elas

tomam, e suas implicações na condução dos negócios por parte das organizações.

o Poder das Idéias

Uma das principais forças que agem sobre a Nova Economia é opoder das idéias.

Segundo Peter Coy "a virada do milenio é uma virada de hamburger para software. O
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software é uma idéia; o hamburger é uma vaca. Os produtores de hamburger vão

continuar existindo no século XXI, mas o seu poder, prestígio e dinheiro vão fluir para as

empresas com propriedade intelectual indispensável. Isso já pode ser visto. Ao final de

1999, a Microsoft com apenas 31.000 empregados teve uma captalização de mercado de

600 bilhões de dólares. O McDonald's com aproximadamente dez vezes mais

empregados teve apenas um décimo da capitalização de mercado da Microsoft." (Coy, P.,

The 21 st Century Corporation, BusinessWeek, August 21-28 2000:40).

Da mesma maneira, Drucker vê no conhecimento o fator chave do desenvolvimento:

"Aquilo que é chamado de revolução da informação, é na realidade, uma revolução do

conhecimento. A rotinização dos processos não foi possibilitada por máquinas. O

computador, na verdade, é apenas o gatilhoque a desencadeou. O software é a

reorganização do trabalho tradicional, baseado em séculos de experiência, por meio da

aplicação do conhecimento e, especialmente da análise lógica e sistemática. A chave não

é a eletrônica, mas sim a ciência cognitiva".(Revista Exame, Edição 710, ano 34 No 6 de 22 de
março de 2000).

Em uma economia baseada em idéias ao invés de ativos físicos, o potencial de geração

de valor das idéias que implicam em sucesso é muito maior. Uma vez que uma idéia _

como um programa de computador por exemplo - é desenvolvida, o custo de se fazer

cópias é perto de zero e o potencial de geração de lucro é enorme. Em função disso, a

ofertade capital para as oraganizações baseadas em idéias tem crescido muito. As

empresas americanas receberam perto de 50 bilhões de dólares de investimento de

capital de risco só no ano de 1999 e quase 70 bilhões de dólares nas ofertas públicas

iniciais.(Coy, P., The 21st Century Corporation, BusinessWeek, August 21-28 2000:41).

Essa abundância de capital pode ser maléfica para os próprios capitalistas, pois a

comodite que eles fomecem - o dinheiro - já não é mais escassa. O que é escasso hoje

em dia são as boas idéias. Logo isso provoca a perda de poder dos acionistas nas

empresas do século XXI para os empreendedores e empregados.

As empresas da economia criativa estão perdendo peso a medida em que trocam o aço

pelo software. Isso quer dizer que os ativos ffsicos estão dando lugar aos ativos

intelectuais, porque são estes que proporcionam o maior potencial de geração de lucros

econsequentemente de valor de mercado. "Os meios de produção, para usar uma

expressão dos econimistas, não é mais o capital, nem os recursos naturais, nem a mão-

de-obra. Ele é e será o conhecimento." (Drucker,P., Sociedade pós-Captalista,1997:141).

54



Para Drucker (1997) as atividades centrais de criação de riqueza não serão nem a

alocação de capital para usos produtivos, nem a "mão-de-obra", como pregavam as

teorias economicas clássicas e neoclássicas. Segundo ele, hoje o valor é criado pela

produtividade e pela inovação, que são aplicações do conhecimenmto ao trabalho. ,
• I

Um fato concreto de isto já está ocorrendo pode ser demonstrado pelo ranking da Revista

Fortune que indica as 10 maiores empresas americanas classificadas de acordo com o

seu valor de mercado ao final de 1999:

Tabela 06

Posição Empresa Receita Lucros Ativos Patrimônio
(US$MM) (US$MM) (US$MM) Líquido

(US$MM)
1 Microsoft 19.747 7.785 37.156 28.438
2 Cisco Svstems 12.154 2.096 14.725 11.678
3 General Eletric 111.630 10.717 405.200 42.557
4 Intel 29.389 7.314 43.849 32.535
5 Exxon Mobil 163.881 7.910 144.521 63.466
6 AT&T 62.391 3.428 169.406 78.927
7 Oracle 8.827 1.290 7.260 3,695
8 Lucent Technolooies 38.303 4.766 38.775 13.584
9 Wal-Mart Stores 166.809 5.377 70.245 25.848
10 Intl. Business Machines 87.548 7.712 87.495 20.511
Fonte: http//www.fortune.comlfortune/fortune500/

Observa-se que as empresas como Microsoft e Cisco detém valor de mercado superior a

empresas como a GE, apesar dessa possuir um ativo de pelo menos dez vezes o valor do

ativo da Microsoft e de mais de vinte e cinco vezes o valor dos ativos da Cisco. A

proporção dos lucros em relação aos ativos nas empresas que utilizam o capital

intelectual, como Microsoft e Cisco, também é muito superior se comparada com

empresas da economia tradicional como GE e Exxon.

E de fato, a nova economia tem dado sinais muito claros, de que a Internet não é só um

novo canal para o escoamento de produtos e serviços. Muitas empresas descobrirão que

algo mais profundo do que obter pedidos online está acontecendo.(The Net Imperative,

The Economist, June 26th 1999). A tecnologia da informação está transformando o jeito de

se fazer negócios. Isso está revelando novas oportunidades de crescimento e também

está ajudando às empresas reduzirem os seus custos. Por exemplo, os serviços ficarão

cada vez mais importantes do que os produtos, em função da possibilidade de

customização que os consumidores podem usufruir com a tecnologia da Internet. A
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demanda direcionará a produção através da cadeia de valor estendida. Os preços fixos

serão trocados por preços que refletirão as condições de mercado e diferentes

consumidores serão tratados de forma diferente.

Muitas empresas já começaram a ajustar as suas realidades para as novas realidades da

economia criativa, permitindo com que o poder migre das fontes de capital para as fontes

de idéias. Essa migração envolve uma forma diferenciada de lidar com o principal ativo da

nova ordem econômica: as pessoas.

o fator humano

Faz-se necessária uma pequna análise das mudanças ocorridas nos aspectos humano da

organização, pois dentro de uma visão holistica, não podemos relacionar a tecnologia e a

estratégia sem mencionar as pessoas, sobretudo, pelo papel fundamental que elas

passaram a exercer no cenário da nova economia.

Nos próximos anos, os principais ativos de uma empresa não serão medidos pelo

tamanho de sua planta (maquinas, edificações, terrenos entre outros). Até o capital

tradicional - ativos financeiros estão em baixa. Na nova economia, o capital humano e a

rede de conhecimento formam as bases para a criação de valor. A inovação direcionará

tudo em um ambiente de competição efêmera, onde as empresas estarão sempre

procurando novos meios de de criar valor. (TAPSCOTT, D., Business 2.0, January 1999).

Porém, para Drucker, essa mudança ainda não ocorreu de forma plena. "Hoje,tenta-se

ficar em cima do muro: manter a mentalidade tradicional - na qual o recurso chave é o

capital e quem manda é o financista - e, ao mesmo tempo, subornar os trabalhadores do

conhecimento, com bônus e opções de compra de ações - para que se contentem a

continuar sendo meros empregados".(Revista Exame, Edição 710, ano 34 No 6 de 22 de março
de 2000).

Embora essa relação entre o capital e o conhecimento esteja passando por uma fase de transição,

é certo que ·0 conhecimento e criatividade dos estrategistas, desenvolvedores de produtos

e dos profissionais de marketing serão a chave para o sucesso da organização".

(TAPSCOTT, D., Business 2.0, January 1999). Para Drucker (1997) os executivos formam

um dos principais grupos sociais da sociedade do conhecimento, pois são pessoas que

sabem como alocar conhecimento para usos produtivos e denomina esse grupo de

"trabalhadores do conhecimento". Diferentemente dos trabalhadores no capitalismo, esse

grupo possui a "mão-de-obra" e "as ferramentas de produção" que são, na verdade, o
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próprio conhecimento que os trabalhadores do conhecimento poderão levar consigo a
qualquer parte.

o capital humano assumiu grande poder por ser mais móvel e volátil do que o capital

tradicional, pois as empresas não podem comprá-los, mas somente alugá-los. IS3(. abre a

discussão de que no futuro empregados serão considerados como investidores do capital

intelectual. Efetivamente, os trabalhadores do conhecimento estão investindd o seu

capital intelectual na empresa.

o grande desafio na Nova Economia para as organizações será saber atrair, reter e

aumentar a capacidade dos trabalhadores do conhecimento e prover um ambiente capaz

de gerar inovação e criatividade. A organização só será competitiva se ela puder aprender

mais rápido do que os seus competidores. (TAPSCOn, Business 2.0, January 1999).

A perspectiva profissional criada pela nova economia demanda uma série de mudanças

nos vínculos tradicionais que as empresas da economia industrial ofereciam para atrair as

pessoas. Nesse novo contexto, o emprego passou a ficar algo obsoleto, a medida que a

necessidade do que precisa ser feito se sobrepõem à estrutura hierárquica tradicional. No

mundo dos "cargos", as pessoas se atem ao trabalho e não ao que realmente precisa ser

feito. Ao executarem o seu trabalho, não necessariamente, as pessoas, estão fazendo o

que é melhor para a empresa. Os cargos minimizam as diferenças entre as

individualidades dos funcionários, uma vez que são compartimentos e as pessoas se

ajeitam para ajustar a eles. Além do mais, a estrutura de cargos se mostra muito inflexfvel

com o surgimento de novas tarefas, incentivando a admissão desnecessária de pessoal.

(Bridges, W., 1998:15)

Esse fato, gerou uma mudança no vínculo entre as organizações e as pessoas, como

relata Bridges em sua obra "Você e Cia." (1998) Cada vez mais as pessoas terão o seu

valor associado ao conjunto de habilidades que elas possuem e que agregarão valor para

o negócio de uma empresa. A fonna pela qual as empresas passarão a contratar as

pessoas irá mudar muito. Cada pessoa será uma empresa que venderá os seus serviços

(conhecimentos) na hora que for necessário para a empresa contratante. É preciso estar

sintonizado com o formato desses novos vfnculos, e acima de tudo saber qual é o seu

próprio conjunto de habilidades que pode tomar o seu serviço (conhecimento) valioso

nessa nova conjuntura.(pp. 17).

Além da mudança nos vfnculos, as caracterfsticas de efemeridade da Nova Economia

fruto da sua relação simbiótica com a Intemet, vão exigir algumas habilidades novas dos

57



executivos para enfrentar um mundo cheio de interconecções e contradições. De acordo

com Kevin Kelly " ... quando você tem uma nefwork, você tem a sensação de não possuir

o controle. Você sente incerteza, interdependência e até relatividade. Isso é algo que

crescerá cada vez mais dentro de nossa cultura". (por Rowan Gibson em RAthinking the
. I

Future, 1998:255). A organização moderna permitirá espaço para a liderança. porém essa

liderança não será mais aquela que irá controlar as coisas. Essa liderança'. será aquela

que apontará ou sugerirá um determinado destino, para tentar antecipar-se ao futuro.

Para Tom Peters, essas habilidades do trabalhador da empresa do século XXI são:

• Maestria - Ser notavelmente bom em alguma coisa que o mundo valoriza e saber

comunicar isto.

• Rede de relacionamento - Estar conectado a pessoas que possam contribuir para o

seu projeto ou a pessoas que trabalham em organizações cuja a atividade pode gerar

valor para a sua organização.

• Instinto Empreendedor - Agir com seus projetos como se eles fossem o seu próprio

negócio. Aprender a lidar com a ambiguidade e saber navegar na incerteza são

caracterfsticas do novo Ifder.

• Amar a tecnologia - A tecnologia está mudando tudo. Você não precisa ser um

técnologo em sl, mas prescisa abraçar a tecnologia. Apenas copiá-Ia não é suficiente.

• Fazer o seu Marketing - Você não precisa ser totalmente desinibido e promotor de sí

mesmo. Mas é necessário que coloque a sua história no ar, contando os projetos dos

quais participou em um workshop, por exemplo.

• Paixão pela renovação - É muito importante estar se aperfeiçoando e re-inventando a

sl mesmo. Isso o manterá alerta para as transformações que ocorrem cada vez mais

intensamente e rapidamente.

(BusinessWeek, August 28, 2000:96-97)

Nas empresas modernas, a rede substitui as regras formais pelas regras informais. Como

o mundo dos negócios está se tornando complexo demais do ponto de vista tecnológico,

os quadros superiores não conseguem manter o monopólio do poder, pois eles

simplesmente não sabem o suficiente para decidir com acerto. Logo, as companias tem

que transmitir poder aos especialistas e a decisores que estejam mais próximos das

fontes de informação tecnológica. (Fukuyama, Você S.A., julho de 1999).
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Na visão de Warren Bennis, os líderes nessas empresas terão que aprender a

desenvolver uma arquitetura social que encorajará as pessoas brilhantes, a maioria das

quais possuem um ego bem grande, a trabalhar juntas com sucesso e desenvolvendo a

sua criatividade. O papel da área de recursos humanos também terá que ser alterado, a

medida que eles passarão a desenvolver formas de entender e gerEr o capital intelectual.

O RH , os altos gerentes e o chefe executivo terão que trabalha." bem próximos para

buscar a colaboração criativa dentro da empresa e principalmente para traduzí-Ia em

realidade.(por Rowan, G.,1998:149).

Um forte conceito sobre como novos meios de trabalhar serão atingidos, a medida que a

Geração Net começa a trabalhar, é a difusão do conhecimento. Para que isto ocorra, é

necessário seguir a lógica das redes de computadores: quando um computador está

interconectado ele ganha muito mais valor. No caso das pessoas a mesma coisa ocorre, é

preciso utilizar meios físicos para compartilhar o conhecimento entre as pessoas _

reuniões, relatórios, memorandos, telefonemas e viajens de negócio. Através da

interconexão de pessoas, cria-se uma rede de conhecimento humano que terá muito mais

valor que o conhecimento isolado dos indivíduos.

Como resultado disso, as empresas mudaram o VP de processamento de dados para um

VP de sistemas de informação e desse para um chefe de informação e por fim, para um

chefe de conhecimento.

A era digital, não é somente sobre máquinas inteligentes, mas principalmente de pessoas

que através das redes de comunicação, podem combinar sua inteligência, conhecimento,

criatividade para perpetuar na inovação e desenvolvimento social. (TAPSCOn, O,

Business 2.0, January 1999).

Este raciocínio está totalmente em linha com a análise comparativa feita pela Revista

BusinessWeek entre o papel do Chefe Executivo de hoje e o do ano 2020 conforme
oquadro abaixo:

Tabela 07 - As Características dos CEO de 2000 e de 2020

2000 2020

Quem são eles Quase todos são homens Haverão mais mulheres e
brancos por volta dos 50 minorias, mais novos e mais
anos. velhos.
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Como eles são pagos Por volta de 2/3 da Essa participação talvés
remuneração é através de aumente e o pagamento se

stock options. dará em função dado
, sucesso nas parcerias e

retenção de empregados.
:

Quanto tempo durarão Média de 9 anos Provavelmente menos

tempo, tendo um ano para

mostrar resultados.

Estilo de gerenciamento Ainda há muito comando e Mais construção de
controle. Consenso e gerenciamento

de equipes

Prioridades Operações e performance das Ênfase em manter talentos e
- ações. formar alianças.

Além dessas mudanças no papel do CEO a análise ainda propoem o surgimento de três

novas lideranças na organização: o Chefe de Web (CWO), o Chefe de Conhecimento

(CKO), e o Chefe de Relacionamento com o Cliente (CCR). O chefe de Web será o

responsável por tornar a empresa interativa e digital com os seus clientes, fornecedores e

parceiros de negócios. Ele substitui o chefe de Informação, a medida que a Internet se

toma o principal canal transacional da organização. Seu objetivo é explorar todo o

potencial de negócios da rede, transformando os processos de negócios. Já o chefe de

Conhecimento, é um elemento essencial para promover a difusão do conhecimento

coletivo da organização. Ele promove a flexibilidade através da empresa fazendo com que

as grandes idéias possam ser executadas rapidamente. O seu objetivo é permitir com que

as pessoas descubram de forma rápida quem tem expertize em que dentro da

organização. Por fim, o chefe de Relacionamento com o Cliente fará a interface com todas

as áreas organizacionais no que diz respeito ao retorno dado pelo cliente em relação a

performance da empresa. Ele tem como função acelerar o feed-back e criar um canal

único de comunicação com o cliente.

De uma forma ou de outra, essas novas funções refletem as competências necessárias

para os executivos de hoje, independente do cargo que ocupam ou de sua área de
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atuação, que são: capacidade de lidar com pessoas, capacidade de lidar com

informações e a capacidade de lidar com a tecnologia.

o novo ambiente é formado por redes humanas e tecnológicas que se interagem

simultâneamente requerendo habilidade para. lidar com o complexo bombardeio de

informações difusas e até contraditóris. Co,n a tecnologia, produtos, mercados e
i

consumidores no mesmo fiuxo, a organização irá necessitar de líderes que sejam

orientados para o grupo e que possam prosperar no ambiente de incertezas. Diante desse

contexto, a habilidade para adquirir conhecimento se torna menos importante do que a

habilidade de obter, distribuir e agir sobre ele.(Brady, O., BusinessWeek, august 21-28,

2000:76)

Agregar as pessoas é vital para a realização de qualquer projeto, pois se torna

praticamente impossível imaginar a concepção de um projeto que não envolva pelo

menos 3 a 4 áreas/empresas distintas. Esse processo deve ocorrer de forma a criar um

ambiente de trabalho que satisfaça às melhores pessoas. Para isso, as hierarquias e o

trabalho formal devem sucumbir diante da emergência de uma estrutura organizacional

mais f1ufda, fundamentada na disseminação do conhecimento pelo estabelecimento de

relações laterais produtivas e agregadoras de valor. Isso requer relações de trabalho mais

abertas, onde o feedback entre empregado e empregador seja contínuo. Os novos

trabalhadores exigem respeito e uma chance de agregar valor a empresa, caso contrário

eles a deixarão. Os gerentes deverão permitir que os trabalhadores tenham chance de

errar para encorajá-los em suas empreitadas, aumentando a sua tolerância em relação ao

risco e a derrota, como coloca Bennis:

"Os líderes do amanhã terão que aprender como criar um ambiente que de fato abrace as mudanças,

não como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade." (Bennis,W., por Rowan, G.,1998:152).

E a tecnologia! Essa é essencial para garantir a competitividade das empresas, por meio

da conectividade e da criação de valor agregado ao negócio. A Internet com a ajuda das

tecnologias de comércio eletrônico permitirá a integração da operação de uma empresa

com outras empresas, criando um valor adicional para o cliente que poderá desfrutar do

valor proporcionado por um conjunto de operações de diferentes empresas em uma única

interface.(The Net Imperative, The Economist, June 26th 1999:11).Torna-se, portanto,

cada vez mais indispensável pensar de forma digital no mercado de trabalho emergente,

formado tanto pelas empresas .com como pelas empresas tradicionais que investem em
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tecnologia a fim de se re-inventarem. O novo ambiente organizacional, formatado pela

intensa utilização de redes e interconecções tecnológicas entre as organizações tem

criado novas funções que demandam habilidades que só as pessoas com pensamento

digital serão capazes de assimilar.

A nova geração já vem embebida pelo pensamento digital, de tal forma que a tecnologia é,
algo totalmente amigável e asslmilávél.: Pela primeira vez na história humana, as crianças

são autoridades na sociedade baseada na inovação. A sua quantidade, combinada à sua

maestria digital, criarão um poder capaz de varrer qualquer organização ou economia.

Essa chamada Geração Net, formada pelos nascidos entre 1977 e 1997, tem como

características a curiosidade, independência, esperteza, adaptabilidade, foco e orientação

global. Eles possuem um conjunto diferente de idéias sobre o trabalho em relação a seus

pais. Eles acreditam em colaboração e muitos acham a noção de chefe um tanto quanto

bizarra. O seu primeiro ponto de referência é a rede. Eles são orientados pela inovação e

tem uma mente ajustada para o imediatismo e resultados rápidos. Eles gostam de

trabalhar muito, pois trabalho, aprendizado e jogo é a mesma coisa para eles.

(TAPSCOTT, O., Minds Over Matter, The New Economy is based on brains, not brawn.

The only thing that counts is smarts., Business 2.0, January 1999).

Diversidade

Contudo, ao. contrário do que muitos pensam, a nova geração não é a matéria prima

exclusiva para a construção do capital intelectual das empresas. Um outro ponto que tem

influenciado de maneira especial o fator humano dentro das organizações é a diversidade

cultural. A diversidade pode ser traduzida, não só como a miscigenação do grupo de

trabalhadores em termos étnicos e culturais. Ela também prevê pessoas de diferentes

idades e classes sociais compartilhando o mesmo ambiente de trabalho.

As empresas tem buscado a diversidade na constituição de seu quadro de pessoas por

uma razão muito simples: obter vantagem competitiva. De acordo com Prahalad, "toda

empresa terá de repensar a natureza de suas competências essênciais e adquirir novas

competências que moldarão o seu futuro". (Revista Exame, ano 34-n 18, 6 de setembro

de 2000:154). E de fato, a probabilidade de se ter idéias melhores e mais criativas é muito

maior em um ambiente hfbrido onde as pessoas possuem formações e histórias de vida

bem distintas do que em um lugar em que todos pensam de maneira similar por ter

caracterfsticas culturais muito parecidas.

62



o que é mais importante na diversidade cultural são os comportamentos, conhecimentos

e os valores que as diferentes pessoas carregam consigo. Quando bem combinados, eles

podem dar brilho a uma corporação. Isso ocorre, pois a sua origem, idade e sexo, de

alguma forma, somam num cenário de transição da era industrial para a Economia da

Criatividade. Foi essa soma de valores, visões, capacitações e culturas que foz, entre

outras coisas, do Vale do Silício, na Califórnia, o maior centro de inovação tecno.óqica do

mundo. O consultor Sérgio Esteves, observa de forma clara a importância da diversidade

como elemento para evitar a estagnação: liA ausência de questionamento e de pontos de

vista discordantes às vezes é o caminho mais curto para a estagnação".(Revista Exame,

ano 34-n 18, 6 de setembro de 2000:155).

. ,

Contudo, para retirar o proveito da diversisdade, como coloca Prahalad, primeiro é

necessário fazer com que a diferença seja respeitada, incentivada e exercitada. Depois, é

prciso fazer com que o produto da diversidade convirja em prol dos objetivos e da visão

da empresa. (Revista Exame, ano 34-n 18, 6 de setembro de 2000: 154). A diversidade

tem que ser encarada como uma questão estratégica, pois ela exige um tremendo esforço

de recrutamento por parte da empresa, que de alguma forma tem que ser compensado

pela aquisição de valor tanto para a organização quanto para os indivíduos que a formam.

Essa tendência pela diversidade, foi constatada em uma pesquisa feita pela Society for

Human Resources Management, que mostra que 63% dos executivos das 500 maiores

empresas americanas ecaram a diversidade como caminho para a concepção de um

ambiente de trabalho mais criativo. Outro dado interessante, levantado pela revista

Fortune, é que as ações das 50 empresas americanas consideradas modelos de

diversidade tiveram um desempenho muito superior a média do mercado de capitais
americano em 1999.

Outro fator importante em relação a essa questão, é que na guerra pela caça aos talentos

na qual as organizações tem se deparado, ampliar o horizonte de recrutamento é

essencial para achar as melhores pessoas onde quer que elas estejam. Isso provoca uma

nova dinâmica no mercado de emprego da nova econ6mia, pois fica cada vez mais

comum a contratação e alocação de pessoas para locais de trabalho for a dos seus

países de origem. Algumas habilidades como falar outros idiomas, ou experiências de

convívio com outras culturas passam a ser fundamentais nesse novo cenário.

63



2.3 - A RELAÇÃO ENTRE A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA E O INTENTO
ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL

Ao se falar sobre estratégia e tecnologia é muito difícil identificar quem determina quem.

A estratégia como já foi amplamente citada e debatida neste trabalho,' É' colocada como a

linha mestra das intenções e direções que devem ser perseguidas pelas organizações
\

para atingir os seus objetivos. Sob esse prisma, a tecnologia seria vista como uma mera

ferramenta que é utilizada pelas empresas na realização de sua estratégia e portanto

seria determinada por essa. Todavia, o desenvolvimento da tecnologia, ao longo da

história, tem surpreendido as limitações e determinações do que é possível no universo

imaginário da mente humana, que é o agente responsável pela concepção da estratégia.

Dessa forma, a surpresa tecnológica pode ajudar o homem a conceber a estratégia

mediante a análise das suas capacidades, tornando a estratégia um sub produto do seu
potencial.

Não é intenção deste estudo abordar essa discução filosófica, porém pretende-se, dentro

de uma visão pragmática, demosnstrar ao longo dos capítulos a seguir, que ambas as

coisas - tecnologia e estratégia - se relacionam de maneira interativa e não

determinfstica, conforme a ilustração abaixo:

Figura 08 - Relação entre estratégia e tecnologia

ESTRATÉGIA
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2.3.1) A tecnologia como meio de transformação do negócio: Da automação a
mudança no escopo dos negócios

Para compreender melhor a relação entre a utilização de tecr.oloçla e o direcionamento

estratégico empresarial, será apresentado neste capítulo urna análise dos diversos

estágios de exploração da tecnologia, baseada na pesquisa feita por Venkatraman, junto

a várias organizações, com o intuíto de responder à algumas questões fundamentais
como:

A tecnologia se tornou apenas uma ferramenta comum que deve ser utilizada para

gerar mais eficiência!

A tecnologia tem o papel de ajudar as empresas a moldarem as suas estratégias ou

ela simplesmente presta um papel de suporte na execução da estratégia!

De acordo com Venkatraman, O papel da TI (Tecnologia da Informação), dentro das organizações,

evoluiu de seu foco predominante nas melhorias da eficiência (automação) para seu papel como

um capacitador fundamental na criação e manutenção de uma rede comercial flexível de

disposições interorganizacionais - joint ventures, alianças e parcerias, contratos a longo prazo,

licenciamento de tecnologia e contratos de marketing. Essa evolução, acompanha a tendência do

ambiente comercial emergente que exige uma estratégia baseada em três elementos entrelaçados:

baixo custo, alta qualidade e resposta rápida e flexível às necessidades do cliente por meio da

inovação e da oferta de valor agregado. (Venkatraman, N., Sloan Management Review - Winter

1994:74)

Para explanar essa evolução, Venkatraman propõem um modelo baseado em duas

dimensões: o limite dos benefícios potenciais da TI e o grau de transformação

organizacional proporcionado pela TI. Dentro dessa concepção, ele identifica 5 nfveis

distintos de exploração da TI em relação ao grau de tranformação no negócio e amplitude

potencial dos benefícios. Esses nfveis são: exploração localizada, integração interna,

reengenharia de processos, redefinição da rede de negócios e redefinição do escopode

negócios, conforme ilustrado no diagrama abaixo:
'.
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Figura 09 - Níveis de transformação com TlrrA

Níveis de transformação CI)m TI/TA
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(Venkatraman, N., Sloan Management Review - Winter 1994:74)

Níveis
revolucionários

Níveis
evolucionários

o raciocfnio central por tráz desse esquema é que os beneffcios adquiridos pela

exploração da tecnologia são marginais se essa for implantada sem a alteração das

condições organizacionais existentes (estratégias, estruturas, processos e cultura). Por

outro lado, os beneficios se potencializam muito, quando a exploração dos recursos

tecnologicos são acompanhados por mudanças nas características organizacionais.

Dessa forma, o modelo sugere que os benefícios potenciais para organização crescem

muito a medida que evoluem da exploração localizada para a redefinição do escopo do

negócio. Contudo, ao mesmo tempo que isso ocorre, também é exigido um grau de

mudanças correspondentemente mais elevado nas rotinas organizacionais - a lógica da

estrutura, subordinação de relacionamentos, critérios de avaliação de desempenho, fluxo

de informações, etc. É dessa maneira, que a estratégia e a tecnologia se interagem para

a definição de um modelo de negócio mais competitivo.
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Vale frisar, no entanto, que esses níveis não são conceitualizados como estágios de

evolução, porque estratégias efetivas não acompanham (e não devem acompanhar)

qualquer modelo prescrito de estágios evolucionários.

Será apresentado a seguir uma breve descrição de cada nível, com a finalidade de

demonstrar que existe uma relação muito próxima das ações estratégicas e da exploração
t

dos recursos tecnológicos que se torna mais intensa e fundamental, a medida que se

busca patamares mais elevados de benefícios para a organização.

o nível 1, exploração localizada, indica que, em muitos casos, as decisões para

desdobrar sistemas isolados (por exemplo, o sistema de entrada de pedidos de clientes,

sistema de serviço de atendimento ao cliente através. de número de discagem gratuita,

sistema interno de correio eletrônico) são descentralizado aos gerentes operacionais e

funcionais adequados. O resultado é uma aprendizagem mínima entre os gerentes dentro

da organização dos benefícios e limitações de tais iniciativas.

Este nível é mais bem visto como o desdobramento das aplicações de IT padrão com

mudanças mínimas aos processos de negócios. Isto sub-alavanca as capacidades

potenciais de IT e não fornece às organizações o maior número possfvel de vantagens, se

a empresa tentou mudar o processo de negócios para alavancar a funcionalidade técnica.

O Nível 2, é uma extensão lógica do primeiro, refletindo uma tentativa mais sistemática

para alavancar as capacidades de IT por todo o processo de negócios. Este nível envolve

dois tipos de integração: interconectividade técnica (lidando com a interconectividade e a

interoperabilidade de diferentes sistemas e aplicações através de uma plataforma comum

de IT) e a interdependência de processos de negócio (lidando com a interdependência de.

responsabilidades e papéis organizacionais entre distintas linhas funcionais). Nem um dos

dois tipos sozinho é suficiente.

Duas questões devem guiar o quanto os gerentes pensam sobre a integração interna:

1. Qual é o fundamento racional para a integração interna? (Ele melhora a eficiência,

providencia um serviço superior de atendimento ou cliente ou coordena a tomada de

decisão?).

2. Como o processo de negócio resultante se compara com o "melhor da classe" no

mercado?

A primeira questão enfatiza a visão de que cada empresa deve desenvolver su~_própria

visão para a integração interna, após avaliar os beneffcios de integrar os processos de
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negócios atuais. A Segunda questão, enfatiza a necessidade de que as condições de

mercado é que devem orientar os esforços de integração interna.

,
Esses dois primeiros níveis são considerados evolucionários, pois ambos requerem

mudanças mínimas nos processos deI negócios. A tabela abaixo indica quais são os

facilitadores e inibidores, no âmbito técnico e organizacional para promover as mudanças
requeridas por esses dois níveis:

Tabela 08 - Facilitadores e inibidores tecnológicos e organizacionais

Facilitadores Técnicos
f Inibidores Técnicos

- Relação custo performance favorável - Tecnologias obsoletas
- Capacidades de conectividade - Falta de padrões estabelecidos

existentes

Facilitadores Organizacionais Inibidores Organizacionais
- Foco gerencial - Resistência gerencial
- Lideranca - Falta de recursos financeiros

(Venkatraman, N., SIoan Management Review - Winter 1994)

Os capacitadores tecnológicos são tendências de desempenho favoráveis ao custo e a

maior disponibilidade e possibilidade de obtenção de recursos das tecnologias que

operam em diferentes plataformas, fusos horários e fronteiras geográficas. Os

capacitadores organizacionais são a conscientização gerencial dos custos e dos

beneffcios associados com estes nlvels e o exercício de liderança para realizar a
integração interna.

Os inibidores tecnológicos pertencem ao ritmo da obsolescência e a ausência de padrões

aceitos para protocolos e aplicações. Os inibidores organizacionais são a inércia gerencial

e a resistência dos gerentes individuais, quando sua base de poder pode ser perturbada

ou reduzida por processo de negócios interdependentes e sem emenda, bem como

escassos recursos para investir na plataforma técnica que suporta a integração técnica.

o terceiro nível, reflete uma sólida visão de que os beneffcios da funcionalidade da TI

não são totalmente realizados, se sobrepostos nos processos de negócios atuais _

entretanto, podem ser integrados. Isso significa que a organização deverá romper com a

velha lógica, calcada nos pressupostos da era industrial e desenvolver uma nova lógica

sustentada nas capacidades correntes e emergentes de tecnologia da informação.,
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Uma pesquisa do programa MIT Management, na década de 90, indicou, de forma muito

sólida, que a funcionalidade da TI não deve ser simplesmente sobreposta em processos

de negócios existentes mas, deve ser utilizada como uma alavanca para projetar a nova

organização e os processos de negócios associados.

Três questões críticas de exploração dos benefícios relacionados com a TI, no nível do
,

reprojeto do processo de negócio, são:

1. Qual é o fundamento racional do projeto organizacional atual? (Quais são os pontos

positivos e limitações?

2. Quais mudanças significativas nos processos de negócios estão ocorrendo no

mercado competitivo? (Quais são os impactos prováveis?).

3. Quais são os custos de continuar com o status quo? (Quando devemos reprojetar o

processo de negócios? Qual deve ser nosso ritmo de reprojeto?).

Porém, os benefícios da reengenharia dos processos de negócios são limitados em

termos de escopo, se os processos não são ampliados para fora da fronteira

organizacional focal para identificar opções para a redefinição dos relacionamentos com

as demais organizações e em, última análise, da entrega do valor ao cliente.

Estes três níveis vistos até agora, focam no desenvolvimento da TI dentro da

organização, pois é assumido que a fronteira da organização focal é fixa ou dada. Mesmo

quando existem interconexões com os negócios externos - tais como fornecedores,

compradores e outros intermediários - a distribuição das atividades comerciais pelas

diferentes empresas não é alterada.

Em contraposição, o quarto nível representa a reengenharia da natureza do intercâmbio

entre múltiplos participantes em uma rede cor:nercial através do desdobramento efetivo

das capacidades da tecnologia da informação.

A seleção de uma plataforma de EDI (Eletronic Data Interchange = Intercâmbio Eletrônico

de Dados) é vista de melhor forma como um meio técnico para reprojetar a rede

comercial, ao invés de um fim em si mesmo.

o escopo e os benefícios do reprojeto da rede comercial são mais amplos do que o

processamento eficiente das transações. A visão mais comum é que a funcionalidade da

TI permite o eficiente intercâmbio das informações (por meio da eliminação da entrada de

múltiplos dados e resposta mais rápida).
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o EDI por si só tem foco técnico, ele é coordenado pelos gerentes de tecnologia, visando

uma melhoria operacional nos processos de troca de informações. O principal benefício

do processamento informatizado de transações é maior eficiência administrativa (custos

da entrada de dados, custos de mailing, papel de trabalho, etc.).

Já a redefinição da rede comercial não se restringe a um processo de caráter técnico-
,

operacional. Ela é coordenada pelos gerentes de negócios e tem foco estratégico com

orientação na obtenção de vantagem competitiva. Por meio das possibilidades que a

tecnologia oferece em termos de comunicação e troca de informação, serão estabelecidos

contratos especializados ou alianças estratégicas, nas quais cada parte concorda com o

relacionamento em uma base mutuamente benéfica que governam tais disposições

comerciais. Os benefícios potenciais são que cada parceiro pode alavancar as

competências na rede ampliada sem recorrer às opções de alto custo da integração

vertical.

O reprojeto efetivo da rede comercial exige coordenar as partes integrantes distintas de

relacionamentos através de uma plataforma IS comum. Durante a última década, as

empresas dedicaram maior atenção à reestruturação dos relacionamentos externos:

departamentos de suprimentos/compras arquitetaram seu próprio enfoque para

racionalizar o processo de suprimentos (por exemplo, reduzindo o número de

fomecedores, aumentando a extensão dos contratos, mudando os critérios de

desempenho para refletir fatores de não-preço e melhorando o uso de EDI); os

departamentos de marketing tentaram reconfigurar o processo de serviço de atendimento

aos clientes e entrega de produtos (por exemplo, canais verticais, publicidade

cooperativa, micro-marketing, customização de produtos e serviços); departamentos de

finanças e seguros reestruturam seus relacionamentos através do auto-seguro/seguro

próprio, compartilhamento dos riscos e assim por diante. Na maioria das empresas que

estudei, o reprojeto dos relacionamentos comerciais nestes "domfnios funcionais" ocorreu

independentemente (parecido com a exploração localizada). Tais esforços independentes

aumentaram a eficiência operacional mas, falharam na exploração do potencial total do

reprojeto da rede comercial através de uma plataforma de TI sem emendas, a qual

explora uma ampla variedade de funções- variando desde o processamento das

transações até a alavancagem do conhecimento.
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o quinto nível de transformação focaliza diretamente a questão: "Qual o papel - caso

haja algum - a TI desempenha na influência do escopo do negócio e da lógica dos

relacionamentos comerciais dentro da rede comercial ampliada?".

Conceitos de estratégia, tais como economias e escala (dentro da hierarquia), extensão

da linha úe produtos através da integração vertical, e fusões e aquisições que conduziram
I

à maior 'ênfase na integração vertical, estão sendo substituídos por conceitos mais

recentes, como, por exemplo, joint ventures, alianças e parcerias, e redes comerciais

virtuais com uma ênfase marcada na direção do escopo corporativo fluído e flexível. A TI

exerce o papel capacitado r neste movimento. O reprojeto das redes comerciais (nível

quatro) - desde o processamento das transações até as redes de conhecimento - tem

implicações diretas para a lógica do escopo comercial e a conseqüente redistribuição dos

fluxos de receita e lucros (margem) em um dado mercado. Isto é porque algumas tarefas

podem ser eliminadas (tais como os passos repetitivos de controle de qualidade,

faturamento, preparação de comprovantes de entrega, e assim por diante), algumas

tarefas podem ser reestruturadas, de modo ótimo, nas fronteiras organizacionais (projeto

conjunto ou manufatura em colaboração) e algumas tarefas ampliadas (serviços de valor

agregado que estão arraigados na funcionalidade da TI).

Os gerentes devem, cada vez mais, demonstrar que é, tanto eficiente quanto eficaz

internamente e, também demonstrar como se coordena com o processo de negócios

externos ("alavancamos o conhecimento técnico "o melhor da classe" dentro de nossa

rede comercial ampliada") - através do uso das aplicações de IT para melhor

coordenação e controle.

Um exemplo clássico de como TI pode influenciar na redefinição do escopo do negócio é

o caso da American Airlines, que por meio do desenvolvimento de um sofisticado sistema

de reservas para as suas operações, decidiu fazer uso dessa tecnologia para criar um

negócio separado de reservas compuadorizadas para agências de viagens, dando origem

ao Sabre. O seu core business que era de transportes aéreos, passa a ser a venda de

sistemas de reservas para agências de viagens que possibilitam a reserva eletrônica para

a maioria das companias aéreas. Nesse novo negócio a empresa passa a Ter como

receita uma taxa que é paga pelas companias aéreas para cada reserva que é feita pelo

sistema. É lógico que para transformar essa tecnologia, que inicialmente atendia uma

necessidade crítica da empresa aérea - reservas - , para um negócio totalmente novo e

separado da empresa, a American Ailines teve que tomar uma série de decisões
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estratégicas, a fim de viabilizar as transformações proporcionadas pela exploração da TI.

Mesmo porque, essa decisão envolvia oferecer esse diferencial competitivo para as

concorrentes da American Airlines. Logo o custo benefício, que é uma questão gerencial e

não tecnológica teve que ser avaliado para que o novo negócio fosse viabilizado .
• I

Para us estrategistas, a TI não é simplesmente um utilitário como energia ou telefone

mas, urna fonte fundamental de reconfiguração de escopo do negócio para redefinir as

"regras do jogo" - através das redes comerciais reestruturadas (nível quatro) , bem como

os processos de negócios reprojetados (nível três). Dessa forma, a lógica essencial da

estratégia organizacional envolve os três níveis mais elevados C? estrutura de

transformação com os processos de negócios reprcjetados (nível três) para suportar a

definição do escopo do negócio (nível cinco) e as posições específicas na rede comercial

(nível quatro).

Não existe um nível melhor para todas as empresas, uma vez que cada nível indica

benefícios potenciais que são consistentes com a capacidade exploradora da

organização. Os gerentes devem visualizar os níveis evolucionários (um e dois) como

transições que visam a criação da nova lógica estratégica que reflete e explora o potencial

dos níveis revolucionários.

A estrutura apresentada, é baseada em uma sólida premissa de que os benefícios

potenciais da TI estão diretamente relacionados com o grau de mudança nas rotinas

organizacionais (estratégias, estrutura, processos e aptidões). Sendo assim, uma questão

crítica na decisão do nível transformacional desejado é avaliar se os gerentes encaram as

capacidades da TI como uma fonte de oportunidade para redefinir suas estratégias, ou

como uma ameaça ao status quo.

As empresas de sucesso não tratarão a TI como o elemento ou a bala mágica para

providenciar vantagem estratégica distinta. As empresas bem sucedidas serão

diferenciadas por sua habilidade de visualizar a lógica do novo mundo dos negócios (nível

cinco do modelo transformacional) e alavancar a TI para criar uma disposição

organizacional apropriada - para suportar a lógica comercial.

o desafio da administração é continuamente adaptar as capacidades organizacionais e

tecnológicas para estar em alinhamento dinâmico com a visão de negócios escolhida. Porém,

como coloca Christensen, essa tarefa não é fácil, pois se a organização enfrenta profundas,

mudanças, como uma inovação revolucionária, talvés a pior atitude seja a de fazer

grandes ajustes na sua estrutura. Ao tentar mudar o negócio, os gerentes podem destruir
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as capacidades que o sustentam. (CHRISTENSEN, C.M., OVERDOFF.M - HBS. Mar/

Apr.2000).

Existem três fatores que devem ser analisados pelos gerentes para avaliar as mudanças

que a suas organizações podem assimilar: seus recursos, seus processos e seus valores.

Sem dúvida alguma. quanto mais acesso a recursos abundantes e de maior qualidade

tiver uma empresa, miores são as suas chances de assimilar a mudança. Recursos de

quaisquer natureza, são importantes para adequar a empresa às mudanças.

Os processos, são padrões de interação. coordenação, comunicação e de tornada de

decisão que os funcionários usam para transforrnàr Iecursos em produtos e serviços de

maior valor. Os processos podem ser formais e informais, sendo esses últimos de maior

dificuldade de identificação. A inovação descontínua, pode fazer com que um processo

que era utilizado para tornar uma tarefa mais eficiente, seja utilizado para uma outra

tarefa, para o qual não foi concebido, gerando uma operação caótica.

O terceiro fator, e o mais crítico, são os valores. Os Valores de uma empresa podem ser

definido pelos padrões nos quais os funcionários determinam as suas prioridades,

habilitando-os para decidir quando um pedido é mais ou menos atrativo, quando um

consumidor é niais ou menos importante e quando um produto é mais atrativo ou

marginal.

Esses fatores que definem a capacidade e as dificultades da empresa em assimilar as

transformações, evoluem de acordo com o tempo: eles começam com recursos, depois se

tornam processos visíveis e articulados, passando para valores e por último se tornam

parte da cultura da empresa. A cultura é muito difícil de ser transformada. pois ela faz com

que os funcionários atuem de forma automática, porém de maneira consistente.

Para ter sucesso com consistência, os gerentes precisam não somente ter habilidade

para entender as pessoas, mas também necessitam ter habilidade para perceber as

competências e fraquesas da organização como um todo.

É por isso que muitas empresas de grande porte tem criado unidades independentes para

atuar em mercados emergentes, como por exemplo o mercado de e-business. Quando

uma inovação descontínua requer uma estrutura de custos diferenciada, para ser lucrativa

e competitiva, ou quando o tamanho da oportunidade é insignificante para o crescimento

da operação mãe, a criação de uma unidade autonoma é uma excelente saída para

aproveitar a oportunidade emergente.
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Outra forma para as grandes empresas aproveitarem as oportunidades emergentes,

decorrentes de inovações descontinuas, é através da aquisição ou da realização de

alianças com empresas que possuam recursos, processos e valores que estejam em

sintonia com as características de negócio geradas a partir da inovação descontinua.

Os gerentes, precisam assimilar essa proposição de trabalho, para saber identificar se as

suas organizações estão prontas para assimilar as transformações descontínuas e

sustentáveis que ocorrem no ambiente da. nova economia. A análise da situação

organizacional, frente às transformações geradas pelas inovações tecnológicas, é que vai

determinar a estratégia a ser adotada pela empresa, a fim de aproveitar as oportuniaades

emergentes.

2.3.2) A Perspectiva Estratégica do Comércio eletrônico

Sem dúvida alguma, o comércio eletrônico é a inovação tecnológica que mais criou

transformações na forma das empresas pensarem estratégicamente. A nova dimensão da

rede comercial que o comércio eletrônico propicia para as empresas, tem tamanho

impacto nas organizações, que no mínimo elas tem que se submeter a· uma

transformação do quarto nível, conforme colocado no capítulo anterior, se elas quiserem

aproveitar o potencial desse emergente canal de comercialização.

o caráter revolucionário do comércio eletrônico é reafirmado por Drucker como o principal

responsável pelas mutações estruturais da economia:

"O impácto verdadeiramente revolucionário da revolução da informação está apenas começando a

ser sentido. Mas não é a informação que vai gerar tal impacto. Nem a inteligência artificial. Nem o

efeito dos computadores sobre os processos decisórios. determinação de políticas ou criação de

estratégias. É algo que ninguém previa a 10 ou 15 anos atrás: o comércio eletrônico - ou seja, a

emergência explosiva da Internet como importante (e, talvez. com o tempo. o mais importante) canal

de distribuição de bens e serviços e, surpreendentemente, empregos na área administrativa e

gerencial. É ela que esta provocando transformações profundas na economia, nos mercados e nas

estruturas de indústrias inteiras; nos produtos, serviços e em seus fluxos; na segmentação nos valores

e no comportamento dos consumidores; nos mercados de trabalho e de emprego".(Revista Exame,

Edição 710, ano 34 No 6 de 22 de março de 2000).

Resumindo, a Internet tornou-se mais do que uma forma simples e efetiva para trocar e-

mails e documentos; está surgindo como uma espinha dorsal crítica de comércio.
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Toda empresa deve identificar formas para alavancar a Internet para reestruturar a sua

base de custo. Até mesmo empresas que não encontram suas interações business-to-

customer facilmente' portáteis para a Internet. coderiarn encontrar valor nas transações

bus.ness-to-business através das cadeias de atastecimer.to reestruturadas.

A estratégia sempre contou com os ciíerenciais de custo e a Internet não nega este

axioma estratéçico fundamental. O custo de urna transação bancária baseada na Internet

é de cerca de um quinto do custo de uma transação feita por caixa humano ..

Mas a'érr das vantagens de custo, a lnternet propicia outra vantagem estratégica que
0\.. •• ••

será abordada em profundidade no capitulo seguinte: é a possibilidade de extreir valor da

ir.formação. O comércio eletrônico possibilita para os clientes a obtenção de informações

críticas de acordo com sua conveniência. As empresas melhorarão ainda mais o serviço

personalizado, à medida que mais e mais dispositivos são conectados à Internet.

Os novos modelos comerciais são aqueles que "oferecem, em uma base sustentável, um

aumento na ordem de magnitude nas propostas de valor aos clientes, em comparação

com as empresas com modelos de negócios tradicionais". Ao fazer isto, estes novos

modelos perturbam o status quo e criam novas normas de negócios. As empresas

tradicionais não podem, facilmente, combinar as propostas de valor, oferecidas por estes

novos modelos comerciais sem, substancialmente, alterar suas estruturas de margem.

Como foi visto no capítulo anterior, um papel importante do pensamento estratégico para

toda e qualquer empresa é desenvolver cenários de novos modelos comerciais - mesmo

embora eles poderiam desafiar o status quo e canibalizar a receita atual e os fluxos de

margem.

Essa situação está cada vez mais presente no mundo atual. No caso especffico do varejo,

as empresas tradicionais, ameaçados de extinção estão montando na internet empresas

independentes para competir com a empresa mãe. (Reportagem Revista Exame de 22 de

março de 2000).

De acordo com Christensen, rupturas são capazes de subverter um modelo tradicional de

negócios, causam desconforto na ordem estabelecida, e mais ainda, dificultam a gestão

de uma grande corporação ou de um setor inteiro. Uma ruptura traz inicialmente um

produto pior em relação ao modo como o mercado faz sua avaliação. Contudo, a ruptura

traz uma novidade: pode ser mais cômoda, mais fácil de transportar ou simplesmente
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mais barata. No caso do varejo a Internet oferece estes três aspectos: conveniência.

baixo custo de expansão e distribuição mais barata de serviços e produtos.

A decisão de dividir uma grar.de empresa em duas unidades separadas é movida por

probiemas e conflitos de gestão característico das rupturas tecnológicas. O primeiro deles

está no canal de vendas, ou seja, na relação da empresa com o mundo externo. Ouanco

uma empresa tradicional de 'farejo avança er., direção a Web, ela pode criar em conflito

entre diferentes canais de distribuição. Isso acontece porque, para desbravar novos

mercados e diferentes consumidores, os sites de venda tendem ã oferecer mais produtos

apreços mais baixos que seus pares do mundo tradicional.

O segundo conflito de gestão ocorre entre as quatro paredes da empresa, ou seja, na

gestão interna dos diferentes negócios. Com prcessos muito particulares, as operações

on-line exigem mais esforços em infra-estrutura, marketing, estoque e íogfstica,

consumindo pesados investimentos. Além do mais, as formas de medir os rsultados dos

dois mundos são bastante diferentes. Enquanto as lojas virtuais estão preocupadas em

obter um número maior possível de visitas, independente da compra de produtos ou não,

as lojas reais continuam centradas no produto e na venda. No varejo físico, as margens

são muito apertadas, a oferta de .cada item tem que ser estudada cuidadosamente, pois

tem-se a expectativa de retorno no curto prazo. Já no varejo virtual, além de qualquer

operação exigir flexibilidade, autonomia e velocidade, o retorno é esperado só no Io.ngo

prazo. Logo, cortando o cordão umbilical, a empresa .com, poderá crescer muito mais

depressa e não terá o passo controlado pelo rítmo da mãe.

O terceiro - e talvez o principal - motivo para a tendência a autocanibalização no varejo

pode ser explicado por uma curiosa lógica financeira que parece atribuir dois pesos e

duas medidas aos mundos online e off1ine. Nos últimos quatro anos, as tradicionais redes

varejistas perceberam que o mercado de capitais vem sendo bastante generoso com os

novatos e continua valorizando as ações de empresas da Internet a níveis extratosféricos,

apesar de. até agora, quase todas elas só terem dado prejuízo. Enquanto isso, as

veteranas há muito mais tempo na bolsa de valores, continuam sendo avaliadas pelo

velho critério de expectativa de geração de caixa. Diante disso, parece muito melhor e

perfeitamente natural separar as duas operações. Resultado: os sites de comércio

eletrônico poderão ser separados da empresa mãe, e mais, poderão disputar a enxurrada

de dinheiro que está chovendo nas bolsas das calouras online.
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De qualquer forma. a experimentação estratégica seletiva é o sine qua non da formação

da estratégia para o mundo ponto-com. Entretanto, um grande perigo é que estes

. experimentos poderiam ser vistos como orojetos tangenciais auto-suficientes

desacoplados das operações de fluxo principal. É importante que eles sejam vistos como

blocos de construção para migrar e transformar a corporação para o mundo ponto-c .rn.

Os experimentos estratégicos - quando, adequadamente, concebidos e executados -

podem revelar novas formas poderosas para ter sucesso no mundo ponto-com, onde a

história oferece pouca diretriz.

O desafio é buscar experimentos que, não somente: aumentem os modelos comerciais

atuais mas, também, criam novos modelos e normas comerciais de concorrência. O

mundo ponto-com é sobre criação de valor, o espaço virual elimina varias das limitações

existentes no mundo tradicional possibilitando um novo prisma de entrega de valor para o

cliente, como será visto no capítulo a seguir.

2.3.3) A criação de valor no ambiente virtual

O ambiente industrial mudou rapidamente em 1960, em função do seu crescimento no

volume de produção. As empresas passaram a espalhar as suas asas pelo mundo na

busca de mercados maiores para escoar a sua produção. Isso trouxe como efeito

colateral, a busca por locais onde as empresas pudessem produzir a um baixo custo e

vender para o mundo todo. O preço passou a ser um fator fundamental para a

competitividade das empresas. Os consumidores, pela primeira vez, podiam selecionar

produtos pelo preço feitos em diversas partes do mundo.

A concorrência mudou novamente no final da década de 60. Os clientes, cada vez mais,

começaram a se aborrecer com as frequentes quebras, o alto custo e o tempo consumido,

pelos reparos de produtos insatisfatórios entregues por muitas empresas. Os clientes

começaram a selecionar, de forma mais crítica, e prestar mais atenção à qualidade do

produto. Isto foi realçado pela indústria japonesa, a qual fez uma escolha estratégica bem

definida para salientar a alta qualidade, e ainda com preços drasticamente menores.

No final da década de 70, a batalha competitiva mudou pela terceira vez. Neste meio

tempo, o mercado mudou de um mercado de vendedores para um mercado de

compradores, no qual a capacidade de produção ultrapassava a demanda.
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A concorrência intemacional conduziu muitas empresas a procurar por novas

oportunidades através da ampliação da batalha competitiva, a fim de aumentar a

lucratividade. Os clientes, confrontados com uma ampla variada de produtos,

frequentemente desconcertante, reagiram tomando-se ainda mais consciente do fator da

moda. Isso levou a competição simultanea, em termos de preço, qualidade e sortimento

de produtos. Como resultado, as empresas passaram a lutar para melhorar eficiência,

qualidade e flexibilidade ao mesmo tempo.

Com o surgimento das redes de comunicação na décaaa de 80, e com todas as

transformações já citadas no cenário empresarial, a cornpetlção ganhou uma nova

dimensão - o espaço virtual - que rompeu com os parâmetros de competitividade da era

industrial. Oferecer algo inovador, de valor singular para o cliente passou ser o novo

desafio.

E os gerentes há muito descreveram o processo de criar valor no mundo físico,

freqüentemente, referindo-se aos estágios envolvidos como elos em uma "cadeia de

valor". A cadeia de valor é um modelo que descreve uma série de atividades de valor

agregado que conectam um lado de abastecimento da empresa (matérias-primas,

logística de entrada e processos de produção) com o lado da .demanda (logística de

saída, marketing e vendasj.t.Jeffrey and Sviokla, Harvard Business Review, Nov-Dec,

1995:76)

O modelo da cadeia de valor trata as informações como um elemento de suporte ao

processo de agregar valor, não como uma fonte do próprio valor. Por exemplo, os

gerentes, freqüentemente, utilizam as informações que capturam no inventário, produção

ou logística para ajudar a monitorar ou controlar esses processos, mas, raramente,

utilizam as próprias informações para criar novo valor ao cliente.

No mundo virtual, a tecnologia da Intemet, mais especificamente a Web, permite com que

a informação se tome uma fonte devalor agregado para o cliente. Um exemplo disso é o

sistema de rastreamento dos pedidos oferecido pela Federal Express a seus clientes,

onde esses, a qualquer momento, podem entrar no site da empresa e descobrir em que

estágio se encontram os seus pedidos. Isso cria valor para o cliente, que por sua vez vai

recompensar a empresa com lealdade.

Para criar valor com a informação, os gerentes necessitam olhar para o espaço virtual.

Nele é possível transformar as atividades que geram valor para o cliente no mundo físico

em troca eletrônica de informações. Criar valor em qualquer estágio da cadeia de valor
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virtual envolve uma sequência de de cinco atividades: colher, organizar, selecionar,

sintetizar e distribuir a informação. E3sas ativioades devem ser realizadas, através da

observação dos estágios da cadeia de valor físico para enxergar quais as informaçóes

dessa cadeia que poder ser utilizads na cadeia virtual para gerar valor para u cliente.

As empresas tem adotado esse processo de adicionar valor em três estágios. No primeiro

estágio, visibilidade, as empresas adquirem uma capacidade para "ver" as operações

físicas de forma mais efetiva através das informações. Neste estágio, os gerentes utilizam

informações em larga escala, sistemas de tecnologia para coordenar as atividades em

suas cadeias de valor físico, utilizando-na como alicerce para a cadeia de valor virtual. No

segundo estágio, espelhamento da capacidade, as empresas substituem as atividades

virtuais pelas físicas; começam a criar uma cadeia de valor paralela no mundo físico.

Finalmente, as empresas utilizam as informações para estabelecer novos

relacionamentos com clientes. Neste terceiro estágio, os gerentes recorrem ao fluxo de

informações de sua cadeia de valor virtual para entregar valor aos clientes em nOV8S

formas. De fato, são aplicadas as atividades genéricas de criação de valor em sua cadeia

de valor virtual e, portanto, exploram o que é chamado de matriz de valor.

Entretanto, ultimamente, as empresas precisam realizar mais do que criar valor no espaço

~irt~al: elas também precisam extrair valor dele. Freqüentemente, podem fazer isto por

meio do estabelecimento de relacionamentos baseados no espaço virtual com S6US

clientes: Essa possibilidade é que faz com que o comércio eletrônico tenha uma

perspectiva estratégica muito diferenciada em relação aos negócios tradicionais, pois ele

permite a identificação de cada cliente individualmente, disponibilizando essa informação

para os gerentes de produtos que podem trabalhar uma oferta customizada sem incorrer

em problemas de escala.

Os novos relacionamentos que empresas estão desenvolvendo com os clientes brotam

de uma matriz de oportunidades de valor. Cada estágio da cadeia de valor virtual - como

um espelho ca cadeia de valor ffsico - permite muitas novas extrações do fluxo de

informações e cada extração pode se constituir em um novo produto ou serviço. Se os

gerentes desejam buscar qualquer um dessas oportunidades, precisam colocar em

funcionamento processos para reunir as informações, organizá-Ias para o cliente,

selecionar o que é valioso, embalá-Ias (sincronizá-Ias) e distribuí-Ias - os cinco passos de

valor agregado único ao mundo das informações. Efetivamente, estes passos que

agregam valor, junto com a cadeia de valor virtual, compõem uma matriz de valor que
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permite que as empresas identifiquem os desejos dos clientes, de forma mais efetiva, e os

satisfaça mais eficientemente.

Ao pensar audaciosamente sobre a inteqração do lugar e espaço, os executivos podem

criai ativos digitais valiosos que. por SU8 vez, pcderiarr Mudar as dinàmlcas competitiva

das indústrias. Considere a Image Technology International (recentemente adquirida pela

MCI Cornrnunications Corporation), uma empr~sa que entrou no mercado de produção de

imagens com um enfoque totalmente digital para. a captura, organização, seleção,

manipulação e distribuição de imagens fotográficas.

Por meio da utilização de códigos (jigi~ais ao invés de rr.aterias primas corno produtos

cuímicos, a Image pode oferecer um valor maior para os seus clientes de várias formas.

Em primeiro I'Jgar, ela baixa o custo de impressão da imagem no papel. Em segundo

lugar, a Image Technology pode manipular e reutilizar uma foto digital de diversas e

diferentes formas para permitir que as empresas se comuniquem com seus clientes no

mundo físico ou no mundo virtual.

Resumindo, por meio da exploração de uma cadeia de valor virtual, a empresa pode

capturar uma imagem mais eficientemente e transformá-Ia de forma tal, que possa ser

Utilizada em muitos processos físicos diferentes - desde a transferência do pigmento para

a foto-copiadora ao vídeo - e processos virtuais. A Image pode criar um ativo que tenha

tremendas economias de escala e escopo.

o que tudo isto significa aos gerentes é que eles precisam, conscientemente, focalizar os

princípios que guíam a criação e a extração de valor nas duas cadeias de valor

separadamente ou em combinação. Estes dois processos, que agregam valor, são,

fundamentalmente, diferentes. A cadeia de valor físico é composta de uma seqüência

linear de atividades com pontos definidos de input e output, Em contraposição, a cadeia

de valor virtual é não-linear - uma matriz de inputs e outputs potenciais que podem ser

acessados e distribuídos através de uma ampla variedade de canais.

Para ter sucesso neste novo ambiente econômico, os executivos precisam compreender

as diferenças entre criação de valor e extração no mundo físico e no mundo virtual;

precisam gerenciar ambos efetivamente e em harmonia. Mais especificamente, os

executivos de uma empresa precisam abraçar um conjunto atualizado de princípios

direcionais, uma vez que no mundo virtual muitos dos axiomas comerciais que

direcionaram os gerentes não mais se aplicam.
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Rayport e Sviokla colocam cinco novos princípios para a exploração de valor da cadeia

virtual:

A lei de Ativos Digitais. Os ativos digitais, diferentes dos físicos, não são utiíizacos até

seu consumo. ,~.s empresas que criam valor, tendo os diqitais como ~on;L:ntos. podem

refazê-los através de um número de transações, potencialmente, infinito, dessa forma,

mudando a dinâmica de suas indústrias.

Novas Economias de Escala. A cadeia de valor virtual redeflne as economias de escala,

perrnitinco que pequenas empresas realizem baixos custos unitários para produtos e

serviços nos mercados oorninados pelas empresas de grande porte.

NOVa~ I::conomias de Escopo. No espaço no mercado, as empresas podem redefinir

economias de escopo, recorrendo a um único conjunto de ativos digitais para fornecer

valor por muitos diferentes e disparatados mercados.

Compressão de Custo da Transação. Os custos da transação ao longo da cadeia de

valor virtual são inferiores às suas contrapartidas na cadeia de valor físico, e continuam a

declinar, de forma bem deflnida, à medida que a capacidade de processamento por

unidade de custo dos microprocessadores dobra a cada 18 meses. Na década de 60,

custava cerca de $1 para manter as lnformações sobre um cliente indlvidual.

Re-balanceamento de Oferta e Demanda. Reunidos, estes quatro axiomas .são

combinados para criar um quinto: O mundo dos negócios, cada vez mais, exige uma

mudança no lado do pensamento da oferta para o lado da demanda. À medida que as

empresas se reúnem, organizam, selecionam, sintetizam e distribuem as informações no

espaço virtual, ~o mesmo tempo em que gerenciam matérias-primas e produtos no

mundo físico, elas têm a oportunidade de "sentir e responder" aos desejos dos clientes,

ao invés de simplesmente fazer e vender produtos e serviços.

Os gerentes sênior precisam avaliar seu negócio - seus pontos positivos e negativos,

suas oportunidades e risco - ao longo das cadeias de valor dos dois mundos, o virtual e o

físico. Os eventos atuais podem construir ou derrubar um negócio.
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PARTE IV - ANÁLISE SITUACIONAL: Estudo de Caso - Aplicação de TI e TA no
Grupo Pão de Açucar

Este estudo de caso tem por objetivo fazer uma análise da Companhia Brasileira

de Distribuição SA, que é a segunda maior empresa do setor varejista brasileiro '.

que abrange as bandeiras: Extra (divisão de hipermercados), Pão de Açúcar

(Tradicional rede de supermercados), Rede Barateiro (Divisão de supermercados

mais populares), Eletro (Divisão de eletroeletrônicos) e Pão de Açúcar Delivery

(Divisão de vendas pela Internet). Este estudo, irá focar a unidade de negócios do

Pão de Açúcar Delivery. Serão abordados os sequintes aspectos em relação ao

estudo da unidade de negócios em questão:

A - Alinhamento estratégico da unidade Pão de Açúcar Delivery com a Visão e Missão do

Grupo Pão de Açúcar.

B - Identificação das atividades que geram valor para o cliente e que são

fundamentais para a competitividade do negócio.

C ~Análise da posição competitiva da unidade 'de negócio, frente a concorrência, no

atendimento às necessidades dos clientes.

D - Estratégia competitiva da corporação como um todo e da unidade do Delivery

para obter vantagem cómpetitiva sustentável sobre suas rivais. .

E - Identificação das atividades internas críticas para entrega do valor exigido pelos

clientes e determinação dos fatores críticos de sucesso para que essas atividades

atendam às expectativas do cliente.

F - Identificação das atividades/ utilização de tecnologias com potencial para a

transformação do negócio, que por meio da inovação podem romper com as regras

atuais de competitividade no negócio.

G - Elaboração do plano de ação, contendo as ações necessárias para

implementação dos fatores crfticos de sucesso, com as prioridades estabelecidas

em função da posição competitiva.

H - CONCLUSÃO
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4.1 - Apresentação da empresa e setor

4.1.1) Histórico da Empresa

A Companhia Brasileira de Distribuição - CBD foi fundada em 1948. sendo a única

das pioneiras a permanecer em atividade até os dias atuais. Os anos 60 e 70 foram

marcados pela abertura de diversas lojas e aquisição de outras cadeias de

supermercados. Nos anos 80, já com sua partir:ipação consolidada, iniciou um

prccesso de diversificaç2c das ativi-íeces, ocasionando, poste-iorrr-ente, problemas

com gerenciamento, perda de eficiência e até crise sucessória, culminando C1 partir

de 89, em um profundo processo de reestruturação e reposicionamento de suas

atividades. Os principais itens do programa forarr.: fechamento de lojas não

lucrativas, profissionalização da administração, nova estratégia para a divisão de

hipermercados, redução do número de funcionários e recuperação da imagem. Com

o processo de reestruturação concluído, efetuou abertura de capital em setembro de

1995 e, em jun/97, lançou o programa de AOR nível 111. Com isso, obteve funding

para a realização do programa de expansão da rede (crescimento significativo do

fat. e do número de lojas do grupo).

4.1.2) Estrutura do Grupo

Tabela 09

Vendas 1997 (%) 1998 (%) Todas Lojas Mesmas
Líquidas por Lojas
Divisão R$

MM
Pão de Açúcar 1.392,8 44,8 1.724,9 38,9 23,8 14,1

Extra 938,0 30,1 1.821,1 41,1 94,2 20,1
Superbox 502,5 16,0 272,5 6,2 (45,8) nd

Eletro 280,5 9,1 321,8 7,3 14,7 (3,3)
Barateiro - - 288,9 6,5 - 3,2

CBO 3.113,8 100,0 4.429,2 100,0 42,2 12,5

A rede CBO atua em 11 Estados brasileiros, sob três diferentes formatos de lojas:

supermercado (Pão de Açúcar e Barateiro); hipermercado (Extra); e lojas de

produtos eletrônicos/eletrodomésticos (Eletro). Esta diversidade proporciona

vantagem competitiva face à exploração de diferentes nichos de mercado. Destaca-

se pela capacidade de antecipar às modificações do setor, sendo a primeira na
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introdução do conceito de hipermercados, de novos formatos de lojas e pioneira no

processo de concentração do setor com a aqcisição de diversas redes e lojas de

supermercado (Mambo, Ipcal, SAB, Millo's, Freeway, Barateiro e recentemente a

Peralta).

É a mais antiga divisão do grupo, atuando com 149 lojas (dado de 31/12/98), em

sua maior parte alugadas e localizadas no estado de São Paulo .. Conceituadas

como "supermercados de vizinhança", caracterizam-se pela grande variedade de

produtos (composta principalmente por perecíveis), oferecendo serviços de

qualidade e conveniência de localização. Facilita as compras em ambiente

agradável e inovador, preços justos e atendimento personalizado .

•~
DELlVERY~

0800·'30",SS
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É' a loja virtual que está associada a divisão Pão de Açucar. Ela trabalha com o

mesmo público alvo e o mesmo mix de produtos da divisão, sendo mais um serviço

de conveniência oferecido ao cliente, sem que esse necessite sair de sua casa para

fazer suas compras.

Em maio/98, a CBO adquiriu a cadeia de supermercados paulista Barateiro,

composta por 32 lojas, 71,1 mil m2 de área de vendas e 5,4 mil funcionários. Em

1997, obteve o faturamento bruto de R$ 573 milhões e lucro líquido de R$ 20

milhões. A estratégia do grupo foi de manter a bandeira, que possui marca forte e

presença significativa na periferia de São Paulo. Das 32 lojas, 6 (com área acima de

5 mil m2l, foram convertidas em Extra; por outro lado, 3 lojas das divisões Pão oe

Açúcar e Superbox foram convertidas em Barateiro.
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o Barateiro é um supermercado popular, que oferece grandes volumes de produtos

básicos expostos ue forma maciça e com variedade de marcas. As opções de

1'~"'f{!~",...,.;r=' '~i~~«••••.•,} -i6.~)~l!

preços são sempre competitivos e o ambiente é simples, prático e familiar.

É a rede de hipermercados do grupo, com marketing de preços baixos e alta

tecnologia. Em 9~ ultrapassou. o Pão de Açúcar em termos de representatividade'

sobre o faturamento líquido, com. 41,1 %. Atualmente com 30 lojas, seu mix de

vendas é composto por produtosalt-nenilcíos (75%) e por uma completa linha de

não-alimentos, destacando-se os artigos de bazar, brinquedos, têxteis e

eletrodomésticos.

o Extra é uma rede brasileira de hipermercados com a missão de oferecer aos seus

clientes qualidade extra e variedade extra, destacando-se na alimentação e em

categorias específicas de não-alimentos. Oferece ainda, atendimento extra

diferenciado e preços extra competitivos.

Loja direcionada à venda de eletrodomésticos para a população de baixa renda.

Tem no resultado financeiro um importante componente de lucratividade, decorrente

da realização de arbitragem entre a taxa de captação e a cobrança nas vendas à

crédito, principal modalidade de venda deste tipo de loja. Possui sinergia com o

Extra na compra de não-alimentícios. Atua no varejo em âmbito nacional, tendo

como principal diferencial a excelência no atendimento.

Tabela 10

Dados N° Chek-Outs N° Funcionários N° Lojas Area de Vendas
Operacionais (rrf)
(Dez/98)
- Pão de Açúcar 1.764 11.932 149 166.052
- Extra 1.584 10.995 30 215.682
- Eletro 191 2.033 76 39.549
- Barateiro 499 2.638 29 49.308
Total Lojas 4.038 27.598 284 470.591
Administrativo - 3.745 - -
eBO 4.038 31.343 284 470.59
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Aquisição da Rede Peralta - Em fevereiro de 1999. a CBO assumiu o controle

acionário da Peralta Comercial e Importadora S.A. mediante subscrição de ações

ordináries. eor'3ganrjo 48.000 m2 de área de vendas através das 37 lojas de

supermercados. O grupo optou pelo abandono da marca Peralta e conversão de 13

lojas en Barateiro e 24 lojas em Pão-de-Açúcar, além de ur, hipermercado que

. será

transformado em Extra. Com a aquisição a CBO passa a operar 322 lojas. Possui

faturamento em torno de R$ 420 milhões e todas as suas lojas-estão localizadas no

Estado de São Paulo, com foco na Baixada Santista. A CBO não divulgou detalhes

da transação, apenas que o pagamento será efetuado em 15 meses, incluindo a

utilização da geração de caixa (EBITOA) da rede adquirida. Trata-se de uma

importante aquisição de uma tradicional cadeia de supermercado da Baixada

Santista e, assim como nas outras aquisições, há um grande potencial de ganho de

produtividade e redução de despesas com a administração a cargo da eBO.

Ágio na Aquisição de Empresas: A parcela do ágio nas aquisições do grupo (R$ 264

milhões, conforme o balanço de 31/12/98) foi transferida rio momento da

incorporação da conta de investimentos para o diferido, decorrente da expectativa

de rentabilidade futura. O prazo médio de amortização de 7 anos representá

amortizações anuais de R$ 37 milhões, lançados diretamente ao resultado, cujo

valor será ampliado com a recente aquisição da rede Peralta.

Tabela 11

Evolução da 1995 1996 1997 1998 1999E
Área
Area de 271.244 294.734 350.410 470.591 560.000
Vendas (rn")
0% - 9,0% 19,0% 34,3% 19,0%
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4.1.3) Visão do Setor

Os trezentos maiores supermercados do país eliminaram cerca de 70 mil postos de

trabalho em dez anos, período em que o faturamento e a produtividade por

funcionário aumentaram, no entanto, 15% e 46%, respectivamente. O aumento do.

investimentos em automação comercial, modernização da tecnologia de informação,

mudanças no modelo de gestão, ampliação das formas de crédito ao consumidor,

otimização da á-ea de venda '3 rne'horlas na cualidade do atendimento são alçurnas

tendências verificadas no setor, decorrentes de um intenso processo de

reestruturação que se acentuou nos anos 30. Essas são algumas das constatações

apresentadas no estudo "Perfil do setor supermercadista no Brasil - desempenho

1987/1996", elaborado pelo DIEESE.

Na avaliação de alguns analistas, o setor supermercadista brasileiro é um dos que

mais crescem em vendas no mundo, devendo acompanhar, ou mesmo superar, a

expansão do PIB nos próximos cinco anos, cujas estimativas variam desde 2,5%

até 4,5%. Nos Estados Unidos e Europa, o aumento anual oscila entre 1% e 2%.

Essa perspectiva de crescir:nento deye-se, entre outras razões, à estabilidade da

moeda, à manutenção do poder aquisitivo dos salários, particularmente entre a

população de baixa renda, e às mudanças nos hábitos de consumo.

Embora representem apenas 15,5% do total das unidades de venda no varejo do

país, os supermercados respondem por aproximadamente 85% do abastecimento

intemo .de gêneros alimentfcios e de produtos de higiene pessoal e limpeza

doméstica.

Os mesmos analistas consideram que há ainda grandes possibilidades de

crescimento do setor e as empresas contam com muitas oportunidades para

ampliação do faturamento através do aumento das vendas médias por m2 de área

de exposição de mercadorias, por check-out e por funcionário.

Além disso, uma estratégia que deverá se intensificar no setor supermercadista é a

utilização de marcas próprias, que hoje representam cerca de 2% do mix de

produtos nas gôndolas. A estimativa para os próximos cinco anos é que esse

percentual atinja 10% dos itens colocados à venda.
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Ao longo dos anos 90, vários segmentos do comércio varejista - e não apenas o de

supermercados - têm passado por um intenco processo de reestruturação. A

abertura da economia brasileira, no início da década, e o aumento da concorrência

interna e externa (com a entrada no país de novas redes, como o Wal-Mart)

exigiram transformações organizacionais e de estratégias em parte considerável

das empresas do setor supermercadista.

Ademais, a implantação do Plano Reai, em julho de 1994, impulsionou o setor na

busca pelo aumento de eficiência -e disputa pelo mercado, notadamente de

consumidores das chamadas classes ae renda C, O e E, rias quais, como se sabe,

há uma demanda reprimida pela aquisição de gêneros de primeira necessidade e

de bens de consumo duráveis.

No caso dos hipermercados, observa-se um aumento da área de venda das

unidades, que passaram a ter um formato semelhante ao das lojas de

departamentos, pulverização, redução de custos etc.

Com o aumento da. concorrência dos hipermercados, os supermercados (a

diferença entre os dois tipos de estabelecimento reside, basicamente, no número de

caixas e no inix de produtos), lojas de conveniência, clubes de compras etc..: têm

aumentado os investimentos em automação comercial e gerencial, promovendo

mudanças de lay-out, expansão de marcas próprias e de financiamento ao

consumidor, aumento do mix de produtos disponíveis nas gôndolas, entre outras

iniciativas.

Algumas tendências verificadas no setor decorrentes desse processo de

reestruturação em curso podem ser assim resumidas:

• maiores investimentos em automação comercial;

• avanço da tecnologia da informação;

• mudanças nos modelos gerenciais, através da modernização dos métodos de

gestão, profissionalização e gerência por categoria de produtos;

• ampliação das formas de crédito (aceitação de cartões de crédito próprio ou de

administradoras e cheques pré-datados);

• otimização da área de vendas;
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• estreitamento das margens de lucro;

• melhoria na qualidade do atendimento ao consumidor (mais exigente);

• ênfase e uma melhor gestão em treinamento de recursos humanos;

• vendas por meio da rede mundial de comunicação Internet (ainda pouco

representativas) .
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4.1.4) Pesquisa de Utilização de Tecnologia entre as Principais Empresas do Setor

Tabela12
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4.2 - Análise de Situação

4.2.1, Filosofia e Objetivos da Empresa

liA CBD - Companhia Brasileira de Distribuição - completa 50 anos com dois

sentimentos fortes que se completam: orgulho e responsabilidade. Orgulho por ser

uma empresa brasileira entre as mais conceituadas do varejo, dentro e fora do país,

graças a investimentos pesados em tecnologia, logística e distribuição, atingindo

alto pacrào em gerenciamento de mercadorias. Assim; a CBO foi considerada a.

melhor orçanizaçãc brastleira de varejo em logística e distribuição.

Com o sucesso das iniciativas, cresce a responsabilidade social da empresa. Os

incentivos aos funcionários são complementados por beneffcios e atividades

voltados à qualidade de vida.

A CBD explora todos os meios para ouvir seus clientes, a razão de ser da empresa,

para compreendê-los e atendê-los melhor.

Esta filosofia de valorização do trabalho, máximo aproveitamento da tecnologia e

respeito permanente ao ser humano é o atlcerce sobre o qual o Grupo Pão de

Açúcar pretende ser o melhor dentre as empresas do varejo brasileiro."

Abilio Diniz

Presidente do Grupo

Pão de Açúcar

OBJETIVO CORPORATIVO

Aumentar a rentabilidade e as vendas nas suas lojas atuais com base nos seguintes

tópicos:

• Formatos/estruturas de loja diversificados atendendo aos diferentes padrões de

compra dos consumidores.

• Estratégias especfficas de merchandising oferecendo vantagens em qualidade

superior e preço competitivo.

Atingir eficiência operacional por meio da reestruturação organizacional,

modernizando-se e reduzindo níveis hierárquicos e custos.
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Modernização do sistema de logística e de distribuição, com o domínio de técnicas

ECR (Efficient Consumer Response) tais como EDI (Electronic Data Interchange),

Rádio freqüência e Cross Docking; agilizando a transferência de produtos para as

lojas e melhorando a disponibiiidade dos mesmos aos consumidores.

Crescimento seletivo abrindo lojas nos principais mercados do país, consotidando

as divisões onde elas já são fortes.

Objetivos Divisão Pão de Açúcar - Fortalecer o seu posicionamento no conceito

de lojas de vizinhança, segmentando sua atuação por pesquisas regionalizadas,

com variedade, bom atendimento e ambiente agradável, forte em perecíveis e

preços competitivos. Oferecer diferenciação através de conveniência para o cliente.

Objetivos Divisão Barateiro - Obter ganhos de produtividade equilibrados entre

aumento de vendas e lucratividade, fortalecendo o foco em treinamento e

modernização das lojas.

Objetivos Divisão Extra - Consolidar os ganhos de mercado obtidos pelo aumento

de sua massa crítica, enfati~ando a i~agem de preços baixos, grande variedade de

produtos e diferenciação pelo bom atendimento ao cliente.

Objetivos Divisão Eletro - Aumentar a fidelização à marca, fortalecendo o

treinamento para melhor atender os clientes e desenvolver sua tecnologia em

parceria com as lojas Extra hipermercados.

Objetivos Divisão Pão de Açúcar Delivery

A unidade em análise que é a operação Delivery do Pão de Açúcar, tem como missão ser a

lider na venda de gêneros alimentícios do país pela Internet, prestando um serviço de alto

nível através da conveniência e da diferenciação na qualidade.

o objetivo desta unidade esta totalmente alinhado aos objetivos da corporação e da

divisão, através de um novo formato de 10jCl,que é a loja virtual, oferecendo mais

uma opção de conveniência para os clientes Pão de Açúcar. Sua concepção está

totalmente de acordo com a filosofia inovadora do grupo e com a estrutura

operacional eficiente que este persegue, pois toda a operação está estruturada em

cima dos conceitos de ECR e TEF.
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4.2.2) Identificação das Atividades que Geram Valor para o Cliente

1 - Disponibilidade de acesso ao serviço

2 - Navegação prática e rápida 3 - Disponibilidade de mercadorias para atender 100% do
oadldo

4 - Cuidado no manuseio das 5 - Entrega rápida do pedido

6 - Segurança no pagamento eletrônico
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4.2.3) Análise da Situação Competitiva

Tabela 13
ANALISE COMPARATIVA DA POSICAO COMPETITIVA
PA - PÃO DE AÇUCAR SÉ - SÊ SUPERMERCADOS

MO - MERCADORAMA
ZS -ZONA SUL

Valor pl Cliente POSICAO COMPETITIVA
Fraca Ameaçada Favorável Forte Dominante

CARACTERISTICAS
l:lfcrmação ao PA SÉ.ZS
usuário -

SEFacilidade de acesso ZS PA
Navegação prática PA,ZS S~
Disponibilidade do ~;1D
site
Segurança no SÉ,ZS PA
oaqamento
CUSTO TOTAL
Preço baixo SÉ,PA ZS, MO, BP
Taxa de delivery SÉ,PA ZS
ATENDIMENTO
Fullfilment do pedido NO NO NO NO NO

.-

Cuidado no manuseio NO NO NO NO NO
Prazo de entreqa . PA,SÉ,ZS

Na avaliação feita nos sites de supermercados, encontramos o serviço de venda pela Internet

nas seguintes empresas:

• Sé Supermercados - Serviço abrange a região da Grande São Paulo, tem taxa de

entrega de R$ 9,30 e prazo médio de entrega de 16 a 20 horas. O site não

demanda cadastramento prévio para que o usuário acesse a loja. A disposição das

informações é muito boa, evitando a utilização de barras de rolagem e de

navegação adicional para enxergar a lista de produtos na sua totalidade. É a loja

virtual mais rápida e prática para se comprar. Informações de pagamento são

criptografadas através de protocolo SSL.

• Pão de Açucar Delivery - Serviço possui 4 centrais de distribuição regionais.

abrangendo Grande S.P., Litoral S.P., Região de Campinas, Brasília e Grande R.J.

Taxa de entrega é de R$ 9,30. Não necessita cadastramento prévio para para que o
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usuário acesse a loja. A disposição das informações, durante o processo de compre

demanda a utilização excessiva de barras de rolagem e de comandos de "ver mais"

, retardando o processo de navegação. A rede ;á está utilizando uma carteira

eleirônica segura de payamento através de protocolo SET com. o Banco Bracesco,

além de estar se preparando para um piloto com protocolo SET para paqarnento

com cartão de crédito, oferecendo maior segurança para os seus clientes.

• Zcna Sul - Serviço abrange a região metropolitana do R.J. A taxa de entreça é de

.R$ 8,50. O site da :oja virtual não t~ITi acesso-multo f.3cil, pois o usuário tem que

efetuar o seu cadastro para obter o seu 10 e senha de entrada na loja. A

navegação, pressupõe muitos envios de mensagens de confirmação, se tornando

muito lenta, apesar da visualização das informações ser razoável. Informações de

pagamento são criptografadas através de protocolo SSL.

• Mercadorama - r+ão foi possível avaliar esta loja virtual, devido a sua

indisponibiiidade nas ,três tentativas de acesso em dias diferentes. É provável que o

serviço ainda não esteja aberto para o público.

Podemos concluir pela análise acima que a posição competitiva do Pão de Açúcar

tende a ser ameaçada pela operação do Sé em S.P., em função da facilidade e

praticidade que esta loja apresenta, e no R.J. ela sofre a ameaça da Loja virtual do

Zona Sul em função dos preços mais baixos que esta rede apresenta e da menor

taxa de entrega.

Os aspectos de fullfilment do pedido e de cuidado no manuseio das mercadorias,

que são vistos como uma das principais características que geram valor para os

clientes não foram avaliados pela indisponibilidade do grupo em poder experimentar

todos os serviços de delivery disponíveis, e também pela falta de pesquisas e

estudos sobre essa questão. Podemos relacionar em relação a este ponto a forte

estrutura operacional que o Pão de Açucar possui que está baseada em uma cadeia

logística integrada através de ECR. Isso diminuiu o índice de falta de produtos em

suas lojas e centrais de distribuição do Delivery de 25% para 4%. Isto
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provavelmente torna o seu serviço mais competitivo em relação ao fullfilment do

pedido.

Apesar da não divulgação das vendas pela Internet nas empresas analisadas,

podemos dizer sem dúvida alguma que a operação do Pão de. Açúcar Delivery é a

maior, em função da sua maior abrangência geográfica e dos pesados

investimentos de marketinq e tecnologia que a rede tem feito neste setor. Esses

. investimentos podem ser percebidos pela infra-estrutura de back-office, tais como:

fro~a de entrega, central de atendimento à clientes, au.crnaçãc da CaC0;éJlcçlstica e'

estrutura de segurança nas transações financeiras via Internat..

Vale ressaltar que a operação do Delivery traz em sua essência o conceito

mercadológico das lojas Pão de Açúcar, que vem ao encontro do público Internauta

que em sua maioria é constituído por membros das classes A e B. A rr.arca Pão de

Açúcar tem influência significativa no processo de escolha deste público em função

da credibilidade, qualidade e confiabilidade que ela transmite, que são fatores muito

importantes no processo de venda a distancia, onde o cliente não vê a mercadoria

no ato da compra.

É interessante notar, que o sucesso no comércio eletrônico está, na maioria dos

casos. muito mais associado a irnaqern de excelência que uma empresa possui na

sua operação tradicional do que o caráter inovador da sua operação virtual por si

s6.
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4.3 - Planejamento para a Competitividade

4.3.1) Estratégia Competitiva

CORPORA TIVA

Aumentar a rentabilidade e as vendas nas suas lojas atuais com base nos seguintes tópicos:

• Formatos/estruturas de loja diversificados atendendo aos diferentes padrões de

compra dos consumidores.

• Estratégias específicas de merchandising oferecendo vantagens em qualidade

superior e preço competitivo.

• Atingir eficiência operacional por meio da reestruturação organizacional,

modernizando-se e reduzindo níveis hierárquicos e custos.

• Modernização do sistema de logística e de distribuição, com o domínio de técnicas

ECR (Efficient Consumer Response) tais como EDI (Electronic Data Interchange),

Rádio freqüência e Cross Docking; agilizando a transferência de produtos para as

lojas e melhorando a orsponlbindade dos mesmos aos consumidores.

.• Crescimento seletivo abrindo lojas nos principais mercados do país, consolidando

as divisões onde elas já são fortes.

OPERAÇÃO DELlVERY

Apesar do prejuízo obtido nos dois primeiros anos da operação Delivery, o Grupo

Pão de Açúcar continua investindo pesado na expansão da operação, pois acredita

piamente que o comércio eletrônico responderá por boa parte das vendas no futuro.

A empresa está convicta de que quem se consolidar primeiro nesta modalidade de

venda terá grande vantagem competitiva no futuro. Para isso tem traçado a

estratégia desta unidade em cima dos fatores que seguem:

• Consolidação do canal de venda por Internet, através do investimento crescente em

marketing e tecnologia. Meta: Atingir 5% do faturamento da corporação em 3 anos.
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• Integração total da cadeia de fornecimento, desde o pedido do cliente até a

fabricação do produto, a fim de reduzir os custos operacionais e diminuir o tempo de

resposta junto ao cliente.

•• Consolidar a imagem de alta qualidade e conveniência deste serviço junto ao seu

público alvo.
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4.3.2) Atividades de Valor

Faremos aqui uma comparação er.tre o ciclo das atividades que o cliente executa

no processo de compra em uma loja física e em uma loja virtual, a iim de

demonstrar a conveniência que a loja virtual cria em relação a loja física.

Figura 10

CICLO DE COMPRA EM UMA LOJA FíSICA
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Apesar de termos constatado um elevado nível de utilização de recursos

tecnológicos e um alto nível de integração automatizada neste setor, percebemos

pela análise da figura acima que o ciclo do serviço para o cliente não é alterado.
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Notamos que a aplicação de tecnologia neste segmento, tem transformado mais o

ambiente interno d2S organizações do que o fluxo de relacionamento com o cliente.

As consequências destas transformações acabam por gerar diminuição nos custos,

diminuição no tempo de resposta, diminuição dos cicios operacionais e melhona na

qualidade de atendimento. Isso causa impacto direto para o cliente a medida que os

preços caem, 0 atendimento é melhor e mais ágil e os serviços se tornam mais

flexíveis.

Figura 11
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Já na loja virtual, há uma quantidade muito menor de etapas a serem percorridas

para que o ciclo seja efetuado. Além do mais, todas as etapas exceto a última, são
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realizadas no computador sem necessitar o deslocamento ou esforço físico por

parte do cliente.

Embora o ciclo de atividades seja menor e esse novo processo de compras gere

muito mais conveniência para os clientes, muitas das suas etapas são morosas em

função da velocidade de carregamento das páginas da web. Esse fator, aliado ao

próprio contato com o computador, pode inibir a utilização desse tipo de compra por

um determinado periíl de clientes que mesmo tendo acesso à Internet, prefere fazer

a compra nas lojas físicas. Além do mais, a questão da aualidade na seleção de.

produtos da cateqoria horti-fruti pode ser um fator crítico na. opção entre compra na

loja fisica e virtual.

Existem várias barreiras que esta nova de comercialização necessita aprimorar-se

para que sua operação comesse a atingir um volume crítico de vendas com o

objetivo de se auto sustentar sem necessitar do financiamento das operações do

mundo tradicional. Mas o fato é que as organizações estão apostando nessa forma

inovadora de comercialização, pois observa-se pelo ciclo de atividades acima, que o

comércio eletrônico é de fato uma aplicação de tecnologia que revoluciona o ciclo

de atividades para o cliente em relação a loja tradicional, provocando uma mudança

estratégica profunda no negócio, demonstrada nas próximas páginas, por meio das

análises dos modelos de Venkatrarnan, Wirsemea e Porter.
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4.2.4) Análise do Posicionamento Estratégico

. Figura 12
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Pelos resultados obtidos na pesquisa junto ao setor, podemos concluir que a aplicação da

tecnologia tem tido ênfase na reengenharia de processos, racionalizando procedimentos,

reduzindo custos, diminuindo o tempo dos ciclos e integrando agentes internos e

externos.

Em algumas empresas, notamos que o processo de inteqração interna ainda está em fase

de consotldação, porém se trata de uma pequena minoria no setor.

Já no caso de uma das empresas, Grupo Pão de Açucar, que é considerada o

benchmarking do setor, podemos perceber na iniciativa do comércio eletrônico um avanço

para a reengenharia da rede de negócios, através de uma expansão da rede virtual de

olstríbulção. Esta iniciativa vem revolucionar totalmente o ciclo de serviço para o cliente,

proporcionando um serviço totalmente diferenciado e com grande vantagem competitiva.
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Figura 13

Estratégias genéricas de Michael
Porter (1980s)
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o setor varejista de grande porte se caracteriza pelo caráter generalista na

comercialização de produtos de diversas indústrias voltados para diversos segmentos de

consumidores. Este fato fez com que o segmento sempre apostasse na conveniência e na

estratégia de preços baixos em função dos alto volume transacionado.

Este modelo fez com que o foco estratégico se concentra-se na redução de custos, para

poder repassar isso em termos de preço ao consumidor final.

Alguns varejistas de grande porte estão apostando em novas tecnologias, como o

comércio eletrônico, a fim de criar diferenciação na sua oferta. Essa iniciativa encontra-se

muito restrita ainda.

Esse setor tem passado por uma crise de identidade muito grande, principalmente as

redes de eletroeletrônicos e magazines que tem perdido mercado para pequenos

distribuidores especialistas que trabalham com uma estratégia de enfoque.
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Figura 14

Estratégias básicas
Treacy & Wirsema (1995)
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Como vimos anteriormente, 'O setor varejista de grande porte tem sua estratégia

merçadológica fortemente baseada em preço. Logo, o investimento tecnológico no setor

tem como principal objetivo atingir a excelência operacional, reduzindo custo e

melhorando a eficiência das operações básicas.

O setor encontra-se muito distante de uma estratégia de ajuste, ou seja, de ofertar algo

sob medida para seus clientes. No entanto, também não oferece produtos massificados

em função da grande variedade de itens que comercializa,não se caracterizando,

portanto, como commoditie.

As iniciativas tecnológicas mais ousadas, podem levar algumas empresas a ter um

caráter inovador, através da prestação de um serviço diferenciado. Mais uma vez o

comércio eletrônico é visto como uma forma de inovar a atividade do setor.
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4.2.6) Plano de Ação

1 - Reforrnulação da loja virtual

Com base na matriz de cor.ipetiti vidade e r.a matriz de fatores críticos de sucesso, chegamos

a conclusão de que J ação mais importante a ser tomada é uma reestruturação da loja virtual

para que o tempo médio de na vegação dos consumidores nu prccesso de compras seja

diminuido. Isto deveria ser feito através de uma' concepção mais prática do ambiente de loja,

prezando por uma visualização mais 'adeouada dos itens já selecionados e por uma maior

agilidade no processo de navegação entre gôndolase corredores. Essa reforrnulação deveria

.ser feita pela área de produto, tendo como base a opiri'ião do cliente detectada por marketing.

2 - Treinamento contínuo dos funcionários

Pela situação mercadológica diferenciada do Pão de Açúcar, o treinamento dos

funcionários do Delivery deve ser continuamente melhorada, a fim de se criar um

padrão de excelência e diferenciação grandes, colocando a rede em um patamar

bem superior a de seus atuais concorrentes e também evitando a entrada de novos

concorrentes.

3 - Desenvolvimento da tecnologia WEB

Aperfeiçoamento contínuo da tecnologia WEB que suporta a operação com o

objetivo de se manter na vanguarda tecnológica e de melhorar a performance de

navegação, que como a atividade que contém a maior parte das etapas no ciclo de

serviço para o cliente. Está é sem dúvida um desafio para a operação e que tem

valor percebido muito grande para o cliente. A tendência deverá ser a migração

para a Internet banda larga.

4 - Desenvolvimento de uma estratégia de marketing, buscando intimidade com o

cliente

Está é sem dúvida uma das ações mais importantes para a geração de valor deste

serviço a médio prazo. A interação proporcionada pela Internet, permite com que o

varejista venha a ccnhecer a intimidade de seu cliente, através de hábitos de

consumo, horário prediletos para entrega de mercadoria, meio de pagamento
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· utilizado, além de muitas outras informações valiosas. Esta intimidade permite a

geração de novos serviços que venham a agregar cada vez mais valor para o

cliente, colocando a empresa em uma posição ainda mais competitiva.

5 - Consolídação de ECR na cadeia de suprimento

A consolidação do ECR (efficient consumer response) permitirá o atingimento de

, uma eficácia operacional que sustentará toda a eficiencia e competitividade do

serviço, através da diminuição do tempo de resposta e do atendimento completo

dos pedidos.

4.4 - Conclusão

Este estudo, se iniciou pela análise da tecnoloçia da informação e tecnoloçia da

automação empregada no setor varejista brasileiro, para depois analisar a operação

da maior rede varejista de capital nacional e por fim, focar em uma unidade de

negócios que assume a liderança do e-business do varejo brasileiro.

Observamos no seu decorrer, a forma que G Grupo Pão de Açúcar desenha a sua

estratégia para assumir a liderança disputada do varejo brasileiro, onde, dia mais

dia, o capital tem se concentrado nas mãos de fortes grupos estrangeiros. A sua

estratégia de crescimento através da expansão segmentada em quatro frentes bem

definidas, coloca o Grupo em uma posição competitiva, fundamentada no

posicionamento ( Serviço, Mix de Produto, Preço, Propaganda e Distribuição)

extremamente adequado à cada um dos segmentos focados por suas 4 divisões:

Pão de Açúcar, Extra, Barateiro e Eletro. Isso faz com que cada uma das divisões

venha buscar a maximização do valor de sua oferta para cada tipo de público que

se dirige. Assim, o Grupo Pão de Açúcar cria uma das condições necessárias para

operar com uma margem de lucro maior.

A outra condição necessária para o aumento da margem que o grupo perseçue, é a

diminuição dos custos, através da conquista da eficácia operacional. A eficácia,

surge com os investimentos realizados na automação integrada da cadeia de

suprimentos, que por sua vez gera qualidade e produtividade no sistema, reduzindo

os nfveis de estoque e o tempo de resposta para o consumidor.

Este dois fatores combinados, proporcionam a saúda financeira da empresa, dando

mais fOIego para a estratégia de expansão multi-estratificada executada pelo grupo.
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A inovação também é outra característica marcante, que impulsiona a liderança do

grupo em um ambiente de muita pressão competitiva. Um dos grandes exemplos

deste caráter inovador, foi focado nesse estudo: O Pão de Açúcar Delivery.

Pela detalhada análise que fizemos, chegamos a conclusão que a Internet,

representa mais um novo segmento de atuação que possui um potencial enorme d.:

crescimento e de condições para a obtenção de uma lucratividade maior, através de

uma oferta diferenciada e da eficácia operacional. O Grupo, se mostra muito atento

a está oportunidaoe, 'nvestinoo e consolldando uma unidade de. negócio -íe
comércio eletrônico que possui muita sinergia com o conceito e a Marca da divisão

Pão de Açúcar. Esse casamento, contém todos os ingredientes aqui descritos para

gerar a excelência empresarial na cornposlção estruturada de todos os seus

elementos ilustrada na figura a seguir.
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PARTE V - METODOLOGIA UTILIZADA

5.1) Escolha da Pesquisa Qualitativa

5.1.1) Um estudo exploratório

5.1.2) Entrevistas semi-estruturadas

5.1.3) Estudo de Caso

5.2) Universo e Amostra da Pesquisa

5.3) Fontes de Dados

5.3.1) Dados Primários

5.3.2) Dados Secundários

5.4) Etapas do levantamento das Informações

5.4.1) ldentlftcação e Contato dos Profissionais

5.4.2) Realização das Entrevistas

5.4.3) Procedimento Analítico
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PARTE VI - CONCLUSÕES FINAIS DO ESTUDO

A transformação do cenário econõmico, caracterizada oetos fenõmenos da g/ooalização e

da oova economia, lem transformado profundamente a atividade empresarial em toco o

>/aneta. Grande parte dessas transformações, tem 'ido provocadas pela revoluÇão da

'formação que é proporCionada pelo avanço tecnológico que aumenta a velocidade de

'ansmiss~o e proces.amento das informações e amplia a interatividade dessas COm o

amem. Esse Processo cria novas perspectivas de "rescimento econtlmico que estão

timamente relacionadas a exploração do universo criado pela tecnologia da informação.

Procurei mostrar neste trabalho, que a aplicação dos recursos tecnológicos tem se

tornado cada vez mais Um fator que se converge com a estratégia empresarial no

direcionamento da organização para a COmpetitividade exigida pela economia emergente

Ira obter sucesso e desbravar COmaSsertividade esse novo universo efêmero, onde as

Iras da velha ordem convivem de forma conflitante com a onda emergente dos novos

lócios formatados pela rede, novas competências e habilidades serão requeridas das)resas e das pessoas.

Dnectividade passa a ser Uma questão de ~obrevivência, tanto do ponlo de Vista

Dlógico, como do ponto de 'vista de negócios. As alianças passam aser fundamentais

as emWesas gerarem vaiar, através. da agregação de diferentes competências e

'cimentos. Nesse aspecto, a tecnologia funcionará como o meio de troca desse

,cimento, que será compartilhado atravé, das redes. Muito embora o ponto

nental seja a integração do capital humano, esse será viabilizado pelas estruturas5gicas.

desse contexto, a aplicação dos recursos tecnológiCOs assume um potencial muito

de transformação dos negócios, tomando-se um elemento critico no

'amento estratégico organizacional. Assimilar a tecnologia passa a ser fUdamental

executivos do século 21, inclusive para os altos-€xecutivos, a fim proporCionar
lo de negócios em sintonia Com a nova realidade.

nos no estudo de caso do grupo Pão de Açucar que a aplicação dos recursos

cos em suas lojas sempre foi um fator importante para Promover a eficiência

ai. Porém, Só COm o Comércio eletrônico, é que a aplicação da tecnologia

lte redesenhou a estratégia da empresa, ampliando o seu escapo de negócio e
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demandado ao grupo a constituição de uma unicace específica para gerir esse novo

negócio.

Pela análise do diagrama da Venkatrarnan abeixo, pode se ter uma clara visuatização do

posicionamento em relação ao nível de transformação no negócio que a aplicação de

recursos tecnológicos juntamente com a gestão estratégica proporcionaram a cada

unidade do grupo.

Níveis de transformação com TI/TA
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As lojas Pão-de-Açucar, apesar da aplicação de toda a parafernália tecnológica

apresentada no capítulo 1, foram enquadradas no nível 3 pois só os processos são

impactados pela tecnologia. A rede de negócio se mantem a mesma e inclusive o ciclo de

atividades para o consumidor não é alterado.

Já no caso do Pão de Açucar Delivery, houve uma alteração da rede de negócio, através

da aplicação da tecnologia do comércio eletrônico que transformou a forma do cliente se

relacionar com a organização, alterando o ciclo de atividades que esse realiza para fazer

as suas compras. Porém o negócic continua o mesmo: vender produtos alimentícios.

A situação da nova unidade de comércio eletrônico do grupo, o Amelia.com.br, começa a

ser posicionada no quinto nível. Apesar de não haver uma redefinição completa no

110



escopo do negócio, ela agrega por meio da consolidação de parcerias com outras

empresas, a oferta de produtos (que não das lojas Eletro e Pão de Açucar), serviços e

conteúdo de informações, todos eles relacionados às soluções do lar, A empresa deixa de

ser um supermercado virtual e passa a ser um site de soluções para o lar,

Este estudo de caso ilustra de forma bem transparente, que estratégia e tecnologia são

coisas integradas na gest~0 emprsarial. Não seria possível conceber a estratégia do

Arnelia.com.br, como um portal de conveniência para o lar, se não fosse pela

porencialidade criada pela tecnologia da Internet. Existe nessa tecnologia uma infinidade

de possibilidades a serem exploradas,

A prova disso é que cada vez mais empresas tradlcionals estão mergulhando nesse

universo do mundo virtual para explorar as suas potencialidades,

A grande questão é saber se esse universo criado pela Internet irá acabar com o

comercio tradicional ou se ambos conviverão por muito tempo ainda,
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