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1. Introdução 

Falar sobre as transformações que o mundo enfrentou no final do século XX pode parecer 

redundante ou desnecessário, uma vez que todos nós pudemos presenciar o. que ocorreu e vem 

ocorrendo tanto na sociedade quanto nos ambientes de negócios. No entanto, penso ser apropriado 

introduzir este assunto citando as palavras de um velho historiador: 

"No fim deste século, pela primeira vez, tomou-se possível ver como pode ser um mundo em que o 

passado, inclusive o passado no presente, perdeu seu papel, em que os velhos mapas e cartas que 

guiavam os seres humanos pela vida individual e coletiva não mais representam a paisagem na qual 

nos movemos, o mar em que navegamos. Em que não sabemos aonde nos leva, ou mesmo aonde 

deve levar-nos, nossa viagem." HOBSBAWN(1998,p.25) 

Saber que tal texto foi escrito por um dos maiores historiadores contemporâneos ainda vivos e que 

este vivenciou grande parte da história do século XX faz com que tal afirmação adquira uma 

credibilidade que a afaste definitivamente das frases do tipo "lugar-comum" sobre o ambiente em 

transformação em que vivemos. 

A globalização econômica, o aumento expressivo do livre comércio internacional, a busca por novos 

mercados por parte das corporações presentes em todo o mundo, transformaram o ambiente de 

negócios do final do século XX em algo muito mais volátil e incerto do que o ambiente vivido em 

décadas anteriores. 

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard e pela AMROP Intemational, em 1994, entre 

60 presidentes e vice-presidentes de empresas de empresas globais indicou as cinco principais 

características que estes esperavam dos executivos do século XXI. Para cada característica foram 

eleitas várias competências das quais transcrevo a principal: 

./ Alpinista: Seu projeto começa a partir de uma visão . 

./ Navegador: Nunca perde o norte . 

./ Viajante: Aprende em cada viagem . 

./ Empreendedor: Tem clara noção dos riscos. 
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./ Malabarista: Consegue manter os 12 pratinhos rodando 

Isso expressa como as mudanças constantes e a globalização dos mercados afetou as empresas 

durante o final desta década. 

Inserida neste contexto, a Internet acabou se transformando em um "catalisador" que acelerou este 

processo ao facilitar a interligação de empresas e consumidores no mundo inteiro, tomando as 

transações muito mais rápidas e eficientes do que as feitas por outros meios de comunicação tais 

como fax, telex e telefone. 

Ela ampliou a quantidade e a qualidade de informações disponíveis, encurtou as distâncias 

geográficas, dotou o consumidor de novas expectativas sobre conveniência, velocidade, 

comparabilidade, preços e serviços. 

Segundo HAMEL(1998,p.82) "A Internet irá mudar o relacionamento entre consumidores e 

fabricantes de uma forma mais profunda do que a já vislumbrada. A Internet não é apenas outro 

canal de marketing, não constitui apenas uma nova forma de mídia, não é apenas um veículo que 

toma as transações mais rápidas. A Internet representa o fundamento sobre o qual está nascendo 

uma nova ordem industrial"1 

O objetivo deste trabalho é sugerir as principais mudanças que as empresas pertencentes ao que se 

convencionou chamar de «velha economia" deverão promover na sua forma de enxergar o ambiente 

empresarial e o modelo de negócios, de modo a conseguirem ingressar nesta nova ordem 

preconizada por HAMEL. Penso ser impossível mapear todas as possibilidades que a Internet criou 

e está criando, e muito menos indicar quais os novos modelos de negócios poderão surgir, dada a 

sua grandeza, amplitude, velocidade de crescimento e renovação e complexidade. 

Pretendo, sim, indicar os principais impactos que os preceitos da ''velha economia" estão sofrendo e 

como as possíveis conseqüências advindas destes impactos deverão ser endereçadas de forma a 

1 Nossa Trad. No original: "The internet will change the relationship between consumers and producers in ways more 
profound than you can yet imagine. The Internet is notjust another marketing channel; it's notjust another advertising 
medium; it's notjust a way to speed up transactions. The Internet is the foundation for a ne~ industrial order" 
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permitir que aqueles que estão sendo "pegos de surpresa" por esta transição consigam .descobrir 

quais .transformações .dev.erão promover e quais práticas poderão manter, constituindo um novo 

modelo de negócios que incorpore o que de melhor nos proporcionou a ''velha economia" com o que 

demais expressivo e espetacular nos está brindando a "nova economia". 

3 



2. As Transformações em curso 

Este capítulo procura fazer uma explanação sobre os impactos que a Internet está 
causando no modelo de negócios tradicional e indicar quais novos elementos devem ser 
considerados na formulação de novas estratégias e na análise da cadeia de valor do 
negócio. 

2.1 Diagnóstico de impactos do E-Business sobre a empresa 

O E-business, pelas possibilidades que apresenta, tem impacto sobre todos os negócios tradicionais 

uma vez que a facilidade de conexão on-line cria um canal de comunicação entre todos os agentes 

da cadeia de valor rápido e simples, e vários padrões técnicos facilitam esta conexão. O protocolo IP 

facilitou o envio de pacotes de informação nos formatos HTML e XML e a indústria de software 

constituiu programas padrão chamados de ''Browsers" que forneceram interfaces de ligação e troca 

de informações acessível a qualquer usuário de Internet. Esta conectividade global faz com que 

todos aqueles conectados à World Wide Web o façam como se estivessem conectados a uma grande 

rede local corporativa. 

A primeira pergunta que imagino que uma organização faça a si mesma, é se deverá ser afetada por 

este novo fenômeno ou se poderá continuar fazendo negócios de forma tradicional, sem se 

preocupar em incorporar e dominar as práticas e aplicações do E-business. 

Não poderia falar sobre o impacto da tecnologia nas organizações sem mencionar o artigo clássico 

sobre este assunto escrito por N. Venkatraman e publicado em 1994. Neste trabalho, o pesquisador 

discorre sobre o fruto de sua pesquisa de cinco anos que teve como base à pergunta: Como a 

Tecnologia da informação pode mudar a forma de fazer negócios de uma organização? De acordo 

com Venk:atraman existem 5 níveis de transformação possíveis impulsionados pela tecnologia: 
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Figura 1~ Os cinco níveis de transformação da organização Através da Tecnologia da Informação 
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Fonte: (VENKATRAMAN, 1994, p.74) 

A tecnologia, segundo o modelo acima, pode fazer com que um negócio se transforme e atinja 

novos patamares, conforme aumente o grau de utilização da tecnologia de informação. A partir do 

4°. estágio, a empresa começa a utilizar esta tecnologia para constituir uma rede de negócios e penso 

que a Internet, conforme iniciamos esta seção, apenas facilitou a criação de tal rede. 

Venkatraman é claro ao afirmar que a simples troca eletrônica de documentos não constitui a 

formação de uma rede de negócios. Na verdade o EDI é uma ferramenta técnica importante para a 

formação de tal rede, mas não constitui um fim em si mesmo. Tal constatação é confirmada quando 

utilizamos a definição de HARRIS(1999,p.3) para EDI (''Electronic Data Interchange") ou troca 

eletrônica de dados: "é a troca através de meios eletrônicos de documentos comerciais (ex. pedidos e 

notas fiscais) para facilitar o comércio eletrônico. Originalmente praticado através de redes de valor 

agregado, o EDI está gradualmente se inserindo no contexto da Intemet."2 

A tabela abaixo, extraída e traduzida do referido artigo exemplifica o escopo e os beneficios 

desfrutados quando se tem uma rede de negócios: 

2 Nossa Trad. No original: "The electronic exchange of trading documents (e.g., invoices and orders) to enable e
commerce. Originally conducted only through value-added networks, EDI is gradually moving to the Internet." 
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Tabela 1: Escopo e beneficios proporcionados pelo redesenho da rede de negócios 

Escopo/Função Descrição 

Processamento de Interconexão integral para 
transações troca de dados estruturados 

nas transações 

Movimento de 
estoques 

Interligação de 
processos 

Alavancagem do 
conhecimento 

Disparado entre 
organizações baseado em 
condições pré-definidas e 
sem intervenção humana 
Ligação de processos 
interdependentes para 
tarefas não estruturadas 
(por exemplo, projeto e 
manufatura) 

Criação de network para 
alavancagem de habilidades 
e experiências 

Fonte: (VENKATRAMANl994,p.8l) 

Condições de 
participação 
Potencialmente 
ilimitada dependendo 
das condições de 
aceitação de padrões e 
requisitos de segurança 
Governado por 
contratos padrão entre 
as organizações 
participantes 
Governado por 
contratos 
especializados ou 
alianças estratégicas 
baseados em beneficios 
mútuos 
Governada por normas 
profissionais ao invés 
de contratos 

Beneficios 
Potenciais 
Aumento 
significativo na 
eficiência 
administrativa 

Aumento da 
eficiência 
operacional 

Potencial para 
diferenciação no 
mercado por permitir 
maior "cobertura" 
das competências 
necessárias 
Aumento do 
conhecimento 
potencialmente 
valioso em 
circunstâncias de alta 
incerteza. 

Percebemos claramente que o compartilhamento de conhecimento e a automação da tomada de 

decisão, envolvendo processos "ad-hoc" e utilizando ferramentas de "work-flow", são diferenciais 

claros com relação ao simples EDI. 

Segundo ROZWELL(l999,p.l), poderíamos adotar a seguinte definição para aplicações de 

E-business: 

"Aplicações de E-business são aquelas que habilitam e gerenciam relacionamentos entre um negócio 

(empresa), suas funções e processos e as funções e processos de seus clientes, fornecedores cadeia 
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de valor, comunidade ou indústria. Essas aplicações podem por si só não abranger todo o negócio, 

mas têm por objetivo otimizar relações extemas."3 

Ao compararmos a definição acima com a tabela de Venkatraman, parece-me claro que o E-business 

é uma poderosa ferramenta para a constituição de redes de negócios, e, se bem explorada, poderá 

inclusive levar a organização a mudar o escopo do seu negócio, conforme veremos mais a frente. 

Penso ser importante tentar aplicar as conclusões de Venkatraman aos dois possíveis modelos de 

negócios suportados pela Internet: o "Business to Business" e o ''Business to Consumer". 

De acordo com HARRIS(1999,p.2), poderíamos diferenciar a prática de comércio que supõe cada 

um dos modelos acima da seguinte forma: 

Comércio "Business-to-Business" (B2B): utilização de interações eletrônicas para conduzir 

negócios entre empreendimentos, tipicamente como resultado de arranjos contratualmente 

formalizados. As funções necessárias à prática do B2B incluem mecanismos sofisticados de 

autorização e controle baseados em tecnologia web para manutenção dos preços acordados, 

informações contratuais e de conteúdo para cada uma das partes, catálogos que fornecem visões 

customizadas baseadas em controle de acesso e parâmetros de busca para parceiros de negócios 

"firmes" e funções de colocação de pedidos tais como padrões de roteirização de embarques, 

recalculo dinâmico de pedidos e opções de pagamento" 4 

Comércio "Business-to-Consumer" (B2C): Utilização de interação eletrônica para a condução de 

negócios com consumidores. O B2C pode ser estabelecer relações formais ou relações "ad hoc" 

3 Nossa Trad. No original: "E-business applications are those that enable and manage relationships between an 
enterprise, its functions and processes and those of its customers, suppliers, value chain, community or industry. These 
applications may not, themselves, be enterprise wide but are aimed at optimizing externa] relationships." 
4 Nossa Trad. No original: "Using electronic interactions to conduct business among enterprises, typically as a result of 
formal, contractual arrangements. B2B functions include sophisticated Web authorization and contrai (W AC) for 
delivery of sensitive price, contract and content information for each partner; catalogs that provide custom views based 
on access control and parametric search for serious business buyers; and order entry functions such as standardized "ship 
to" locations, dynamic order recalculation and payment options." 
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(formadas em tempo real para possibilitar a um novo usuário comprar, vender ou acessar 

informação). 5 

Apesar de encontrarmos na tabela acima elementos característicos das transações B2B, percebemos 

que a mesma sinergia e beneficios podem ser atingidas ao estabelecer-se relações B2C. 

Na verdade, a intermediação das transações construída ao longo do século XX está ameaçada e deve 

desaparecer em vários setores por deixar de ser necessária. Isto está sendo viabilizado porque se está 

formando uma infra-estrutura mundial de distribuição e comunicação on-line e seus efeitos podem 

acarretar uma nova revolução na economia mundial. Neste sentido, estaríamos presenciando a 

criação de um novo modelo de negócios baseado em uma cadeia de valor virtual, que transformará a 

cadeia de valor tradicional que conhecemos durante o século XX. 

Ao falarmos de ''Business to Consumer", percebemos que os produtores têm em mãos a 

oportunidade de estabelecer um contato direto com seus clientes e, em princípio, não precisariam 

mais de intermediários para vender seus produtos, desde que dispusessem de uma estrutura de 

distribuição que lhes permitisse entregá-los diretamente na casa do consumidor e de um meio de 

pagamento confiável. Olhando esta nova tecnologia do ponto de vista do ''Business to Business", 

vemos que os princípios já estabelecidos pelo ECR ganham um enorme impulso, pois toda a 

infraestrutura para que ele possa ser praticado de forma rápida e eficiente está pronta. No tocante a 

serviços, a facilidade de comunicação através dos e-mails, a possibilidade de fornecimento de 

conteúdo eletrônico, e principalmente a capacidade de interação entre os agentes, abre 

possibilidades nunca antes imaginadas. O conhecimento compartilhado e a troca de conteúdo 

envolvido na tomada de decisões tomam a prestação de serviços muito mais eficiente. Em 

ROZWELL(l999,p.4) encontramos um diagrama que ilustra o novo cenário em que as empresas 

passam a se msenr: 

5 Nossa Trad. No original: "Using electronic interactions to conduct business with consumers. B2C may include formal 
relationships (e.g., customers with assets under care or with subscription services or content) and ad hoc relationships 
(formed in real time to enable a new user to buy, sell or access information)." 
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Figura 2: O modelo do E-Business 
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As empresas podem explorar esta nova tecnologia globalizando suas operações, oferecendo serviços 

e produtos personalizados, criando um modelo de vendas e atendimento ao consumidor final que 

permite relacionar-se de maneira direta e sem intermediários. 

O gerenciamento contínuo do relacionamento com os clientes e/ou consumidores finais assume um 

papel preponderante. O resultado deste gerenciamento determina o novo tratamento que deverá ser 

dado à cadeia de suprimentos. A constituição de uma interface web não garante por si só a prática do 

e-business, mas exige que toda uma estrutura de suporte interno seja constituída pois os 
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"consumidores web" passam a endereçar suas necessidades com muita rapidez, e a falta de estrutura 

apropriada poderá levar a empresa a cometer atrasos imperdoáveis ou erros fatais. 

A concorrência assume proporções mundiais, pois o consumidor passa a ter opções globais e ao 

mesmo tempo as impressões que os clientes têm da empresa, e também os formadores de opinião, 

passam a ser compartilhadas e comunicadas na própria internet. Os fornecedores, parceiros de 

negócios, canais de distribuidores e indústrias precisam começar a praticar uma estratégia de 

negócios única e voltada para o consumidor final. 

As definições para os principais termos mencionados no diagrama poderiam ser as seguintes: 

Inteligência de Negócios ("Business Intelligence -BI"): Um processo interativo de análise e 

exploração estruturada, relativa à informação específica (normalmente armazenada em um 

repositório de dados para encontrar tendências ou padrões, facilitar o surgimento de 'insights' e a 

consolidação de conclusões. O processo de inteligência de negócios implica em comunicar 

descobertas e promover mudanças efetivas. Este processo inclui a análise de dados relativos a 

clientes, produtos e competidores"6 (HARRIS, 1999, p.2) 

Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente ("Customer Relationship Management

CRM"):''Uma estratégia baseada em tecnologia que permita a conversão de dados relativos a 

decisões em ações de negócios para atender e antecipar o padrão atual de compras do cliente. 

Tecnologicamente, isto é possível utilizando-se sistemas e a infra-estrutura necessária para capturar, 

analisar e compartilhar todas as facetas da relação do cliente com o empreendimento. 

Estrategicamente falando, ele representa um processo de medição e alocação dos recursos 

organizacionais nas atividades que têm maior retorno e impacto sobre o relacionamento lucrativo 

com o cliente."7 (HARRIS,1999,p.3) 

6 Nossa Trad. No original: "An interactive process of analyzing and exploring structured, domain-specific information 
( often stored in a data warehouse) to discern trends o r patterns, thereby deriving insights and drawing conclusions. The 
BI process includes communicating findings and effecting cbange. BI domains include customers, products, services or 
competitors." 
7 Nossa Trad. No Original:" A technology-enabled strategy to convert data-driven decisions into business actions in 
response to, and in anticipation of, actual customer behavior. From a technology perspective, CRM represents the 
systems and infrastructure required to capture, analyze and share all facets of the customer's relationship with the 
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Gerenciamento do Conhecimento ("Knowledge Management-KM"): Um processo de negócios 

que formaliza, gerencia e alavanca os ativos intelectuais do negócio. Este gerenciamento promove 

uma abordagem integrativa e colaborativa que facilita a criação, captura, organização, acesso e uso 

de ativos de informação, incluindo o conhecimento tácito das pessoas, não documentado e 

armazenado.8 (HARRIS,1999,p.4) 

Estas ferramentas assumem papel preponderante uma vez que a velocidade e o número de 

transações na nova economia impõe uma "mudança de patamar" quando comparadas à ''velha 

economia". 

Podemos tomar como exemplo deste novo modelo a Amazom.com. Isto me parece apropriado, pois 

durante a minha pesquisa, constatei que ele é freqüentemente citado na literatura recente que começa 

a ser publicada sobre este assunto. Esta empresa foi criada por Jeff Bezos em 1995 para vender 

inicialmente livros, e transformou-se em uma das maiores livrarias do mundo segundo artigo 

publicado na revista FORBES ein 1998. 

O artigo Surrs UP (1998, p.106) relata o impacto que a criação da Amazon.com causou e compara 

sua evolução com a de negócios tradicionais de varejo: 

Bezos, pode ter redefinido os fundamentos do varejo tão profundamente quanto o fez 
Sam Walton quando abriu a primeira loja do Wai-Mart em Rodgers, Ark. em 1962. Em 
três curtos anos, a Amazon se transformou na terceira maior livraria do mundo, sendo 
suas vendas estimadas em 57.000 livros por dia durante os primeiros 90 dias de 1998. 
Para ajudar a se ter uma idéia do que isto significa o Wai-Mart levou 12 anos e 
necessitou de 78 lojas para atingir uma venda anual de US$ 168 milhões. A Amazon 
atingiu a marca deUS$ 148 milhões no seu terceiro ano, e deve atingir US$ 460 milhões 
no seu quarto ano- tudo sem abrir uma única loja"9

• 

enterprise. From a strategy perspective, it represents a process to measure and allocate organizational resources to those 
activities that have the greatest return and impact on profitable customer relationships." 
8 

Nossa Trad No original: A business process that formalizes management and leverage of a firm's intellectual assets. 
KM is an enterprise discipline that promotes a collaborative and integrative approach to the creation, capture, 
organization, access and use of information assets, including the tacit, uncaptured knowledge of people. 

9 Nossa Trad .. No Original: "Bezos may be redefining retailing as fundamentally as Sam Walton did when he opened his 
first Wal-Mart store in Rodgers, Ark. In 1962. In three short years Amazon has become the third-largest bookseller in 
the world, selling an estimated 57,000 books every day during the first 90 days of 1998. To help put that into 
perspective: It took Wal-Mart 12 years and 78 stores to hit $148 million in annual sales. Amazon hit $148 in its third 
year, and should hit $460 million in its fourth year- ali without opening a sh~.gle store." 
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A tabela abaixo mostra a evolução de número de clientes, faturamento médio por cliente e 

.faturamento total da Amazon.com desde 1996 até 1999: 

Tabela 2: evolução da Amazon.com 

(Valores expressos em US$ Milhões) 

1996 1997 1998 1999 

Faturamento 15,70 148,00 610,00 1.643,00 

No. Clientes 0,18 1,50 6,20 16,90 

Transação Média 87,22 98,67 98,39 97,22 

Cresc. Faturamento 843% 312% 169% 

Fonte: relatórios anuais da empresa 

A tabela acima registra ativos intangíveis da Amazon.com. O número de clientes, as taxas de 

crescimento do seu faturamento e o valor da transação média efetuada não estão refletidos no seu 

balanço, mas são fatores decisivos quando os analistas de mercado fazem a "precificação" da 

empresa. Estes resultados sinalizam para o mercado que ela poderá vir a se constituir em um 

poderoso modelo de negócio. 

A rede de negócios estabelecida entre a Amazon.com e seus consumidores faz com que a empresa 

esteja em contato direto com seus consumidores finais e possa entender rapidamente suas 

necessidades e o que deve fazer para atendê-los. Na verdade, uma das inovações apresentadas pelo 

website da empresa foi a de identificar o consumidor que estava se conectando ao mesmo e sugerir

lhe novos livros, correlacionados com os já comprados pelo mesmo. 

Penso ser oportuno refletirmos sobre os números da Amazon.com. Um dos fatores que entendo 

serem preponderantes para que ela apresente taxas de crescimento tão expressivas é o fato de que 

qualquer um de seus clientes tem acesso a mesma em qualquer uma das 24 horas do dia ou dos 7 

dias por semana, podendo fazer transações "on-line" e em tempo real. Pessoas em suas casas 

durante a noite ou no trabalho durante o dia, poderão fazer suas compras sem o inconveniente de 

terem que se deslocar fisicamente até um ponto de distribuição. 
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Outro fator preponderante é a eliminação de intermediários, principalmente se falamos de operações 

fora dos .. Estados Unidos, .no .. caso da Amazon.com .. Esta .eliminação, quando praticada ao longo da 

cadeia de suprimentos, tem um impacto importante sobre os preços finais praticados e traz consigo 

dois efeitos importantes. Tomando por referência um exemplo de cadeia de suprimentos tradicional 

exemplificado por SLACK(1997, p.412), poderemos analisar os impactos da diminuição de 

intermediários ao longo da mesma. 

Figura 3: Cadeia de suprimentos tradicional 

FORNECEDORES 
DE 

SEGUNDA 
CAMADA 

FORNECEDORES 
DE 

PRIMEIRA 
CAMADA 

CLIENTES 
DE 

PRIMEIRA 
CAMADA 

CLIENTES 
DE 

SEGUNDA 
CAMADA 

Olhando o lado da venda, se tradicionalmente o produtor precisa encontrar os pontos de distribuição 

adequados sejam estes distribuidores, lojas de varejo, concessionárias etc .. eles devem remunera-los 

permitindo que pratiquem uma margem ou marcação sobre preços que lhes permita financiar sua 

operação. Atingido este objetivo, o produtor conta ainda com o trabalho destes agentes para garantir 

que todos aqueles que desejam consumir seus produtos tenham acesso ao mesmo e sejam atendidos 

de maneira adequada. 
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A partir do momento em que produtores podem estabelecer um contato direto com os consumidores 

através da Internet, o trabalho dos distribuidores pode ser eliminado, desde que estes criem novas 

formas de distribuição que permitam o "home delivery". A eliminação de tributos e margens de 

contribuição entre o produtor e o consumidor e o aumento do número de consumidores permitirá 

que seja praticado um novo patamar de preços quer seja por pura eliminação de remunerações 

intermediárias, quer seja por aumentos expressivos de volumes de venda que possibilitarão ganhos 

de escala. Quando olhamos pelo lado da compra percebemos que também é possível a eliminação de 

intermediários e que os custos de produção poderiam ser reduzidos. 

O novo modelo permite a formação de uma nova rede de distribuição: 

Figura 4: A nova rede de distribuição 

FONfE:(CROCCO, 1999, p.9) 

Consumidor 
Final 

Segundo EV ANS(2000, p.18) "Quando a informação é atrelada a um bem fisico - por um vendedor 

ou por uma mala direta, por exemplo- ela vai aonde o bem vai e não alem disso. Ela é limitada pelo 

fluxo fisico linear da cadeia de suprimento. Mas quando qualquer um estiver conectado 

eletronicamente, a informação poderá trafegar por si só. A ligação tradicional entre o fluxo de 
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informações relacionadas ao produto e o fluxo fisico de produtos em si, entre a economia da 

informação e a economia das 'coisas' pode ser quebrada. O que é verdadeiramente revolucionário 

sobre a explosão na conectividade é a possibilidade que ela oferece de descolamento da informação 

do seu portador fisico."10 

Peter Drucker, cuja obra "Sociedade Pós-Capitalista" preconizou a revolução da informação como a 

principal responsável pela criação de uma nova sociedade, expressa toda a sua surpresa com as 

possibilidades que o e-commerce está proporcionando No artigo O futuro está aqui 

(DRUCKER,2000,p.1) ele menciona claramente o e-commerce como o principal responsável por 

esta transformação: 

O impacto 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 processos decisórios, determinação de políticas ou criação de 

estratégias. É algo que praticamente ninguém previa, que nem mesmo era comentado 1 O 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 mundial de distribuição de bens, serviços e, 

surpreendentemente, empregos na área administrativa e gerencial. É ela que está 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. Mas talvez seja ainda maior o impacto 

exercido sobre a sociedade, a política e, sobretudo, sobre a visão que temos do mundo e de nós 

mesmos. 

No artigo SURVEY: Business and the Internet: The real revolution (1999, p.24) encontra-se 

uma citação de uma afirmação feita pelo então presidente da ffiM Lou Gerstner em meados de maio 

de 1999 a analistas de Wall Street, e que ilustra o seu pensamento a respeito dos impactos que o e-

10 Nossa trad. No original: "When infonnation is carried by things- by a salesperson or by a piece of direct mail, for 
example - it goes where the things go and no further. It is constrained to follow the linear flow of the physical value 
chain. But once everyone is connected electronically, infonnation can travei by itself. The traditionallink between the 
:tlow of product-related infonnation and the :tlow of the product itself, between the economics of infonnation and the 
economics of things, can be broken. What is truly revolutionary about the explosion in connectivity is the possibility it 
offers to unbundle infonnation from its physical carrier" 
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commerce pode trazer: "A tempestade virá quando milhares e milhares de instituições existentes 

hoje perceberem o .. poder desta infraestrutura global.de. computação e comunicação e a utilizem para 

se transformar. Esta é a revolução real" .11 

No artigo SURVEY: Business and the Internet: ERP RIP? (1999, p.22), podemos encontrar um 

guia claro sobre os desafios que o e-commerce oferece àqueles que desejam fazer sua 

implementação: "A falta de um conjunto de padrões para as soluções de comércio eletrônico 

significa que você deverá ser capaz de adquirir sua vantagem competitiva selecionando as 

aplicações certas, integrando-as perfeitamente e construindo uma infraestrutura capaz de crescer 

junto com o seu negócio"12 

11 Nossa trad. No original: "The storm that's arriving- the real disturbance in the force-is when the thousands and 
thousands of institutions that exist today seize the power of this global computing and communications infrastructure 
and use it to transform themselves. That' s the real revolution" 
12 Nossa Tradução. No Original:" The absence of a standard set of e-business solutions means you should be able to gain 
competitive advantage from selecting the right applications, integrating them seamlessly and building a robust 
infrastructure that is able to grow with your business" 
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2.2 Reavaliação da Estratégia 

As empresas deverão proceder à reavaliação da sua estratégia para transformarem seu modelo de 

negócios de forma a continuar operando na "nova economia". Conforme pudemos perceber no 

capítulo anterior, os serviços estão se tomando mais importantes do que os produtos e a 

customização se tomando um fator crítico de fidelização do cliente. 

A empresa consegue criar valor para o cliente quando utiliza suas "core competences" e descobre os 

padrões de demanda e serviços impostos pela concorrência global para atendê-lo. Não poderemos 

fazer uma reavaliação correta da estratégia corporativa que o negócio deve formular para se 

transformar em um E-business sem fazermos uma reavaliação completa da nova cadeia de valor que 

a empresa deverá constituir e das "core competences" que deverá adquirir para efetuar esta 

transformação de maneira apropriada. A figura abaixo exemplifica como a empresa pode alcançar 

competitividade estratégica. 

Figura n. 

Figura 5: Como alcançar competitividade estratégica 
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Tangíveis 
Intangíveis 

Fonte: (HITT, 1999,p.89) 
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Os recursos são constituídos tanto pelos bens fisicos quando pelas habilidades e talento do pessoal 

da empresa. As capacidades surgem quando um conjunto de recursos se integra para executar um 

conjunto de atividades. Elas são o resultado que conjuntos de pessoas e recursos produzem ao 

trabalharem em conjunto. As "core competences" surgem dentro da organização através de um 

processo de acúmulo e aprendizado de como empregar diferentes recursos e capacidades. Estas 

competências são a essência do que faz a organização única na sua habilidade de prover valor para 

seus consumidores ao longo do tempo. Na transição para a "nova economia" caberá à empresa 

avaliar quais "core competences" manter e quais novas competências adquirir. 

Em resumo, a figura abaixo ilustra o roteiro que penso deva ser seguido: 

Figura 6: roteiro de transformação do negócio 
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TECNOLÓGICA 

A reavaliação da estratégia corporativa não deve levar apenas a uma melhora na eficiência 

operacional da empresa utilizando-se a tecnologia da informação. PORTER(1996,p.61) nos alerta 

para esta confusão: ''Eficiência operacional e estratégia são ambos essenciais para uma performance 

superior, o que, afinal, é o objetivo primário de qualquer empreendimento. Mas ambas se 

comportam de forma distinta. A empresa só pode superar seus concorrentes se estabelecer uma 

diferença que possa preservar. Ela deve entregar grande valor aos seus clientes ou criar valor similar 

a custos menores, ou ambos. A aritmética da lucratividade superior seria: criar valor superior 

permite à empresa cobrar maiores preços médios unitários, maior eficiência implica em menores 
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custos médios unitários."13 Na seqüência, PORTER(1996,p.64) afirma: "Criar uma estratégia 

competitiva implica em ser diferente. Isso significa deliberadamente escolher um conjunto de 

atividades que forneça um mix único de valor"14 
. Não poderemos compreender como se dá a 

criação de valor na "nova economia" sem nos inserirmos no contexto da Internet. 

Segundo DON TAPSCOTT, em palestra proferida no evento ''Information Management 2000" em 

03 de maio de 2000 em São Paulo, a eficiência operacional é uma questão de higiene: todas as 

empresas devem fazê-lo como requisito básico. A transição da economia tradicional para a 

economia digital é algo profundo e irreversível, uma vez que todo o tradicional composto 

mercadológico mudou. Neste ponto, ele confirma a visão de PORTER sobre eficiência operacional. 

Ainda nesta apresentação, T APSCOTT sugeriu um quadro que ilustra como se dá a transição da 

economia industrial para a economia digital no tocante ao composto mercadológico: 

PRODUTO MARCA --- EXPERIÊNCIA 

LUGAR REDE FIXA ... QUALQUER 
LUGAR 

PREÇO FIXO ... MECANISMOS 
DINÂMICOS 

PROMOÇÃO UNILATERAL ... COMUNICAÇÃO 

PRODUTO 

A marca/produto, através do serviço prestado, será substituída pela experiência. Esta mesma 

afirmação é feita por MODAill., (2000,p.129) e ela faz uma descrição detalhada de como se dará a 

substituição da marca/produto pela experiência. A Internet permite não somente a apresentação de 

13 Nossa Trad. No original:" Operational effectiveness and strategy are both essential to superior performance, which, 
after all, is the primary goal of any enterprise. But they work in very different ways. A company can outperform rivals 
only if it can establish a difference that it can preserve. It must deliver greater value to customers or create comparable 
value at a lower cost, or do both. The arithmetic of superior profitability then follows: delivering greater value allows a 
company to charge higher average unit prices; greater efficiency results in lower average unit costs." 
14 Nossa Trad No original: "Competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different set 
of activities to deliver a uni que mix of value." 
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um produto ou serviço, .como a teleyisão ou as mídias i~pressás of~eiri, rria5pérnÍite que.o cliente 
,. ' < 'l ' o ', l' ';.: ' ' ' ',· ' ' •.t- :_: >" ', .;( o·,, • n '1 ''!'• • lj • o< -.... • 

. · . .vi.vencie ,;nmms .. experiêilcias~através c.da .interação .e .do ,;acesso .on:.:line. . o. conjunto riutrca/iriteração 

agregàdo . ao setViço prestâdo sub~titui o. simples impulso. d~,' éo~prá ~:b~~eado ·· -rià . matca: 
r • ·, • ' ' ''. •• ' ' ' •• ' ' 

compraremos · o produto _que queremos cÚtquel~ que nos proporcionar a ni.elllor .. e~p~riêhêia · de 

~ómpra .. 

A figÍlra abaixo ihistra está· diferença: . 

Figura 7: Como criar exp~riência 
. ·-·' 

lmagém 
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Fonte: (MODAHL, 2000, p.l29) 

O website da empresa passa a ser o seu ativo mais valioso. A graça, a velocidade e a efeti~dade das 
' ' . . ' ,· 

·páginas W~b.det~mliham qual a ·credibilidade·que·o consumidor·poderát~r·na·eD1pre.sa e'na'.'marca" 

que ela está criando. 

Além disso, as transações virtuais criam -uma "assimetria;' natural ao ·proc~sso; .principalmente .se o 
• ' . ' • 1 ' ' _,··, I,. '; ,, ,· ·,_ • 

cliente está transadonando péla primeira vez com a empresa. Se a~ entrM em urna loja fisica 
• • • • ' v 

qualquer urn consegue "pegar" o produto e levá~lo consigo,_na_s transáçõ~s de ~~com.merce iss<;>nã<;> 

ocorre. Reduzir e~ta assimetria passa a ser tim fator crltico de sucesso m~ito importante p.ara· que a 

empre~a conquiste. e mantenha seus cliente.s. 
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Quando os consumidores compram "on-line" eles ficam imaginando: Meu pedido foi recebido ? 

Está.tudo OK? Confirmar os pedidos, o embarque e a cobrança por e..,mails ajuda o consumidor a 

diminuir sua ansiedade causada por esta nova experiência. Para causar um verdadeiro impacto a 

empresa deverá estar disposta a responder todos os e-mails que recebe e coordenar sua recepção 

com telefones e fax para que seu cliente sinta-se acompanhado e "cuidado" o tempo todo. 

DISTRIBUIÇÃO 

O lugar ou distribuição como tradicionalmente conhecemos se alterou: estamos indo do 

'Marketplace" para o 'Marketspace". Segundo RAYPORT(1995, p.75) poderíamos definir o 

'Marketspace" como sendo "um espaço virtual aonde produtos e serviços existem como informação 

digital e podem ser entregues através de canais baseados em informação"15
. Novamente ~ 

encontramos em MODAHL (2000,p.133) uma afirmação similar: "Uma distribuição fisica superior 

se tomará uma das principais vantagens competitivas que um E-business pode ter. Qualquer um 

pode receber um pedido. Mas processá-lo bem e colocar o produto em perfeitas condições nas mãos 

do consumidor hoje- não de 3 a 5 dias úteis como a maioria das empresas de Internet o fazem agora-

será raro."16 MODAHL sugere uma representação esquemática da rede fisica de distribuição 

idealizada pelo cliente versus a rede efetiva atualmente em operação. 

Figura 8: A estrutura de distribuição percebida 

Distribuição percebida pelo 
Cliente de E-Commerce ~ 
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Orgãlizados 

geograf i carrente 

15 Nossa Trad No original: "a virtual realm where products and services existas digital infonnation and can be delivered 
through infonnation-based channels." 
16 Nossa trad. Do original:"Superior physical delivezy is going to be one ofthe most important strategic advantages that 
an Internet Business can have. Almost anyone can take an order. But to process it well and to get the right product into 
the hands ofthe consumer today- not in three to five business days, as most Internet companies do now-will be rare." 
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Distribuição real dossitesde E-Commerce 

Sites Correrei ais 

Fonte: (MODHAL,1999,p.134) 

PREÇOS 

A distribuição física é um 
fator critico de sucesso chave 

para o E-Commerce 

Clientes 
Distribuídos 

A leatóri arrente 

Fazer negócios no '1empo de internet" significa cada vez mais fazer negócios em '1empo real" e 

para isso uma nova arquitetura de negócios deve ser criada de tal forma a suportar o escopo total de 

interações entre empregados, clientes, fornecedores e comunidade de negócios. Os preços fixos 

serão substituídos por mecanismos de precificação dinâmica. A forma mais conhecida desta nova 

modalidade de comercialização são os leilões, popularizados através do site www.ebay.com, mas na 

verdade a precificação dinâmica baseada na utilização maciça da tecnologia e da conectividade se 

apresenta como uma forma alternativa à comercialização através de preços fixos. 
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De acordo com ANDREN(2000,p.l), existem 4 formas distintas que utilizam a mecânica de 

precificação dinâmica: 

Figura 9: A mecânica dos preços dinâmicos 
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Fonte: (ANDREN, 2000, p.l) 

Negociação 

Representa a forma mais simples de precificação dinâmica. O comprador e o vendedor se conectam 

via internet e através de ferramentas de negociação interativa conseguem chegar a um consenso. 

Curiosamente, a abrangência global da rede amplia significativamente o leque de compradores e 

vendedores que podem passar a transacionar sem nunca terem se visto. Vale ressaltar que esta é 

uma relação "um" para ''um". 

Leilões 

Os leilões podem adotar duas formas distintas: o vendedor oferece o produto e os compradores 

apresentam seus lances ou os compradores apresentam uma necessidade e solicitam o preço aos 

.fornecedores. Os websites oferecem toda a infraestrutura de interação e alguns deles oferecem o 



transporte dos itens transacionados. A maioria dos sites não cobra nada dos compradores e cobra um 

percentual que varia de 0,25% a 10% sobre o volume total de vendas obtido. Estas são transações 

caracterizadas como entre ''um" e "muitos" quer seja do lado do comprador(res) ou do 

vendedor( res ). 

"Trade" 

O "Trade" indica as relações de muitos transacionando com muitos. Operando como verdadeiras 

"bolsas" eletrônicas, estes websites agregam compradores e vendedores que permanecem anônimos 

até que o negócio seja fechado. Esta mecânica é similar àquela praticada pelas bolsas de valores. 

O sucesso das transações com preços dinâmicos indica que o tempo de resposta das empresas está se 

"comprimindo". A interatividade instantânea exige respostas muito mais ágeis e eficazes e 

mecanismos de tomadas de decisão automatizados. Penso que poderíamos fazer uma analogia com 

certos mecanismos de controle de vôo introduzidos hoje que tomam a decisão no lugar do piloto 

porque este não consegue ter o tempo de resposta adequado ao problema. Com os preços ocorrerá o 

mesmo: ferramentas de tomada de decisão automáticas deverão ser introduzidas de forma a poder 

garantir que os negócios não serão perdidos e serão feitos com lucratividade. 

Novas alianças deverão se formar entre empresas para atender demandas específicas e então se 

desfazerem. O aumento da competição global, a possibilidade que um cliente tem de encontrar o que 

deseja executando um "outro click" forçará as empresas a juntar suas forças para competir de forma 

mais eficiente. 

COMUNICAÇÃO 

A comunicação estabelece um processo bi-direcional. e em lugar da tradicional promoção será 

necessário traçar estratégias claras de comunicação que levem em conta não somente os 

consumidores mas as comunidades formadas pelos mesmos. 
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Sem entender o que o interlocutor deseja, e principalmente, sem criar maneiras de facilitar a troca de 

informações e feedback toma-se, quase impossível estabelecer-se este processo. Ao analisar a 

assimetria e a interação presentes nas transações virtuais, SEYBOLD( 1998,p. 7) sugere um modelo 

esquemático que destaca cinco passos que deverão ser seguidos para se ter sucesso na comunicação. 

O diagrama abaixo foi adaptado do original. 

Figura 10: Como conquistar o cliente 

iiii 
1. Acerte a estratégia 
Tome fácil para o cliente 
fazer negócios com sua 
empresa 

5. Conquiste a lealdade 
do cliente 

Fonte: (SEYBOLD, 1998, p.7) 

2. Coloque foco no 
consumidor final 

g 
I~ 

4. Forneça respostas 
imediatas para as 
necessidades não 

atendidas 

Identifique os usuários e os 
fatores críticós de utilização dos 

serviços. 
Antecipe suas necessidades e 

busque soluções personalizadas. 

3. Projete sua 
interface do ponto 
de vista do cliente 

Aqui o tratamento de informações sobre o cliente individual e sobre a coletividade de clientes -

começa a assumir o papel de um fator crítico de sucesso. Os dados pessoais podem ser utilizados 

para criar uma experiência de marca, desde que o consumidor lentamente forneça dados mais 

pessoais e a empresa utilize estes dados para tomar a sua vida mais fácil conforme indicado no 

quadro abaixo: 
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~- .... Figur.a"ll:~Utilizaçã~Jdos,.dados_;individuais .. e coletivos . . . ' . .. 
"forite: (MODHAL, 1999,pJ39) 
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Aprimorar o "Time to Market" da organização: Acompanhando o consumo e principalmente a 

solicitação dos clientes. sobre os produtos que gostariam de ter naquele momento, mas que não estão 

disponíveis, a interação faz com que o mapeamento da sazonalidade e a detecção do aumento brusco 

de demanda tenham uma resposta quase que imediata pois são facilmente identificáveis. 

Atender às demandas da "mass customization" significa implantar projetos avançados em um 

mundo que passou praticamente um século buscando na padronização e na massificação a solução 

ideal para ganhar economia de escala. Os consumidores não aceitarão soluções padronizadas e, ao 

contrário, buscarão interação "one-to-one", relacionamentos competentes e criativos e apresentarão 

necessidades específicas que deverão ter respostas rápidas. 

Caberá à organização constituir equipes especializadas capazes de adquirir conhecimento de ponta 

por meio de pesquisa e projetos desafiadores, e criar sistemas internos de desenvolvimento de 

competência que permitam o compartilhamento do conhecimento e assegurem a atualização das 

competências adquiridas. 

O perfil de profissionais destas empresas deverá ser composto por pessoas que "apostam alto", 

sejam muito criativas, independentes, aceitem tarefas desafiadoras, gostem de imaginar o futuro e 

que prefiram atender clientes exigentes enquanto desafios para sua realização profissional. 

Novas exigências surgirão diariamente e, sem "insights", compartilhamento de conhecimento e 

muita sinergia, não será possível à organização manter-se competitiva e crescer. Na verdade, 

estamos falando de taxas de aquisição de conhecimento e renovação nunca antes alcançadas. 

Para tanto, o gerenciamento baseado em conhecimento irá assurrur um papel fundamental na 

organização: 

Segundo TISSEN(l998,p.93) ''Uma das razões pelas quais o gerenciamento baseado em 

conhecimento oferece uma perspectiva positiva para gerentes e empregados é pela sua habilidade de 

criar novas e múltiplas estratégias em bases contínuas. Temos que estar preparados para nos adaptar 
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rapidamente e constantemente assim que smjam novos desafios, usando todos os olhos, ouvidos, e 

conhecimento que possamos mobilizar"17 

Em TISSEN(I998,p.80) encontramos um depoimento de Michael Dell, famoso pela criação de sua 

cadeia virtual de suprimentos e por ser um dos precursores do atendimento direto ao consumidor 

final de itens customizados: "A tomada de decisão será movida (ou empurrada?) da posição de ter

se que lidar com uma realidade simples, para a posição na qual é necessário lidar com realidades 

múltiplas. Isto significa que cada simples decisão será baseada em um relacionamento, em uma 

interconectividade com um 'score' de prioridades de abrangência mundial, e deverá levar em conta 

as repercussões que qualquer decisão poderá ter no âmbito local e global" 18 

Gostaria de terminar este capítulo com um diagrama sugerido por PRAHALAD(I993,p.47) que 

indica os três níveis para os quais a formulação estratégica deverá ser direcionada: 

Figura 12: Níveis de formulação estratégica 

"CORE COMPETENCE" 

PRODUTOS CHAVE 

Fonte: (PRAHALAD, l993,p.47) 

Capacidade de criar novos 
>------~ negócios combinando de forma 

criativa as habilidades unicas. 

Capacidade de liderar o 
desenvolvimento de novas 

funcionalidades e 
desenvolvimento de produtos 

Competição preço-performance, 
batalhas pela participação de 
mercado e "timing to market" 

17Nossa Trad No original: "One ofthe reasons Value-Based knowledge Management offers a positive perspective for 
management and employees is its ability to create new and multiple strategies on a continuous basis. We have to be 
prepared to adapt quickly and constantly as new challenges emerge, using ali the eyes, ears, and knowledge we can 
mobilize" 
18 Nossa Trad. No original:"Decision-making, however, will move (orbe pushed ?) from dealing with a single reality, to 
dealing with mu1tip1e rea1ities. It wi11 mean that every single decision wi11 be based on a re1ationship, an 
interconnectivity to a score of issues worldwide, and will have to take into account the repercussions any decision may 
have on local and global affairs" 
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2.3 A Nova Cadeia de Valor 

Segundo IDTT(1999, p.88), podemos definir valor como "performance e atributos providos pelas 

empresas na forma de produtos ou serviços pelos quais os clientes estão dispostos a pagar"19 e a 

cadeia de valor como: ''Um modelo que as empresas usam para entender seu posicionamento de 

custo e identificar os vários meios que podem ser usados para facilitar a implementação da sua 

estratégia corporativa"20 (IDTT, 1999, p.88). A figura abaixo ilustra uma cadeia de valor tradicional 

e genérica 

Figura 13: Cadeia de valor tradicional 

ATIVOS E 
"CORE 

COMPETENCIES" 

Fonte: (SLYWOTZKY, 1997,p.20) 

CANAIS O CONSUMIDOR 

No entanto, a desmassificação e a necessidade de customização individual cliente a cliente nos leva 

a buscar uma nova cadeia, que seja "invertida" com relação à cadeia original: 

Figura 14: A nova cadeia de valor 

SISTEMA 
ECONÔMICO 

CRITÉRIOS DE 
COMPRA 

FATORES DE 
IRRITABILIDADE 

PREFERÊNCIAS 

PROCESSO DE 
TOMADA DE 

DECISÃO 

PODER 

COMPORTAMENTO DE 
COMPRAS 

NECESSIDADES 
FUNCIONAIS 

Fonte: (SLYWOTZKY, l997,p.23) 

CANAIS 
ATIVOS E 

""CORE 
COMPETENCIES"" 

19 Nossa trad. No original: "V alue consists of the performance characteristics and attributes provided by companies in 
the form of goods or services for which customers are willing to pay" 
20 Nossa trad. No original: "The value chain is a template that firms use to understand their cost position and to identify 
the multiple means that might be used to facilitate the implementation oftheir business-level strategy" 
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Esta necessidade de inversão da cadeia não é uma "exclusividade" do E-business, mas diria que esta 

se tomou condição "sine-qua,...non" de sobrevivência na "nova economia" .. 

A flexibilidade será a base sobre a qual a empresa se apoiará para trabalhar seus clientes de forma 

individual e, uma vez estabelecido este canal direto de comunicação, manter o relacionamento 

proporcionando ao mesmo uma experiência única que ele não poderá encontrar em outro lugar. 

Uma das formas de aumentar sua velocidade de atendimento e criação de valor se dará se ela 

eliminar toda a redundância e etapas não produtivas ao longo da sua cadeia de valor sob pena de não 

atender a tempo as demandas solicitadas. 

Entendendo a cadeia de valor como a seqüência de atividades que um negócio executa para projetar, 

produzir, vender, entregar e dar suporte aos seus produtos e serviços, podemos perceber que a 

palavra seqüência e cadeia indicam que existe uma hierarquia e que o valor vai sendo agregado ao 

longo da mesma. 

No entanto, a informação presente ao longo desta nunca esteve tão evidente como agora. Segundo 

EV ANS(2000,p.ll ): 

"Quando pensamos na cadeia de valor e na cadeia de suprimentos, nossa tendência é 
enxergar um fluxo linear de atividades físicas. Mas é a informação, no sentido mais amplo 
da palavra, que flui dentre estas atividades e as mantém unidas. O fluxo de informações, 
em última análise, determina o que está dentro e o que está fora da unidade de negócios, 
cadeia de valor, cadeia de suprimentos, 'franquia do consumidor' e organização."21 

EV ANS(2000,p.ll) define franquia do cliente como "a informação proprietária que a empresa tem 

sobre seus consumidores e/ou clientes e a que estes têm sobre a empresa'm. 

21 Nossa trad. No original:"When we picture value and supply chains, we tend to visualize a linear flow of physical 
activities. But it is information, in the broadest sense of the word, that flows across these activities and binds them 
together. Information flows ultimately determine what is inside and what is outside the Business unit, value chain, 
supply chain, consumer franchise, and organization" 
22 Nossa trad. No original: "A consumer franchise similarly describes the proprietary information that a company has 
about its customers and that customers have about the company" 
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A análise da informação contida ao longo da cadeia de valor fisica nos permite desenhar uma cadeia 

de valor virtual se pudermos determinar quais informações podemos utilizar para criar valor. Não 

estamos falando apenas dos dados necessários às transações. Os julgamentos qualitativos, as 

emoções, os juízos de valor e todos aqueles elementos presentes nas operações das empresas quando 

estas se dedicam à criação de valor deveriam ser "capturados" e explorados de forma a constituir a 

nova cadeia de valor da organização. 

RAYPORT(1995,p.75) publicou em 1995 um artigo falando sobre a exploração da informação 

contida ao longo da cadeia de valor e a criação de valor que seria possível obter com tal informação: 

"Entendendo as diferenças e inter-relações entre o processo de agregação de valor no 
mundo físico e no mundo virtual, os gestores podem ver mais claramente e de maneira 
mais compreensível as questões estratégicas que suas organizações passarão a 
enfrentar. O gerenciamento de dois processos de agregação de valor interativos em dois 
domínios mutuamente dependentes traz novos desafios táticos e conceituais. Os que 
entenderem como dominar os dois podem criar e extrair valor da maneira mais eficiente e 
eficaz."23 

Neste mesmo artigo, ele sugere um diagrama indicando as duas cadeias: 

Figura 15: A cadeia de valor virtual 

LOGÍSTICA 
PROCESSO LOGÍSTICA DE 

DE 1- PRODUTIVO t----P VENDA f- MARKETING 
ENTRADA 

I I I I 
I CAPTURA DE INFORMAÇÃO 

t t t t 

Fonte: (RAYPORT, 1995,p.78) 

1- VENDAS 

I 

+ 

CADEIA DE 
VALOR 
FÍSICA 

I 

CADEIA DE 
VALOR 

VIRTUAL 

Seria correto afirmar que a informação sempre esteve presente ao longo desta cadeia, mas que a sua 

coleta e principalmente tratamento só puderam ser explorados de forma mais eficiente e barata com 

23 Nossa Trad. No original: " By understanding the differences and the interplay between the value-adding processes of 
the physical and information worlds, senior managers can see more clearly and comprehensively the strategic issues 
facing their organizations. Managing two interacting va1ue-adding processes in the two mutua11y dependent realms poses 
new conceptual and tactical challenges. Those who understand how to master both can create and extract value in the 
most efficient and effective manner." 
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o advento dos Enterprise Resource Planning (ERPs) ao longo da década de 90 que integraram todas 

as. informações referentes a processos com . as informações referentes a suporte e dotaram a 

organização de uma ''visibilidade" ainda não obtida. 

Segundo EV ANS(2000,p.20), "A informação, em resumo, pode ser o produto final de somente uma 

minoria de negócios, mas é a cola que mantém unidas a cadeia de valores, a cadeia de suprimentos, 

a franquia do consumidor e as organizações ao longo de toda a economia. "24 

Se a informação realmente começa a assumir o papel de um ativo básico na economia digital, coletá

la e tratá-la de forma adequada se constituem os principais fatores críticos de sucesso deste novo 

mundo. 

A cadeia de Suprimentos 

Nos últimos anos, principalmente com o advento dos ''ERPs", a gestão da cadeia de suprimentos 

passou a ser prioritária para as empresas comerciais e industriais. SLACK(1997, p.426) nos alerta 

para o fato de que a gestão da cadeia de suprimentos pode ser definida como "a gestão da cadeia 

completa do suprimento de matérias-primas, manufatura, montagem e distribuição ao consumidor 

final". 

Na figura seguinte procuro descrever a documentação básica que os parceiros desta cadeia devem 

emitir para formalizar um processo de venda ou compra. Se imaginamos que ao receber esta 

documentação cada parceiro a utiliza para gerar transações de cobrança, pagamento, movimentação 

de estoques, recolhimento de tributos, contabilização de venda, contabilização de compras, etc ... nos 

damos conta da quantidade de informações que estes trocam entre si e quão relevantes são as 

mesmas para que estes processos ocorram de maneira eficiente. 

24 Nossa trad. No original:"Infonnation, in short, may be the end product of only a minority of business, but it glues 
together value chains, supply chains, consumer franchises, and organizations across the entire economy" 
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Figura 16: Documentação emitida ao longo da cadeia de suprimentos 

•Avisos de cobrança 

•Conhecimentos de 
transporte 

Dado que a lógica do "one stop shopping" faz com que o relacionamento na cadeia seja seqüencial e 

hierárquico, o fluxo de serviços e informações guarda uma série de assimetrias presentes entre os 

elementos que trocam informações ao longo desta. 

Ao analisar a eficiência atual dos parceiros comerciais e a motivação que os leva a fazer negócios 

mais ou menos eficientes ao longo dos diferentes mercados, MJLGROM(1992,p.29) constata que os 

negócios poderiam ser muito mais eficientes e em maior volume se os custos de transação fossem 

menores: 

"Os custos de transação associados com o problema da motivação são primordialmente 
de dois tipos. O primeiro tipo de custo é aquele associado a assimetria de informação -
situações nas quais as partes de uma transação potencial ou atual não tem toda a 
informação relevante para determinar quando os termos de um acordo são mutuamente 
aceitáveis ou não .... O segundo tipo de custo de transação relacionado com o problema 
da motivação surge do compromisso imperfeito - a inabilidade das partes em 
comprometer-se a manter os tratos e promessas que gostariam de fazer mas que, sendo 
feitos, poderiam vir a desfazer ou renunciar"25 

Se tomarmos o preço como exemplo, poderemos perceber que o "cliente" não sabe qual o custo 

efetivo do produto para o "fornecedor" e o "fornecedor" não sabe o valor máximo que o "cliente" 

25 Nossa trad. No original: "The transaction costs associated with the motivation problem are primarily oftwo kinds. The 
first type of costs are those associated with informational incompleteness and asymmetries- situations in which the 
partjes to a potentjaJ or actual transaction do not have all the relevant infonnation needed to determine whether these 
terms are actually being met .... The second type of transaction costs connected to the motivation problem arise from 
imperfect commitment - the inability of parties to bind themselves to follow through on threats and promises that they 
would like to make but which, having made, they would later like to renounce." 
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estaria disposto a pagar. Quando as transações ocorrem, todos podem ou não ganhar dinheiro ao 

lot1;go . desta cadeia, mas as partes não conseguem saber quanto estão· ganhando. A forma empregada 

para se proteger contra eventuais "abusos" é estabelecer cotações de preços ao longo de toda a 

cadeia e comprar dentro de uma faixa considerada adequada. Se o setor é carterizado, o 

"comprador" acaba ficando sem nenhuma proteção. A motivação por fazer negócios e estabelecer 

acordos de ganhos mútuos ao longo desta cadeia poderia ser muito maior se os custos de transação 

fossem menores. 

Estes dois conceitos podem ser expandidos para toda a informação e compromisso existente nas 

transações. 

Ao analisarmos a relação distribuidor/cliente na cadeia ac1ma exemplificada, podemos conceber 

como funções básicas do vendedor/representante junto ao cliente as descritas abaixo: 

./ Informar o cliente sobre preços/tarifas/tributação 

./ Oferecer produtos e oportunidades de novos negócios 

./ Observar o "ponto de venda" para ajudar o cliente a fazer diagnósticos e análises sobre suas 

vendas . 

./ Intermediar todas as transações entre o cliente e a empresa para a qual trabalha 

./ Gerenciar os possíveis conflitos oriundos das transações 

./ Observar as tendências do mercado e as necessidades do cliente. Transmitir à empresa, em 

resumo, qual é o ''foco do cliente" 

Percebemos que estas atribuições constituem terreno fértil, de ambos os lados, para que os dois 

problemas salientados acima apareçam tanto do lado do cliente quando do lado do distribuidor. 

A comunicação que ocorre durante este processo pode ser exemplificada pelo quadro abaixo: 

Figura 17: O antigo modelo de comunicação com o cliente 
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VENDEDOR/ 
REPRESENTANTE 

O fato de o vendedor ser, em muitos casos, o principal elo de contato entre a empresa e o cliente 

pode agravar este problema, pois a informação necessariamente passa pelo filtro da percepção do 

vendedor sobre os problemas antes de chegar na empresa. Alem disso, podemos perceber que existe 

um "gargalo" de comunicação, pois toda a informação passa necessariamente por ele. 

Este exemplo ilustra o que pode ocorrer ao longo de toda a cadeia e percebemos que os custos de 

transação aumentam de maneira diretamente proporcional ao número de parceiros que formam esta 

cadeia. 

O diagrama abaixo ilustra o que ocorre quando o vendedor deixa de ser o "agente" que "carrega" as 

informações entre parceiros: 

Figura 18: O novo modelo de comunicação com o cliente 
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VENDAS 

OPERAÇÕES 

SUPORTE 

O vendedor continua participando das transações, mas não é mais o principal agente e responsável 

pelas mesmas. Na verdade, ele pode se dedicar ao cliente de maneira mais completa pois ganhará o 
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tempo gasto "processando" transações para detectar novas oportunidades de negócios e de 

. agregação de valor para o seu cliente. 

O cliente, por outro lado, passa a ter acesso a muito mais informações do que antes e principalmente 

poderá solicitar a solução dos eventuais problemas que smjam diretamente para aqueles diretamente 

encarregados de fazê-lo dentro da empresa. Seu leque de oportunidades se amplia de forma 

expressiva e o normal será que ele também possa dedicar-se aos seus consumidores de forma mais 

direta e pessoal. 

Um segundo exemplo que ilustra a deficiência da cadeia de suprimentos segundo o modelo da velha 

economia é a constituição de estoques. 

"Foi demonstrado por Jay Forrester nos anos 60, que existe certa dinâmica entre 
empresas, numa cadeia de suprimentos, que causam erros, inacuidades e volatilidade, e 
que estes são crescentes para empresas mais a montante da cadeia de suprimentos.[ ... ] 
O efeito Forrester não é causado somente por erros e distorções. De fato, a principal 
causa é um desejo racional e perfeitamente compreensível, de cada um dos diferentes 
elos na cadeia de suprimentos, de gerenciar suas ta:xas de produção e níveis de estoque, 
de maneira independente." (SLACK, 1997, p.428) 

Figura 19: O efeito Forrester 
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Fonte: (SLACK,I997, p.430) 
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A tabela acima ilustra este efeito. Supondo-se que cada um dos participantes da cadeia acima se 

proponha a manter.estoques para atender a um período de demanda, percebemos que no período 1, 

quando a demanda é de 100, a cadeia está balanceada. Se a demanda cai em 5 unidades percebemos 

que: 

A montadora produz 90 unidades pois tinha 100 unidades em estoque, vendeu 95 e ficou com 5. 

Como a produção foi de 90, terminou o período com 95 unidades. 

O fornecedor de 1 a camada vendeu 90, e para manter um estoque final de noventa, produziu 80, pois 

ficou com 1 O unidades em estoque. 

O fornecedor de 2a camada produziu 60, pois vendeu 80, ficou com 20 em estoques e se propôs a 

repô-lo para 80 unidades. Sucessivamente percebemos que o último fornecedor produziu 20 

unidades. 

Quando entramos no 3° período, percebemos o que ocorre com o fornecedor de 3a. camada quando 

o mesmo deseja manter estoques para um período de demanda. 

O ajuste da demanda de 100 para 95 foi feito no 2o. período. No entanto, o ajuste dos estoques de 

todos os elementos da cadeia só foi possível no 6°. período. 

Se a informação entre agentes seguisse um caminho paralelo ao fluxo fisico e a atualização das 

unidades vendidas fosse "on-line" e em tempo real ao longo desta cadeia, esta distorção seria 

minimizada. Logo, estes exemplos deixam claro como a informação pode ser a cola que une a 

cadeia de valor com a cadeia de suprimentos. 

Dado que esta "cola" está derretendo e que a informação começa a ganhar vida por si só, precisamos 

nos conscientizar de que a informação e o fluxo fisico de produtos e serviços pertencem a 

economias diferentes. EV ANS(2000,p.15) exemplifica estas diferenças: 

"A economia das coisas físicas e a economia da informação são fundamentalmente 
distintas. Quando uma 'coisa' é vendida, aquele que efetua a venda transfere também a 
posse do bem; quando uma idéia, música ou projeto é vendido, o vendedor ainda fica 
com a posse deste 'bem' e pode possivelmente vendê-lo novamente. A informação pode 
ser replicada a custo quase zero sem limite; as coisas só podem ser duplicadas gerando 
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uma despesa de manufatura. As coisas se gastam: sua performance se deteriora com o 
uso; a informação nunca se gasta, embora possa tomar.;se fora de moda, obsoleta ou 

... simplesmente falsa. A coisa existe em um.local e .inserido em uma única jurisdição legal; 
a informação (como os censores e as autoridades estão descobrindo) não está em 
nenhum lugar e ao mesmo tempo está em todo lugar"26 

Isso nos leva a refletir sobre o valor intangível que a informação pode passar a representar para uma 

organização se capturada de forma adequada e utilizada para criar valor. Quanto vale para o 

consumidor o tipo de informação que a Amazon.com fornece quando ele efetua seu pedido e recebe 

um e-mail conforme o transcrito abaixo, que recebi ao fazer meu primeiro pedido de compras neste 

si te: 

Thank you for ordering from Amazon.com. Your purchase information 
appears below. 

To see the 1atest information about your order, or to cance1 or modify a pendinq 
order, p1ease visit: 

http://www.amazon.com/your-account 

or c1ick the "Your Account" 1ink in the top riqht corner of any page on our Web 
si te. 

If you ordered several items to be delivered to the same address, we 
may send them to you in separate boxes to give you the speediest 
service. Rest assured: This will not affect your shipping charges. 

Thanks for shopping at Amazon.com! 

-- Amazon.com Customer Service 

Your purchase reads as follows: 

E-mail Address: 
Billing Address: 

Morumbi 

Telephone: 

ebuzato@uol.com.br 
Eduardo El Khouri Buzato 
R. Elizabeth Barbegian Baldinato 99 apto. 61 -

São Paulo, SP 05630-070 
Brazil 

55-11-3745-2288 

26 Nossa trad. No original:" "The pure economics of a physical · thing' and the pure economics of a piece of information 
are fundamentally different. When a thing is sold, the seller ceases to own it; when an idea, a tune, or a blueprint is sold, 
the seller still possesses it and could possibly sell it again. Information can be replicated at almost zero cost without 
limit; things can be repJicated onJy through the expense of manufacture. Things wear out: their performance deteriorates 
with wear and tear; information never wears out, although it can become unfashionable, obsolete, or simply untrue. A 
thing exists in a location and therefore a unique legal jurisdiction; information (as would-be censors and tax authorities 
are discovering) is nowhere and everywhere." 
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Subtotal: 
Shipping & Handling: 

Purchase Total: 

$ 
$ 

$ 

19.25 
35.95 

55.20 

===================================================== 

Order #1: (Order #002-3934610-3461813) 

Eduardo El Khouri Buzato 
R. Elizabeth Barbegian Baldinato 99 apto. 61 - Morumbi 
São Paulo, SP 05630-070 
Brazil 

Shippinq method: International Priority 
Shippinq Preference: Ship this when complete 

1 "Blown to Bits : How the New Econornics of Information Transforms 
Strategy" Philip Evans, Thomas S. Wurster; Hardcover; @ $19.25 
each 
Usually available in 24 hours 

"Your Account" (http://www.amazon.com/your-account) lets you manaqe 
your orders online by qivinq you the ability to do the followinq: 

* Track the status of this order 
* Combine open orders to save on shippinq 
* Chanqe the payment option for this order 
* Chanqe the shippinq option or address 
* Cancel unshipped items from this order 

If you still need to get in touch with us about your order, send an 
e-mail message to orders@amazon.com {or just reply to this message). 

As an Amazon.com customer, you'll occasionally receive e-mail updates 
about important functionality changes to the Web site, new Amazon.com 
services, and special offers we believe would be beneficial to you. 
We hope you'll find these updates interesting and informative. But if 
you'd rather not receive them, please visit your Amazon.com 
Subscriptions page: 

http://www.amazon.com/subscriptions 

Thanks again for shopping at Amazon.com! 

Amazon.com 
Earth's Biggest Selection 
bttp: I /l'll'l!.V. amazon. com 
orders@amazon.com 
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Saber que meu pedido havia sido registrado e que todas as providências para efetuar o envio do livro 

em questão estavam sendo tomadas me pareceram os pontos mais importantes para impedir que 

"compromisso imperfeito" fosse configurado. Obviamente, fiquei esperando para ver se as coisas 

iriam ocorrer conforme o previsto e quando o livro chegou confesso que passei a considerar a 

amazon.com uma nova opção rápida e segura para aquisição de bens. 

Quando penso na quantidade de promessas ''verbais" que já recebi ao efetuar compras de itens muito 

mais caros do que livros e comparo estas com a riqueza da documentação enviada pela Amazon.com 

em um simples e-mail, percebo que a mesma está agregando valor para o consumidor que não gosta 

de correr riscos nas suas transações. 

O que esta empresa e várias outras que operam da mesma forma fazem é colher, orgaruzar, 

sintetizar, selecionar e distribuir toda informação que possa me interessar. Enquanto o conteúdo do 

seu website fornece toda a informação de que necessito para selecionar o que quero comprar, a 

transação ocorre de forma automática e sem a intervenção de nenhum interlocutor. 

Se a informação ficou acessível graças à conectividade que a Internet fornece, ela também passou a 

ser muito mais "rica" do que antes do aparecimento desta tecnologia. Antes do surgimento da 

Internet não era possível conseguir acesso a toda a riqueza de informação que encontramos hoje sem 

sacrificar o alcance desta informação. Poucos podiam acessar muita informaçãp porque eram 

capazes de fazer os investimentos para consegui-la com as tecnologias existentes. Basta pensarmos 

nos famosos "broadcasts" ou terminais dedicados com publicações de informações financeiras que 

os bancos detinham. Os operadores de mercado sempre tiveram muito mais notícias e informações 

sobre o que estava ocorrendo no mundo do que os pequenos investidores. 

Hoje, o simples acesso a um website dedicado a transações financeiras nos dá as seguintes 

informações: 

./ Análises de empresas 

./ Performance dos principais fundos de investimento do mercado 

./ Principais notícias do dia com atualização em tempo real 

40 



./ Cotações das principais ações da Bolsa de valores de São Paulo e evolução do índice 

./ . Bate papo com analistas financeiros 

./ Colunas e orientações sobre como investir 

Muito do que era esperado se obter de um gerente de relacionamento em um banco de investimentos 

passa a ser respondido aqui. Para aqueles que se sentem capazes de interpretar este volume de 

informações brutal não existe mais a necessidade de consultar seu gerente de relacionamento antes 

de efetuar qualquer tipo de transação ou mesmo saber o que está ocorrendo. 

Para comprovar tal afirmação não precisei demandar muito esforço. Limitei-me simplesmente a 

abandonar a edição deste documento e conectar-me à Internet. Entrei em um site de busca e procurei 

por "investimentos na Internet". Após uma rápida análise dos resultados ,obtidos e a navegação por 

alguns sites financeiros escolhi aquele que me pareceu apresentar o leque de informações mais 

completo, segundo a minha ótica de investidor. Todos os websites pesquisados apresentaram riqueza 

de informação e variedade de assuntos abordados semelhantes. 

41 



r,~~Hlrl"i~·-i5~c~,:YL~~u 
Eleito TOP SITE de CHAT 
da ReYista da Web 

r' 22/05 às 18:00h, chat 
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c Hoje: Eletrobrás. Petrobrás e Embratel 
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instituições d'Jferentesl renderam até 27,24% em 12 
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~ 

Figura 20: Um website financeiro (fonte: www.mvestshop.com.br) 
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O gráfico abaixo ilustra o "trade-off' tradicional existente entre qualidade da informação e número 

de .pessoas que .obtinham acesso à mesma: 

Figura 21: O trade-off tradicional 

Fonte: (Evans, 2000,p.24) 
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ALCANCE 

O autor de tal afirmação explica o que significam a riqueza de informação e o alcance 

EV ANS(2000,p.23): "O trade-off é simples: riqueza significa qualidade de informação, definida 

pelo usuário: exatidão, rapidez, atualização, customização, interatividade, relevância, segurança 

entre outros. O significado preciso de riqueza varia de um contexto para outro, mas em qualquer 

contexto, fica, geralmente claro o que a palavra expressa. Alcance, significa o número de pessoas que 

compartilha a informação"27 

Figura 22: A explosão de informação 

Novos níveis de riqueza 
de informação e 

quantidade disponíveis 

/!Facilitadores 
• Explosão de conectividade 
• Disseminação de padrões 

ALCANCE 

Fonte: (Evans, 2000,p.31) 

27 Nossa Trad: No original: "The trade-off is fairly simple. 'Richness' means the quality of information, as defined by 
the user: accuracy, bandwidth, currency, customization, interactivity, relevance, security, and so forth. The precise 
meaning of richness varies from one context to another, but in any one context, it is generally clear what the word 
means. 'Reach' means the number ofpeople who participate in the sharing ofthat information." 
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A explosão de conectividade fica caracterizada pela rapidez com que mais e mais pessoas e 

empresas se conectam à Internet diariamente. A disseminação de padrões diz respeito tanto à mesma 

interface e linguagem de comunicação (conforme veremos no tópico sobre infra-estrutura) quanto à 

facilidade de utilização da mesma que leva ao abandono de padrões anteriores. 

Este '1rade-ofP' analisado em conjunto com o papel que a informação passa a ter desvinculando a 

cadeia de valor da cadeia de suprimentos, levam o modelo de negócios atual a sofrer um 

desmantelamento. 

Na economia tradicional, o caminho para chegar ao produto é o indicado na figura abaixo: 

Figura 23: O caminho para chegar ao produto 

CORREDOR MARCA 

SEÇÃO 

LOJA 

SHOPPING 

Aumento da Disponibilidade de informação, Diminuição da quantidade 

Fonte:(EV ANS, 2000, p.l03) 
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Estes canais de distribuição tradicionais, que também são canais de informação, foram criados 

porque era muito caro e dificil para os agentes da cadeia estabelecer um contato direto e rico com 

todos os outros participantes de uma mesma indústria. 

Uma força de vendas, um sistema de contas, uma cadeia de lojas ou uma frota de entregas 

consumiram e consomem anos para serem implantados. O relacionamento, a lealdade e a confiança 

desenvolvidos ao longo destes canais só foram conseguidos graças a uma rica trocas de informações 

entre pessoas que, fazendo isso, estreitaram seu número de opções. Sem infra-estrutura fisica não era 

possível expor sua marca ao consumidor, e os seus padrões de comportamento só eram conhecidos 

observando-se o seu comportamento de compra no ponto de venda. 

As informações ricas em conteúdo só eram conseguidas através de intermediários que operavam 

diretamente no canal. Basta pensarmos que as pesquisas de mercado, as operações logísticas e a 

propaganda são funções de negócios que utilizam informação de maneira intensiva. Esta informação 

esteve sempre nas mãos daqueles que detinham a distribuição. Quando pensamos em um "sistema 

interligado" através do qual todos podem entrar em contato com todos e efetuar transações, a antiga 

hierarquia existente desaparece e em seu lugar forma-se a rede exemplificada abaixo: 

Figura 24: "A Hyperhierarquia" 

HYPERARQUIA 

Fonte: (EVANS, 1997, p.75) 
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As antigas estruturas de distribuição começam a tornar-se passivos caros, pois competidores vindos 

"do nada" começam. a tomar espaço na mente .dos consumidores e a oferecer serviços altamente 

customizados. 

Os negócios no '1iming de internet" são negócios em tempo real e os serviços passam a se tornar 

muito mais importantes do que o produto em si. 

O processo de desmantelamento exige que todos os recursos anteriormente dedicados à 

consolidação de canais de distribuição fisica seJam dirigidos para captura e tratamento da 

informação, rapidez, flexibilidade e visibilidade da organização. 

A riqueza de informação e a eliminação de intermediários farão com que o consumidor que quer 

comprar o melhor produto com o melhor preço e serviço passe a procurar quem o oferece no mundo 

inteiro. 

Estamos presenciando a formação de uma cadeia de suprimentos integrada, na qual os participantes 

não mais irão gerar valor apenas para os parceiros "da frente", mas para qualquer um que queira 

juntar-se à "teia de fornecimento". 

Durante todo este capítulo nos detivemos nas cadeias de valor e de suprimentos ligadas a bens 

fisicos. Entendemos, no entanto, que os princípios aqui estabelecidos se aplicam a qualquer tipo de 

transação, seja esta de serviços, consultoria, saúde, governo, etc ... 
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3. A reconstrução do modelo de negócios 

Este capítulo procura indicar quais os principais elementos constituintes do novo modelo 
de negócios e promove uma comparação destes com os antigos elementos, indicando as 
mudanças que deverão ser promovidas para que um novo modelo seja constituído. 

3.1 Preços Dinâmicos 

De todas as mudanças e transformações originadas com o advento da Internet, penso ser a mudança 

na forma de precificação das transações comerciais, a mais próxima do dia a dia das empresas e 

aquela cujo impacto quantitativo pode ser medido de imediato. 

Conforme já pude mencionar na seção "reavaliação da estratégia", a precificação dinâmica na 

prática implica na criação de uma grande ''bolsa de valores" de bens e serviços na qual compradores 

e vendedores se conectam e através da qual encontra-se um novo preço de equilíbrio para oferta e 

demanda. 

Isto ocorre principalmente por dois motivos: 

~ pela primeira vez na história foi possível criar um mercado no qual agentes do mundo inteiro 

têm a oportunidade de negociar. 

~ Abriu-se um novo canal para a venda de itens "usados" ou de segunda linha que, se em bom 

estado, podem ser facilmente comercializados nos websites que promovem leilões. 

Na semana passada, um amigo meu entrou no site da amazom.com para comprar um CD. Eles não 

tinham o CD em estoque e lhe disseram que a edição do mesmo havia se esgotado. No entanto, lhe 

ofereceram a possibilidade de participar da seção do seu site que promove leilões e lá ele encontrou 

o CD e pôde comprá-lo de um terceiro que estava disposto a vendê-lo. Isso mostra como o 

horizonte de procura do comprador foi alargado e ao mesmo tempo como o mercado para quem 

deseja vender também foi ampliado. 

Segundo MODHAL(l999,p.83}, "Apesar de não existir nenhuma evidência de que a Internet 

promova um aumento na oferta atual de produtos em qualquer mercado consumidor, ela claramente 
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aumenta a oferta aparente"28
. Ao falar de oferta aparente, a autora se refere ao fato de que o 

. consumidor passa a deter muito mais opções de compra do que as que tinha quando limitado 

geograficamente pela rede fisica de distribuição ( shoppings, lojas, etc.) que pudesse utilizar para 

procurar o que deseja. 

Este aumento "aparente" de oferta e o seu impacto sobre os preços é ilustrado no gráfico abaixo que 

se utiliza da tradicional curva de oferta e demanda: 

Figura 25: A Oferta "Aparente" 

Preço 

/ 

/ 
/ 

/ 

, Antiga oferta aparente 

/ / -~~ Nova oferta aparente 
Oferta atual / 

/ 

Quantidade 

Derranda 

1-A umento aparente da oferta causado pela Internet 
2- Aumento aparente na quantidade 
3-Queda dos Preços. 

Fonte: (Modhal, 1999, p.83) 

Quando ocorre um aumento de oferta aparente, a curva de oferta se desloca para a direita. Como a 

demanda não mudou um novo preço de equilíbrio, menor do que o anterior, é encontrado. 

28 Nossa Trad No original:"Wbile there is no evidence that the Internet increases the actual supply of goods in any 
consumer market, it clearly increases the apparent supply". 
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As empresas que têm uma presença geográfica destacada em seu país e praticam preços diferentes 

segundo as regiões em que .estão .presentes, começam a ter problema, uma vez que, se não existir um 

, motivo real para tal diferença (custos de frete, tributação distinta, etc.), poderão deixar em seus 

consumidores a impressão de que estes estão sendo logrados. Esta é uma conseqüência prática da 

"explosão" de informação a que nos referimos na seção sobre "reavaliação da estratégia". 

As curvas de utilidade do consumidor ficarão muito mais acessíveis, quer seja pelo contato direto 

com os mesmos, quer seja pelo monitoramento do que está ocorrendo no mercado on-line. Aparece 

aqui o conceito de "demanda corrente", ou seja, o famoso ciclo de colocação do produto no ponto de 

venda e a aferição do posicionamento de preço observando-se o giro do produto no varejo tende a 

desaparecer. 

Obter sucesso na ''velha economia" significa estimar com a maior precisão possível a demanda 

futura utilizando-se de todos os mecanismos de marketing e pesquisa disponíveis. 

Negócio Tradicional 

Quantidad 
X 

Preço 

rda de receita por não atendimento 

--
-----

- - Oferta tradicional 

Demanda Atual 

Oferta excessiva por aumento de estoques 

Tempo 

Figura 26: A previsão de demanda no modelo tradicional 
Fonte: (Modhal,l999,p.89) 

Obter sucesso na nova economia significa mapear de forma eficaz a "demanda corrente" e ajustar 

preços e a cadeia de suprimentos para atender tal demanda. 
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Comércio Dinâmico 

Quantidad 
X 

Preço 

Oferta segue de perto 
a demanda 

Tempo 

Figura 27: A demanda no comércio dinâmico 
Fonte: (Modhal,l999,p.89) 

'-' , Demanda Corrente 
Oferta pela I ntemet 

Este ajuste, no entanto, é muito complicado. Na verdade o tempo para tomada de decisão é muito 

pequeno e a margem de erros mínima. Estamos falando de um modelo que, teoricamente, necessita 

que toda a precificação ao longo da cadeia de suprimentos passe a ser executada de maneira "just-in-

time". 

Ferramentas internas de suporte a decisões deverão operar de forma integrada com os websites de 

leilão e literalmente tomar decisões de venda ou compra sem a intervenção de operadores humanos. 

Os processos que suportam tal operação estão ilustrados no diagrama abaixo: 
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Adaptação da 
Estratégia 

I 

Análike da 
Lealdade e 

rentab 'f idade 

esultados 

'A~=r.~o \ .In~ 

Preficicação 
"Real Time" 

Fonte: (ROZWELL, 1999, P.l2) 

Figura 28: Precificação em tempo real 

Análise do 
Conteúdo 

Ferramentas 
de Análise do 

perfil dos 
clientes 

Negociação 
como 

consumidor 

Regras 

~ 
Agentes de 
otimização e 

simulação 

Gerenciamento de 
canais 

As estratégias atuais de precificação deverão ser revistas e provavelmente, não mais será possível 

manter um posicionamento de preços estável e baseado nos preços dos produtos concorrentes, 

conforme prática corrente atual do mercado. 

As empresas que não se dedicarem a gerenciar a demanda corrente, irão encontrar seus produtos 

sendo vendidos pela Internet a preços nunca antes imaginados. O gráfico que indica o ajustamento 

constante da demanda e da oferta, indica também que para cada dado momento de ajuste deverá 

existir um preço de equilíbrio. 

As projeções de como as margens serão afetadas por tal realidade nos próximos 3 anos estão 

relatadas na figura abaixo: 
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Margem 
Líquida 

rrédia do 
Varejo 

2% 

.1% 

Aumento aparente da oferta 

Errpresas on-!ine 
com políticas oo 
precos agressivas 

' 
Novos serviços e 

progranas oo 
afinidade 

Mecanismos 
de 

corrparação 
oo preços 

t ' ' 

' 

Leilões 

Aurrentoda 
sensi bi I i c::laOO a 

preçoscbs 
corrpracbres on

line 

Economias 
ooescala 

rot Gerenciamento da demanda corrente 
v~~----------------------------~------------------

1999 2X)3 
Fonte: (MODHAL, 1999,p.92) 

Figura 29: A evolução das margens no varejo 

Se os negócios não gerarem economia de escala suficiente, não serão competitivos e não 

conseguirão oferecer a variedade de produtos desejados pela variedade de consumidores on-line que 

deverão atender. 

O know-how tecnológico assume o papel de ativo fundamental para que as empresas possam 

conseguir medir a demanda corrente, reagir às solicitações dos consumidores e entregar produtos e 

serviços que efetivamente satisfaçam suas necessidades. 

Mesmo investindo pesadamente na criação de canais de distribuição. pela Internet e em tecnologia de 

"captura de clientes", as empresas não irão constituir barreiras de entrada que impeçam que outros 

competidores apareçam. A Internet irá abrir espaço para que pequenos competidores possam expor 

seus produtos a todos os usuários da rede. 
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Errpresas Dom nantes ·. 
da Internet 

Novos 
entrantes e · 
negóçios ·· 

locais' 

Fonte: (MODHAL; I999,p.l02)' 

Figura·3o: ~ dinâmica.das empresas de ~ntern~t 

· onal rrente u~ ert;presa 
rrenor aqqui r~ a esçal a . 

necessária ( 1), óu" uín3 grande •·. 
errpresâ perd~ sélÚxmtmle.· 

Sübre suas marcas· e 
tecnologia (2) 

· Muitasefrpresas 
· ~eri_q5-com alta 
· taiadeeirtraoo· 

'. 1, 

Enfim, mais . uma .vez, te~ os a' confirnuição d~ que fazer negócios em tempo .de· Internet significa 

fazer negócios "ori-line'' e em tempo real. 

o caminho que .leva. a . t~ansformaÇão de uma empresa adaptada ao modelo. ~radicion~ a 'este novo . 

·modelo passa por ii~~estimerttos intensivÓs . em teçnologia e marketing . de . relaciortani~ríto: As 
' ' ' . :·· 

empresas que apostarem na mudança e çomeçarem a seguí~lo podérão'ter sucesso se souberem 
. ' ... .~-

investir na tecnologia corretá e aferir o grau de lealdade qu~ estão conseguindo adquirir junto ao 
. ' . ' ' . . '•. 

cliente . 

. Aquelas empresas que se limitarem a procurar parceiros tecnológic~s ·que f~Çam a venda de seus 

produtos e com isso, não estabeleçam contato direto com seUs con·sumidotes·fi~ais, provavelmente 

terão um papel secundário na nova economia. 
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3.2 A Nova mecânica de Vendas 

3.2.1 O E-commerce e o novo modelo de distribuição 

A nova economia mudou a tradicional equação de venda e está "patrocinando" uma verdadeira 

revolução na forma de distribuição de bens e serviços. Parafraseando um conhecido comercial 

diríamos que "marca não é nada, experiência é tudo". A nova equação de vendas está sendo escrita 

por aqueles que, de alguma forma, conseguem explorar e agrupar os três elementos abaixo: 

Figura 31: os "3C' s" 

Prover conteúdo significa dotar o consumidor de informações sobre o produto que sejam muito mais 

profundas e interativas do que aquelas utilizadas em mídia tradicional. Quanto mais informações o 

consumidor obtiver sobre o produto, mais seguro ele se sentirá para efetuar a compra. 

Uma comunidade da Internet é definida com: ''Um grupo .de pessoas em constante mudança 

colaborando e compartilhando suas idéias através de uma rede eletrônica (isto é, a Internet). As 

comunidades otimizam seu poder coletivo, alinhando-se em torno de interesses comuns, pela 

compressão do tempo de interação (comunicação em tempo real) e por mensagens enviadas a grupos 
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de discussão ou servidores de notícias que alcançam participantes potenciais e permitem maior 

tempo de reflexão do que interações em tempo real,29 (HARRIS, 1999, p.2). 

Neste sentido o website deveria se transformar em um ponto de encontro natural para aqueles que 

têm afinidade ou desejam se interar sobre a utilização, facilidade e vantagens que outros 

consumidores encontram ao utilizar ou consumir um produto ou serviço. 

O caminho abaixo indicado me parece ser apropriado para que a empresa consiga uma operação de 

e-commerce com estas características. 

Figura 32: O caminho para o E-commerce 

E-COMMERCE 

DIÁLOGO 

CONHECIMENTO 

29 Nossa Trad. No original: A constantly changing group of people collaborating and sharing their ideas over an 
electronic network (e.g., the Internet). Communities optimize their collective power by affiliation around a common 
interest, by the compression of the time between member interactions (i.e., communicating in real time), and by 
asynchronous "postings" (messages sent to a newsgroup or mailing list) which potentially reach more participants and 
allow for more reflection time than real-time interactions. 
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O conteúdo presente no website em conjunto com a comunidade proverão a informação e o 

conhecimento através da troca de experiências entre os membros da comunidade. Se a empresa 

estabelecer a mecânica indicada na seção sobre "reavaliação de estratégia" para conseguir 

comunicação, naturalmente estará dialogando com seus clientes. O relacionamento será o grande 

responsável para que a confiança e a lealdade deste consumidor sejam definitivamente conquistadas 

e o E-commerce surja de forma natural e consistente. O consumidor passa a ser submetido a uma 

experiência agradável que o leve a procurar novamente pelo website. Vender deixa de ser uma 

atividade de convencimento e passa a ser uma atividade de relacionamento saudável e seguro. 

A fixação da marca, no entanto, não perde o seu papel preponderante e também deverá sofrer 

alterações. A Internet tomou mais fácil globalizar uma marca ou mesmo criar novas marcas, se 

pensamos apenas no número de pessoas que potencialmente podem ter acesso a esta informação e na 

rapidez com que esta pode ser divulgada. 

A fidelização à marca só ocorrerá se a interação proporcionada pela Internet for explorada com 

competência. Os serviços associados ao produto começam a ter mais relevância do que o produto 

em si e isso indica que uma nova estratégia de vendas que procure descobrir o foco do cliente, suas 

necessidades e anseios deverá ser perseguida com afinco por aqueles que pretendem diferenciar-se 

naWeb. 

Se acreditamos que a mecânica atual de vendas e distribuição não mais será capaz de atender a este 

novo consumidor, percebemos também que os negócios tradicionais começam a enfrentar um sério 

dilema: vale a pena começar a praticar o E-commerce ou a Internet será apenas mais um canal de 

comunicação como foram o telefone e o fax ? O que realmente motiva os consumidores atuais dos 

produtos e serviços oferecidos a querer transacionar pela Internet ? Dado que a empresa invista neste 

novo tipo de comercialização qual será o retomo de venda que esta alcançará ? 

Curiosamente, em conversas, aulas, seminários e artigos de mídia impressa tenho constatado que 

todos aqueles que procuram se posicionar sobre o assunto pensam em si e nas pessoas que 

conhecem para fornecer tal resposta. No entanto, a resposta a esta pergunta exige que as melhores 

práticas de pesquisa de mercado e de perfil do comportamento do consumidor sejam empregadas 

para que os empresários possam vislumbrar com certa segurança o que deverá ocorrer. 
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. . . 

. Nos Estàdos Unidos esta pesquisa foi realizada .. em meados de 1991 pelo Forest Rese~ch Iilc. cOtn 
• • ' ·, • •• • •• • 1" ' • • 

mais de 250.000 consumidores amerjcahos e, curiosamente, revelÓu.que a idade e a:cl~sse sóéial.não 
' . . 

são os principais elementos a .serem levados . em c6nsideração na. determinaÇã~ do pérfil do 
' . .· . . . . . . . 

consumidor que compra através d~ Internet. O principal resultado deste.'estU<io ~ostrmÚJu~· ~ 'fa:Íor 
• . • .-.., '. ' ~ - ' h. • 

· principal a ser levad~ em consideração ·é a atitude· do ·c~nsumidor · perànte. a· tecnologia. Esta ati~de · 
' • • ' ·, . • ' , • r ' • ' 

determina quais as pe,ssoas que estariam mais. propensas o~ não a f~er . ~ompras pel~ Internet.· A ·· 

figura abaixo mostra'este no~o perfil e a segmentação resultante que poderia ser aplicada ao. pensar- .· 
' . .,. . . . . . . 

se no mercado americano." 

Figura 33: A segmentação dós consumidores de II'Ité~net . . 

.. . . Mbti~~~ã·o.Primária ·· 

Renda Altâ 

Otimistàs 
tecnológiéçs 

Renda Baixa 

Renda:Aita . 

Pessimistas 
tecnológicos 

Renda Baixa 

Fonte: (MODHAL, 1999, XXIII) 

Carreira· ·Família. ·Diversão 

Porcentagem d~s 204 milhõe~ de adult~~ nort~-aníeri~~n.os. 
' -. - •· ' 
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Esperançosos digitais 
1) Amantes da tecnologia de baixa renda que 
priorizam a famllia; 
2) Mercado promissor no futuro para PCs de 
baixo custo 

Seguidores Rápidos 
1) Pessoas de renda alta, que priorizam a 
carrei ra, adeptos da tecnologia 
2) Com compulsão pelo sucesso na carreira, 
pouca di sponi bi I idade de tempo e 
frequentemente com duas fontes de renda e 
familiar. " 3) Os maiores usuários de software para ,.;,di?; 
negócios e aumento de produtividade. ~ 

Papa-engenhocas 

1) Consumidores de baixa renda interessados 
pri nci pai mente em entretenimento 
apoiado em tecnologia 

2) Jogadores de v ideogame 
3) Compradores de brinquedos hi-tech de baixo 

custo. 

Fonte: (MODHAL, 1999, XXIV) 

A pertadores de M ão 
1) Profissionais bem sucedidos com 
baixa tolerância a tecnologia. 
2) Negociadores e executivos 

Viciados em M ídia. 

1) Indivíduos que priorizam o 
entretenimento pouco domínio do PC 
2) Consumidores visuais 
3) A rnantes de TV 
4) Pioneiros na adoção da TV por antena 

parabólica ( direcTV, SKY ,etc.) 

vida!rmansas 
1) Consumidores de tecnologia de renda 
alta, interessados pri nci pai mente em 
entretenimento 
2) Dedicados ao entretenimento 
interativo, pri nci pai mente no PC 

Figura 34: A classificação dos consumidores de Internet 

Acalentadoresda Nova Era 
1) Pessoas abastadas que acreditam na tecnologia em 
favor da família e da educação. 
2) Grupo menos contemplado de futuros consumidores 
de tecnologia 

Cidadãos à margem 

1) T ecnófooos de baixa renda 
2) Público de menor receptividade para tecnologia 
3) Retardatários tecnológicos 

T ecnobatalhadores 
1)Jovens promissores que acreditam na tecnologia 
para o avanço da carreira. 
2) Estudantes ou profissionais jovens. 
3) Dentre os segmentos de baixa renda, este grupo 
é o que apresenta o maior número de 
proprietários de PCs 

Tradicionalistas 
1) lndivícilosde renda alta, preocupados com a 
família que vêem a tecnologia com desconfiança 
2) Habitantes do meio-oeste, moradores de 
pequenas cidades cujo contato com tecnologia não 
vai muito ai ém do videocassete. 

Sendo esta atitude o grande "divisor de águas" para se determinar quem comprará ou não utilizando 

a Internet, e associando isto ao fato de que as novas gerações terão muito menos dificuldade do que 

as gerações atuais para lidar com a tecnologia, penso ficar claro que as empresas que não 

procurarem uma forma de comercialização eletrônica irão assumir um papel secundário na nova 

economia. 

Talvez seja a estratégia de distribuição a questão mais desafiante e incerta para aqueles que estão 

empenhados em fazer a transição do modelo de negócios. A figura abaixo indica os resultados de 

uma pesquisa conduzida pelo mesmo Forrest Research entre 50 fabricantes norte americanos, aos 

quais foi pedido eleger quais os principais obstáculos que os impediam de começar a operar on-line: 
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Pressão Competitiva 

Compromisso da 
Empresa 

Nível de compromisso 

Capacidade de venda 
direta 

Conflito com Canais 
Existentes 

Fonte: (GILBERT, 2000,p.51) 

0% 

Impedimentos da Venda on Une 

10% 20% 30% 40% 

%Respostas 

Figura 35: Os impedimentos para praticar o E-commerce 

;j 

50% 60% 70% 

Certamente a Internet constitui uma oportunidade de alcançar uma nova classe de consumidores, 

que não seria alcançada até que estes fossem expostos à marca em uma loja fisica. Na verdade, a 

Internet é um mercado que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia e tem abrangência mundial. 

Mais de 66% dos entrevistados entende que se começar a explorar esta oportunidade em detrimento 

do modelo praticado atualmente estará canibalizando sua estrutura de distribuição e correndo o risco 

de ficar sem ambas. 

Conforme EV ANS declara com muita propriedade, todos os investimentos feitos em distribuição 

fisica (isto é: forças de vendas próprias, estabelecimento de contratos de representação ou 

distribuição, etc.) estão se convertendo em passivos muito altos para estas empresas. 

Conhecer o consumidor final e antecipar-se ao mesmo fica muito mais fácil se o contato é 

estabelecido diretamente com ele. Se as empresas que já detêm canais de distribuição estabelecidos 

nada fizerem, as novas empresas que praticarem o E-commerce irão ocupar este mercado. 
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Por outro lado, entregar aos distribuidores tradicionais a franquia do cliente poderá levar os 

produtores a assumirem um. papel secundário na nova economia. Já presenciei várias vezes 

~xecutivos fazendo o seguinte raciocínio: ''Nada vai mudar pois os supermercados, revendedores, 

distribuidores, representantes, ect .. irão criar seus próprios sites -dado que o· consumidor já os 

enxerga como seu canal natural de acesso ao produto- e os produtores continuarão seguros em seus 

lugares, fazendo aquilo que realmente dominam que é a produção dos bens". 

Levando este raciocínio ao limite, toda a informação relativa à preferência do consumidor, toda a 

experiência e manifestação de suas necessidades ficariam de posse dos distribuidores. Os 

distribuidores passariam a "contratar" os fabricantes para produzir o que os consumidores desejam 

e estes não poderiam fazer nada uma vez que abriram mão de estabelecer esta relação direta. 

A verdade é que estamos constatando que uma série de intermediários serviam apenas como 

"transmissores de informação" entre o consumidor e o produtor e que estes não mais estarão 

agregando valor nesta cadeia. 

Além disso a Internet permite que inventários ainda não produzidos, e portanto não expostos na 

rede de lojas fisicas, sejam oferecidos e configurados pelo consumidor antes do início da sua 

produção. Se o produtor passa a utilizar esta informação de forma direta otimiza seu fluxo de 

produção e diminui consideravelmente seu tempo de ciclo e seus investimentos em estoques sejam 

estes de matérias primas, produtos em elaboração ou produto final. 

Em 1998 a Levi Strauss & Co. lançou um site chamado de www.levi.com e passou a oferecer a seus 

consumidores on-line a possibilidade de montar as peças em jeans de acordo com suas preferências 

e necessidades com entrega garantida na sua casa. 

Obviamente, a possibilidade de conhecer o consumidor, suas medidas, suas preferências indicavam 

que o negócio seria muito bom para a empresa. O site estava pronto para ser lançado desde 1995 

mas o seu lançamento foi adiado durante 3 anos justamente porque a empresa temia que seus 

distribuidores atuais fossem canibalizados. Segundo um relatório do BCG de setembro de 1999 estes 

temores se demonstraram infundados: 
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''De fato, ocorreu justamente o oposto. Muitos consumidores usam o site da Levi para pesquisar 

produtos e então comprá-los nas lojas tradicionais. Outros (em geral os homens), que nunca haviam 

comprado produtos da Levis nas lojas, estão achando fácil e conveniente comprar on-line. Outros 

não encontram seu tamanho nas lojas e compram exclusivamente pela Web."30 PECAUT(1999,p.6) 

Este relatório foi publicado em setembro de 1999 e antes disso, em julho de 1999 a empresa havia 

declarado que seu site estava atingindo um sucesso tão grande que ela passaria a ser a vendedora 

exclusiva de seus produtos através de seu site. Em novembro de 1999 a empresa anunciou que não 

iria mais fazer vendas on-line e que todas as vendas via internet seriam redirecionadas para 

distribuidores tradicionais tais como J.C.Penney e Macy's. 

Este exemplo mostra com clareza quão volátil o assunto venda direta x intermediação pode se tomar 

e como será penosa a quebra deste paradigma. Penso ser muito difícil que uma empresa mude seu 

modelo sem correr riscos e romper com a estrutura tradicional. 

Ainda é muito cedo para dizer se os distribuidores já estabelecidos encontrarão um lugar semelhante 

ao que têm hoje neste novo modelo de negócios. Certamente muitas iniciativas que tentem 

aproveitar a estrutura de distribuição existente surgirão e uma nova configuração de margens, 

remuneração e repasses deverá ser encontrada. 

O que penso ter deixado claro é que aquele que detiver as informações sobre o cliente e, 

principalmente, conseguir estabelecer um relacionamento direto e verdadeiro com seu consumidor, 

terá um papel preponderante na nova economia. Não sabemos se nos próximos anos estaremos 

presenciando um enfrentamento entre produtores e distribuidores para ocupar este lugar ou se o que 

ocorrerá será um ''banho de sangue", mas certamente existirá apenas um vencedor. 

30 Nossa Trad. No original: "In fact, precisely the opposite has occurred. Many customers use Levi's sites to research 
products they subsequently purchase in stores. Others (typically men), who have never bought Levi Strauss products in 
stores, are .finding it easy and convenient to shop on-Jine. Still others are unabJe to .find their size in a store and so shop 
exclusively on the Web." 
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3.2.2 O Gerenciamento do relacionamento com o Cliente ("Customer Relationship 

Management -CRM)" 

Na seção sobre ''Diagnóstico de impactos do E-Business sobre a empresa" foi apresentada uma 

possível definição formal sobre o que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, mas 

penso que de forma mais ampla poderia defini-lo como sendo uma estratégia de negócios projetada 

para otimizar as receitas, a lucratividade e a satisfação do cliente. Para conseguí-lo, as empresas 

estão revendo seus processos internos e tomando os mesmos mais colaborativos e empregando todos 

os recursos tecnológicos de ponta para dar suporte às interações com os clientes através de todos os 

canais de vendas que emprega: vendedores de campo, vendedores internos, telemarketing, serviços 

de atendimento ao consumidor, malas diretas, fax, e-mail e Internet. 

Segundo CLOSE(1999,p.l) 

"Em termos de tipos de softwares que as organizações compraram e implementaram, 
uma boa parte dos anos 90 foi dedicada em sistemas de suporte as operações, 
transações, redução de custos e otimização (tais como os ERPs), recursos humanos, 
finanças e gerenciamento de ativos financeiros. Isto foi causado por alguns fatores, tais 
como o bug do milênio, a contínua globalização dos negócios, a mudança contínua do 
ambiente de negócios, a 'mass customization', a necessidade de redução de estoques e 
custos de produtos e mercadorias a serem vendidas, o desejo de diminuir o tempo de 
ciclo de pedidos e a adoção do Euro pelos mercados europeus. "31 

Naturalmente, a automatização de uma série de tarefas que na década de 90 ficaram relegadas 

implica em uma análise do novo perfil de profissionais que poderá atender ao cliente utilizando-se 

de toda a tecnologia que está sendo desenvolvida, e, ao mesmo tempo, os processos de negócios 

relativos a funções de interface com o cliente e análise dos perfis de consumo e preferências 

precisam ser revistos sob esta nova ótica. 

Todo o exposto no início deste capítulo mostra que a lógica do modelo de negócios da "nova 

economia" exigirá que os mesmos recursos empregados em "melhoria interna" da organização 

31 Nossa Trad. No original: "In terms of the types of software that user organizations have purchased and implemented, 
much of the 1990s has been focused on "back -office," transactional, cost -reduction-oriented systems such as enterprise 
resource p1anning (ERP), human resources, accountjng and asset management. Thls has been driven by many factors, 
such as year 2000 compliance, continued globalization ofbusiness, increasing business change, mass customization, the 
need to reduce inventory and purchasing costs, the desire to decrease order cycle times, and the European markets' 
adoption of the euro" 
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comecem a ser empregados na busca, manutenção e aumento das receitas de vendas promovendo 

um novo patamar de criação de valor para o cliente. 

As empresas da velha economia sempre foram muito centradas nos seus produtos e montaram 

estruturas de atendimento aos clientes segmentadas de acordo com os produtos ou linhas de produto. 

Na verdade, procurou-se aplicar a lógica da organização hierárquica (na qual cada departamento 

responde por uma parte do processo) no processo de atendimento ao cliente ou consumidor finais. 

Figura 36: Processo tradicional de atendimento ao cliente 

Fonte: (SEYBOLD, 1998,p.62) 

Alô, vocês 
Sabem quem eu 

sou? 

A figura acima reflete esta realidade: nada mais perturbador para um cliente do que não conseguir 

expor suas necessidades e ter certeza de que está sendo ouvido e de que seus problemas estão sendo 

encaminhados. 

A retenção do cliente passa a ser fundamental para qualquer tipo de organização, seja ela da nova ou 

da velha economia, e aqueles que se dedicarem a fazê-lo poderão aumentar suas receitas de forma 

mais ''barata", investindo na retenção dos clientes que têm ao invés de investir unicamente em 

adquirir novos clientes. 
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Segundo SEYBOLD(1998,p.53) existem 5 elementos que podem ser medidos e permitem alcançar 

maiores receitas através da retenção do cliente: 

../ Receita base: a receita recebida através de uma transação, independentemente da lealdade, 

relacionamento ou desconto; quanto mais o cliente for mantido, maior será esta receita . 

../ Crescimento: quando a transação inicial cna valor para o cliente, ele compra outros 

produtos; a receita decorrente aumenta junto com o crescimento do negócio do cliente . 

../ Referência: a receita por referência ocorre quando seu cliente satisfeito associa sua satisfação 

à sua empresa; quanto maior e mais estreito for seu relacionamento com o cliente, mais 

clientes novos serão indicados por ele . 

../ Preço do Prêmio: ao contrário da crença popular, o consumidor leal irá pagar mais por seus 

produtos do que um novo consumidor que não está necessariamente convencido do valor da 

sua oferta; se o cliente está satisfeito com o valor que você entrega, porque ele correria o 

risco de ter problemas ao tentar outro produto ? Os consumidores leais não são tentados por 

descontos do competidor e não exigem descontos especiais para continuar a comprar de 

você; quanto mais satisfeito ele estiver com o relacionamento, maior será o prêmio que ele 

irá pagar. 

O principio básico da utilização de tecnologia de CRM é captar estes elementos e permitir que a 

organização possa promover sua manutenção e aferição de forma contínua. 

Existem hoje cinco áreas de atuação distintas e bem segmentadas de serviços e tecnologia que 

inserem a empresa na prática do "CRM'': 

../ Tecnologia voltada para facilitar a venda 

../ Tecnologia voltada para formulação de estratégias comerciais e de marketing 

../ Tecnologia voltada para suporte e serviço ao cliente 

../ ·Provedores de telefonia 
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./ Provedores de atendimento terceirizados 

A função destas tecnologias é dotar a organização de elementos que permitam o gerenciamento 

total do cliente: quando a empresa e ele começaram a se relacionar, o que ocorreu durante este 

período, qual o seu comportamento de compras, quais os problemas ocorridos durante este 

relacionamento etc.. O modelo de cadeia de valor invertida apresentado na seção sobre "a nova 

cadeia de valor" destaca os principais elementos que a gestão de CRM dentro da empresa procura 

captar visando à geração de valor econômico para o negócio. 

Este valor econômico está baseado nos seguintes elementos: 

./ Apuração da receita de vendas 

./ Apuração dos custos gerados pelo cliente 

./ Apuração da lucratividade das transações 

./ A vali ação da retenção ou perda de clientes 

./ Busca e manutenção do cliente certo 

Fica claro que a implementação do CRM passa a ser fundamental para que o relacionamento com o 

cliente se estabeleça e seja mantido, e para que a empresa detenha o máximo de informação possível 

sobre este. 

65 



O quadro abaixo procura sintetizar as funções do negócio que o CRM pretende atingir e faz uma 

divisão clara entre as atividades voltadas à prestação de serviços ao cliente e as atividades voltadas 

ao enforço de venda da organização. 

Figura 37: Atividades suportadas pelos call~centers 
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Fonte:(MICROSOIT,2000) 
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Conforme podemos inferir da figura, o acesso via internet é um elemento importante desta interface; 

no entanto, a comunicação telefõnica feita através de centrais de atendimento ("call centers") ou 

através de telefonia móvel também deverá estar suportada e integrada por esta nova tecnologia. 

Os operadores de call centers são dotados de uma linha telefõnica e uma estação de trabalho com a 

capacidade de processar aplicações de ''front-end" que fornecem todos os elementos necessários 

para permitir um atendimento rápido e eficiente, e também para facilitar a prospecção de novos 

clientes. 

Este atendimento tem especial importância porque uma comunicação telefõnica guarda um certo ar 

de impessoalidade, principalmente se o contato inicial do cliente/consumidor com a empresa for 

feito desta forma. A expressão call-center comporta não somente uma série de 

operadores/operadoras agrupados de forma eficiente do ponto de vista de infra-estrutura de 
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telecomunicações, mas tem como elemento fundamental da sua concepção a utilização de aplicações 

de front-end cujas principais funções são: 

v' Dotar os operadores de todas as informações necessárias para que o cliente possa ser 

atendido de forma rápida e eficaz. 

v' Permitir que o registro da transação seja armazenado para que em uma próxima ligação outro 

operador possa começar exatamente do ponto aonde o operador anterior parou. 

v' Permitir que as transações comerciais sejam efetivadas de forma rápida e integrada. 

v' Efetuar operações de Telemarketing e Televendas 

v' Gerenciar a conta do cliente 

A figura abaixo ilustra a infra-estrutura genérica de um call center: 

Figura 38: infraestrutura genérica de um Call-Center 
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Fonte: (Microsoft,2000) 

Pode parecer estranho dedicar tanto espaço para falar sobre atendimento telefõnico, sendo que o 

principal enfoque deste trabalho é dedicado à Internet. No entanto, é preciso que a empresa também 
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esteja preparada para atender aos consumidores que ainda não se familiarizaram com esta nova 

. tecnologia, ,de forma que. se aproxime da rapidez, segurança e customização fornecidas pela Internet. 

Em resumo, se a Internet facilita o estabelecimento do link: direto com o cliente e os ERPs e sistemas 

de apoio às operações facilitam a otimização da cadeia de suprimentos, o CRM está dotando as 

empresas da '1ecnologia de relacionamento" tão necessária para mantê-lo e para conseguir novos 

clientes. 

3.2.3 Os Infomediários 

No artigo SURVEY: Business and the Internet: The rise of the infomediary(1998,p.35) 

encontramos uma definição sucinta e clara para infomediários: "Aqueles que vendem informações 

sobre um mercado e criam uma plataforma através da qual compradores e vendedores podem fazer 

negócios. "32 

Este termo foi cunhado inicialmente por um consultor da McKinsey chamado John Hagel, e penso 

que o surgimento desta categoria de negócios reforça as idéias de EV ANS, quando ele afirma que a 

informação está se descolando das cadeias de valor e de suprimentos e que a mesma tem uma 

economia própria. 

Acredita-se que os infomediários que operam no segmento de ''Business to Business" irão se tomar 

os mais influentes e lucrativos negócios ".com" ou puramente baseados em Internet. Isso faz sentido 

uma vez que a captura e processamento de informação sobre o consumidor e/ou fornecedor serão 

cada vez mais relevantes em uma economia conectada que exige respostas em tempo real. 

A velocidade, o alcance e a acessibilidade de informação na Internet irão proporcionar novas formas 

de criação de valor e o surgimento de um círculo virtuoso: a informação será utilizada para atrair 

mais compradores e vendedores, aumentando o número de transações, o que por conseguinte irá 

32 Nossa Trad. No original:"Who sell information about a market and create a platform on which buyers and sellers can 
do business." 
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aumentar o aprendizado sobre os mesmos. Poderemos estar presenciando nos próximos anos uma 

total reorganização das indústrias em função deste aprendizado. 

A figura abaixo mostra os negócios de infomediação existentes. Ela foi montada de acordo com a 

classificação proposta por HAGEL(1997,p.55) e fornece uma visão clara de como a exploração da 

informação enquanto "negócio" está se estruturando. 

Figura 39: Os tipos de infomediários 
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Basicamente os infomediários estão se organizando em torno da oferta ou em torno da demanda: 

Os infomediários que exploram a demanda são: 

~ Agentes: procuram extrair o maior valor possível do perfil de consumo de seus clientes 

baseando-se nas escolhas que os mesmos fizeram no passado para ajudá-los a determinar 

suas necessidades atuais e então ir em busca de opções de produtos ou serviços que mais lhes 

agradem pelo menor valor. 

~ Representantes: representam os interesses dos clientes em negociações que tiveram sua 

origem na busca por parte dos vendedores deste perfil de consumidor. 

~ Selecionadores: filtram as mensagens comerciais enviadas por vendedores enviando a seu 

cliente apenas aquelas consideradas relevantes para ele. 
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Os infomediários que exploram a oferta são: 

v' Corretores de audiência: buscam informações sobre usuários cadastrados nos mrus 

diferentes wesites para ajudar os anunciantes a encontrar a audiência necessária para seus 

anúncios na web. 

v' Indicadores de tendências: agrupam os consumidores em potencial de acordo com seus 

perfis, preferências e outros critérios inferindo dos dados a necessidade de produtos e 

serviços específicos e direcionando estes consumidores para aqueles que possam suprir tal 

necessidade. 

Conforme podemos perceber, outra conseqüência clara da nova economia da informação é a de que 

decisões mercadológicas serão cada vez menos baseadas em intuição e "faro para o negócio" e cada 

vez mais oriundas do processamento de enormes massas de dados contidos e/ou capturados através 

da Web. 

A agregação de valor que um vendedor poderá proporcionar tanto ao cliente quanto à sua empresa 

(caso pertença a uma equipe de vendas) estará cada vez menos ligada à transmissão de informação. 

Resta saber qual será o novo perfil do vendedor direto, uma vez que ele deixe de ser um agente das 

transações e um transmissor de informações de campo. 
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3.3 As novas práticas da logística 

Segundo o "Council of Logistics Management" poderíamos definir a logística como sendo "O 

processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e armazenagem eficientes e de baixo 

custo de matérias primas, estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde 

o ponto de origem até o ponto de cons(mo, com o objetivo de atender aos requisitos do cliente"33 

(COUNCIL,2000) 

Dado que a distribuição está cada vez mais voltada para atender o cliente em "qualquer lugar", 

certamente estaremos presenciando uma revolução das práticas de logística existentes até hoje, 

dedicadas em grande parte ao abastecimento da rede fisica de distribuição. 

Neste sentido, podemos vislumbrar um cenário muito lucrativo para empresas que criem estas novas 

práticas, mas, ao mesmo tempo, poderemos também presenciar um cenário muito negativo para 

aquelas empresas que não dedicarem os esforços, atenção e investimentos devidos à transformação 

de uma logística baseada em abastecimento da rede fisica para uma logística baseada na Web. A 

cadeia de suprimentos está se tomando uma cadeia de "oferta e procura". 

Segundo pesquisa realizada pelo "The Economist Intelligence Unit"(2000,p.l) ''Muitas empresas 

reconhecem agora que a Internet irá ter um impacto profundo sobre a performance das suas cadeias 

de suprimentos. Muitos executivos visionários vêem nesta aparente ameaça uma clara oportunidade 

de tomar-se mais competitivos se conseguirem ampliar seu escopo de atuação, operar com ativos 

reduzidos e diminuir custos. Poucas organizações visionárias já começaram a explorar esta nova 

tecnologia visando suplantar a concorrência"34 

33 Nossa Trad. No original: "Logistícs is that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the 
efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from the point of origin to the point of 
consumption in order to meet customers' requirements." 
34 Nossa Trad. No original: "Most companies now recognize that the Internet will have a profound effect on supply
chain performance. Many forward-thinking senior executives see this impending change as a clear opportunity to 
become more competitive as a result of having a broader reach, reduced assets and lower costs. And a few visionary 
organizations have already begun to exploit the new technologies to leapfrog the competition" 
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Segundo REIS(2000,p.9) a figura abaixo exemplifica como a logística tem uma função de suporte às 

atividades de.manufatura e ao mesmo.tempo.deescoamento .dos bens produzidos. 

Figura 40: As funções da Logística 
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Conforme já abordado, MODHAL ressalta a importância da distribuição eficiente como vantagem 

competitiva importante para os negócios eletrônicos; por outro lado, esta figura nos indica que se a 

administração de materiais não adotar as mesmas práticas da distribuição física (de entrega), 

dificilmente a manufatura conseguirá atender no momento certo à redução do ciclo de compras do 

cliente causada pela Internet. Se existia uma restrição natural criada pela estrutura física de 

distribuição à velocidade de compra, poderemos estar entrando em uma nova era na qual nunca foi 

tão rápido e fácil efetuar uma compra. 

Parece que toda a virtualidade das transações e rapidez de conexão convergem para as operações 

logísticas, pois em algum momento o bem físico deve ser selecionado e enviado para aqueles que 

desejam adquiri-lo: 

"Quando você vai a enormes armazéns que servem como instalações de separação e 
embarque de produtos, o que você realmente vê são os dados se movendo. Estas 
enormes operações com dez ou vinte acres cobertos por um telhado, usam sofisticadas 
tecnologias para mover informação e produtos entre pontos de coleta, locais de 
separação e caminhões. Você pode ver a mesma sofisticação, velocidade e tecnólogia 
em call centers. Para muitas pessoas o e-commerce termina no website. Mas quando 
você vê toda a infra estrutura que está por trás de cada website, você começa a entender 
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o quão complicada é a prática do e-commerce"35 ("The Economist lntelligence 
Unit",2000,p.1) 

Fluxos eficientes de informação e ao mesmo tempo investimentos maciços em movimentação de 

armazéns, centros de distribuição, roteirização de entregas utilizando modernas técnicas de 

geoprocessamento e otimização de interfaces de transporte terão tanta importância quanto o 

rastreamento dos pedidos e da sua movimentação fisica desde o local de armazenagem até o ponto 

de entrega final. Estes esforços serão dedicados a entregar ao consumidor exatamente o que ele 

encomendou de forma cada vez mais rápida. O não cumprimento destes requisitos implicará na 

perda de consumidores. 

REIS(2000,p.14) indica quais os elementos chave de servtço ao cliente a serem observados nas 

operações de logística integrada: 

~ Ciclo do pedido 

· ~ Disponibilidade de estoque 

~ Restrições e tamanho do pedido 

~ Facilidade de colocação do pedido 

~ Freqüência de entrega 

~ Confiabilidade de entrega 

~ Qualidade da documentação 

~ Procedimentos para reclamações 

~ Pedidos entregues completos 

~ Suporte técnico 

~ Informação sobre a posição dos pedidos 

Ao observarmos estes elementos podemos perceber porque 20% das empresas que responderam à 

pesquisa encontrada em GILBERT(2000,p.51) sobre quais os maiores impedimentos que 

35 Nossa Trad. No original:"When you go to the massive warehouses that serve as oick-pack-and-ship facilities, what 
you actually see is data moved around. These are huge operations with 1 O or 20 acres under one roof, using sophisticated 
technology to move information and products from picking points into boxes, then into packing systems and out to 
shippers. You see the same kind of speed, technology and sophistication in call centers. For a lot of people, e-commerce 
ends at the website. But when you see everytl;ring that goes on behind each website, you begin to appreciate just how 
complicated e-commerce actually is". 
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vislumbravam para ingressar no E-commerce, referem-se à sua falta de capacidade para efetuar 

vendas diretas. 

A figura abaixo ilustra a dinâmica tradicional da cadeia de suprimentos 

Figura 41: Dinâmica convencional da cadeia de suprimentos 
Fonte: (Reis, 2000,p.l2) 

O efeito que a web terá sobre todos os componentes da cadeia de suprimentos está destacado na 

figura abaixo e foi acrescentado ao modelo originalmente proposto. 

Figura 42: A nova dinâmica da cadeia de suprimentos 

-- _ Internet --- --- ..,.._...,... ___ ___ 

Fonte: Reis(2000,p.l2) 

O simples fato de que o acesso às informações de demanda passará a ser direto,· implica em que 

todos os elementos desta cadeia deverão estar prontos para tratar a informação fornecida pelo 

consumidor final utilizando a infraestrutura proporcionada pela Internet como seu "canal" de 

comunicação on-line e fornecendo respostas em tempo real. 
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O diagrama deixa claro que o esforço para se obter tal grau de integração usa tecnologia de 

informação mas também implica em um melhor gerenciamento da mão de obra envolvida, em 

pesados investimentos e em gerenciamento da qualidade dos processos implantados. Levando-se 

este raciocínio ao extremo, poderiamos vislumbrar todas as etapas deste processo como sendo 

apenas uma única operação em tempo real, iniciada através do "input" do consumidor e que 

necessitaria de pouca ou nenhuma intervenção do produtor. 

Conforme poderemos salientar na seção que trata do sobre o ''Backbone" transacional, as decisões 

"ad-hoc" existentes ao longo deste processo deverão ser substituídas por algoritmos inteligentes e 

suportadas por um esforço contínuo de diminuição da assimetria de informação e diminuição da 

possibilidade de compromisso imperfeito presentes nas cadeias estabelecidas atualmente. 

A verdade é que as práticas de logística de distribuição atual estão preparadas para a distribuição 

pertinente às atividades de "business to business", o que apenas confirma que a mudança será 

profunda. As principais barreiras a esta mudança são: 

~ Os sistemas legais não estão adaptados às transações um-a-um 

~ As estruturas atuais de serviço ao cliente são limitadas 

~ A capacidade praticamente inexistente para transações internacionais 

~ As dificuldades de previsibilidade da demanda 

Os "revendedores eletrônicos" não compram os produtos até que a venda tenha sida efetuada, os 

tradicionais mantêm estoques. Este tipo de venda requer um novo gerenciamento para esta cadeia. 

A capacidade de ampliar ou reduzir espaços de armazenagem de acordo com as variações sazonais 

da demanda acabam sendo amplificadas pelo fenômeno "business to consumer". Uma empresa 

poderá se ver obrigada a conseguir 4 a 5 vezes mais espaço no final do ano do que no início do ano, 

dependendo do mercado em que atua. 

Os sistemas de gerenciamento de estoques e armazenagem deverão estar prontos para informar os 

aos sistemas de ":front-end" a disponibilidade ou não dos itens para venda antes que o cliente efetue 
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a sua transação sob pena de o mesmo não voltar a comprar caso se sinta enganado por previsões 

errôneas ou simplistas. 

3.4 O "backbone" transacional 

Os termos "on-line" e tempo real foram mencionados inúmeras vezes ao longo deste texto. Eles 

expressam a principal mudança que as organizações precisam sofrer se quiserem ser competitivas na 

"nova economia": fazer negócios em tempos de internet significa fazer negócios em tempo reaL 

Até que ponto a organização está preparada para fornecer respostas em tempo real sem a intervenção 

do elemento humano ? Como uma organização pode aumentar a velocidade de suas transações a 

ponto de processá-las de forma rápida, segura e lucrativa, utilizando-se cada vez mais da tecnologia 

de informação e menos do elemento humano na tomada de decisão? 

A velocidade de processamento de informação da organização está intrinsecamente ligada às 

estruturas de processamento que esta detem, e sabemos que a tecnologia é apenas um componente 

desta estrutura. No diagrama abaixo percebemos que a tecnologia está intrinsecamente ligada ao 

processamento das informações, mas que o conhecimento se forma também com a participação dos 

mapas mentais dos executivos. 

Figura 43: A estrutura de geração de conhecimento da organização 
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Fontec (Laudon,2000,p.l 07) 
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Tradicionalmente, as decisões são divididas em estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, e 

de acordo com LAUDON(2000,p.109) estas são definidas da seguinte forma: 

./ Decisões não estruturadas: são aquelas nas quais o decisor utiliza-se de julgamentos, 

avaliação e "insights" para a definição do problema; estas decisões são importantes, não 

rotineiras e não existe uma fórmula ou resposta exata que indiquem o caminho correto . 

./ Decisões estruturadas: Por contraste, são repetitivas, rotineiras e envolvem uma série de 

procedimentos padrão de tal forma que não necessitam ser tratadas toda vez que aparecem 

./ Decisões semi-estruturadas: são aquelas nas quais parte do problema tem uma resposta 

clara e um procedimento preciso de solução e parte não. 

Estes tipos de decisão podem ocorrer em qualquer nível da organização, mas normalmente as 

decisões não estruturadas ocorrem com mais freqüência nos níveis estratégicos, as semi-estruturadas 

no nível gerencial e as estruturadas no nível operacional. O que veremos no capítulo sobre 

gerenciamento da mudança é que esta formulação hierárquica da organização está mudando, mas, 

por ora, esta divisão poderá nos ser útil. 

Podemos estabelecer os recursos tecnológicos existentes para apoio a tomada de decisão dentro da 

organização de acordo com uma matriz que indique o tipo de decisão a ser tomada (estruturada, não 

estruturada ou semi estruturada) versus o nível hierárquico da organização: operacional, gerencial 

ou estratégico. 

Várias das tecnologias existentes hoje para auxílio à tomada de decisão estão presentes no mesmo; 

no entanto, as decisões relativas ao cliente que em grande parte são suportadas pela prática do CRM 

não estão presentes, o que a meu ver, não prejudica em nada as inferências que farei a partir deste 

modelo. 
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Cabe ressaltar que as funções de conhecimento e gerenciamento apresentam dificuldades similares 

de automação. 

Figura 44: Soluções de suporte a tomada de decisão 

OPERACIONAL CONHECIMENTO GERENCIAL 

SPT - sistemas de processamento de transações 
SGP - sistemas de gerenciamento de projetos 

ESTRATÉGICO 

SFT - sistemas de automação de fluxo de trabalho (work-flow) 
STP - sistemas técnicos de apoio a desenvolvimento de projetos/prod 
SIG - sistemas de Informação Gerencial 
SSD - sistemas de suporte às decisões 
SSE - sistemas de suporte a executivos 

Fonte:(LAUDON,2000,p.lll) 

A enorme gama de soluções apresentada acima está intrinsecamente ligada à incapacidade dos 

sistemas de processamento em lidar com todo tipo de informação não estruturada. Dado que ainda 

não foram inventados algoritmos de decisão que permitam que a inferência, o julgamento e a 

intuição sejam incorporados às "rotinas de programação", a utilização da tecnologia tem ficado 

78 



restrita a automatizar todos os elementos passíveis de automação devido a seu grau de estruturação, 

e o ser humano continua sendo o principal '1ermo" desta equação. 

V amos agora exemplificar os processos de decisão que dão suporte a uma simples transação de 

vendas: 

Figura 45: Uma simples transação de vendas 
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Algumas das tarefas acima (faturamento, disponibilidade de estoques, recepção) são totalmente 

estruturadas e, portanto, passíveis de automação integral. Outras (análise de crédito, consulta ao 

cliente ou ao transportador, verificação de condições comerciais) são semi estruturadas e necessitam 

do elemento humano como decisor final. Ocorre que conforme indicado. na figura 45 percebemos 

que os sistemas de suporte a transações, no seu estado natural, estão preparados apenas para lidar 

com decisões estruturadas. Sejam os mesmos sistemas legados ou ERPs (Enterprise Resource 

Planning), suas rotinas de '1omada de decisão" não detêm a capacidade de gerenciar a alteração dos 

valores das suas ''variáveis de controle" de forma autônoma e segura. Um exemplo bastante simples 

que ilustra este fato é o dos limites de crédito cadastrados por clientes. Até um certo limite, 

estabelecido por um decisor humano, os sistemas aceitam os pedidos e dão andamento às transações. 
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Ultrapassado este limite, os sistemas interrompem as transações e através de ferramentas de work

flow (por exemplo) solicitam a um decisor humano que este indique o que deve ser feito. 

Acontece que o e-commerce exige das empresas uma nova metodologia de tomada de decisão. Por 

tudo o que vimos até aqui, os clientes passam a exigir das aplicações funcionalidades similares 

àquelas de negócios de "auto-serviço": escolhem o que comprar, quando receber, como querem 

pagar e , de preferência, não desejam nenhum contato com interventores humanos. Caso isto ocorra, 

as transações podem tomar-se lentas e a experiência de compra deixa de ser tão atrativa. 

Figura 46: A Transformação dos processos atuais de decisão 
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Este quadro procura exemplificar a transformação que os processos atuais de processamentos de 

pedidos deverão sofrer caso a empresa deseje dotar seu cliente eletrônico de um "auto-atendimento" 

que seja rápido, eficiente e atrativo. 

Para conseguir um ''backbone" transacional inteligente sena necessário que os sistemas atuais 

fossem capazes de interpretar as solicitações recebidas de acordo com regras de negócios que seriam 

"inseridas" nos mesmos, ficando o decisor humano restrito apenas àquelas situações totalmente 

imprevistas ou não estruturadas. A figura preserva o decisor humano uma vez que entendemos ser 

impossível empregar a tecnologia atualmente disponível para tomar todas as decisões. O que é 

possível é limitar a atuação do decisor humano a um número mínimo de casos. 
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Segundo LAUDON(2000,p.444) poderíamos definir inteligência artificial como sendo: 

"Um esforço por desenvolver sistemas baseados em computadores (software e 
hardware) que se comportem como humanos. Tais sistemas seriam capazes de aprender 
linguagens naturais, executar tarefas físicas coordenadas (robôs), usar aparatos de 
percepção que os dotem de visão e audição e emular mecanismos de conhecimento e 
decisão humanos. Tais sistemas seriam também capazes de utilizar lógica, raciocínio, 
intuição e senso comum." 36 

Dada a amplitude de tal definição, recursos de inteligência artificial diretamente ligados a emular 

mecanismos de decisão humanos e a executar tarefas fisicas coordenadas deverão ser empregados 

em larga escala e em um curto espaço de tempo pelas empresas que desejem aumentar sua 

capacidade de processamento de transações de forma rápida e eficiente. A figura abaixo salienta que 

para que tal capacidade seja obtida serão necessárias duas ações: 

Figura 47: Regras para os processos automáticos 
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36 Nossa trad. No original: "Artificial intelligence (AI) can be defined as the effort to develop computer-based systems 
(both hardware and software) that behave as humans. Such systems would be able to learn natural languages, 
accomplish coordinated physical tasks (robotics), use a perceptual apparatus that informs their physical behavior and 
language (visual and oral perception systems), and emulate human expertise and decision making (expert systems). Such 
systems also would exhibit logic, reasoning, intuition, and just-plain-common-sense qualities that we associate with 
human beings" 
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./ fazer com que as regras de negócios presentes hoje na mente dos gestores seJam 

incorporadas a estes sistemas 

./ Transferir o conhecimento tácito "aquele que reside na mente dos indivíduos mas que nunca 

foi documentado de forma estruturado"· (LAUDON, 2000,p.435) detido pelos empregados 

para estes sistemas. 

A figura abaixo procura ilustrar como os elementos de interface com o cliente deverão se conjugar 

com a tecnologia de suporte às transações para conseguir fornecer ao cliente as respostas que este 

espera quando acessa um site de comércio eletrônico. 

Figura 48: O backbone Transacional e os elementos de interface com o cliente 
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Procurei exemplificar o tipo de perguntas e informações que um cliente que começa a operar através 

.de uma aplicação web deseja ver respondidos para que possa confiar no website. Alguns dos 

critérios de julgamento apresentados também são salientados por MODHAL e SEYBOL como 

fatores criticos de sucesso para que o site proporcione ao cliente uma experiência agradável. 

Quando pensamos nas possibilidades de conexão oferecidas pela Internet podemos estar 

vislumbrando um novo modelo de automação de transações ainda não utilizado. A utilização maciça 

de cartões de crédito por parte dos sites de comércio eletrônico indica que estes estão delegando a 

terceiros, mais especializados e detentores de mais informações sobre o perfil de pagamento de seus 

clientes, a aprovação de crédito. Estes assumem também os riscos inerentes nas transações mas 

certamente estão mais preparados para fazê-lo do que as empresas que efetuam as vendas. 

Ampliando este raciocínio, vários mecanismos de decisão poderiam ser delegados a especialistas 

que não precisariam investir na construção de rotinas inteligentes para suporte a todas as etapas da 

transação mas que se restringiriam a decidir e a assumir os riscos relativos às etapas que se propõe a 

automatizar. Poderiamos ter '1ransportadores inteligentes" indicando o tempo exato para que a 

entrega fosse efetuada, empresas especializadas em automação de verificação de condições 

comerciais e assim por diante. O gap de tecnologia a ser preenchido entre o estágio atual 

apresentado pelos sistemas de automação de transações e o estágio desejado poderá ser preenchido 

mais rapidamente se o problema for dividido em "partes menores" mais gerenciáveis e de 

tratamento mais simples. 

Para que isso ocorra, o elemento conectividade deverá fazer parte integrante dos ERPs e sistemas 

legados, o que não ocorre hoje, posto que sua função primária foi a de automatizar os processos 

internos da organização sem a preocupação de "compartilhar" processamento e decisões com outros 

sistemas especialistas. 

Um estudo produzido pelo Gartner Group sobre o novo cenário que os ERPs deverão enfrentar nos 

próximos 5 anos aponta para este fato. Será fundamental que os mesmos ganhem capacidade de 

conectividade com os mais diferentes parceiros sob pena de este não mais atender aos requisitos 

básicos que dele se esperam. 
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A figura abaixo ilustra a arquitetura funcional de um ERP da década de 90: 

Figura 49: Os ERPs da década de 90 

Fonte: (BOND,l999,p.3) 
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Figura 50: Os ERP's de 2003 
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Os novos ERPs deverão romper as barreiras fisicas da organização e ganhar capacidade de 

processamento utilizando a Internet. Posto que a organização poderá assumir diferentes papeis e que 

estará interligada a grande parte de seus parceiros, caberá a este sistema de suporte a transações 

comunicar-se com todos os demais sistemas existentes e eliminar a necessidade de re-digitação, 

replicação ou retrabalho das informações que fluem de um parceiro para outro. 

Em resumo, as alianças estratégicas visando aumentar a capacidade de processamento das empresas, 

a busca e desenvolvimento de algoritmos de decisão que detenham muito mais inteligência que os 

algoritmos atuais, a capacidade de conexão e processamento de rotinas que apesar de "rodarem" em 

locais diferentes suportem os processos de várias outras empresas poderão ser as questões mais 

relevantes a serem tratadas nos próximos dez anos por aqueles que se empenham em automatizar 

negócios e processos. 

Cabe ressaltar que, a flexibilidade e agilidade que passam a ser exigidas destas novas empresas 

certamente deverão ser incorporadas aos sistemas de suporte a transação sob pena de impedir que as 

mesmas ganhem as funcionalidades necessárias para sobreviver às novas condições de mercado que 

se apresentam. 
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3.5 Reestruturação Organizacional 

Acho apropriado começar a falar sobre as organizações e sobre as mudanças que a nova economia 

está impondo aos negócios citando quais as novas características que os profissionais da nova 

economia deverão apresentar para que esta consiga implementar um novo modelo de negócios: 

"O verdadeiro recurso controlador e o 'fator de produção' absolutamente decisivo não é o 
capital, a terra ou a mão de obra. É o conhecimento. As atividades centrais de criação de 
riqueza não serão nem a alocação do capital para usos produtivos, nem a "mão de Obra" 
- Os dois pólos da teoria econômica dos séculos dezenove e vinte, quer ela seja clássica, 
marxista, keynesiana ou neoclássica. Hoje o valor é criado pela 'produtividade' e pela 
'inovação', que são aplicações do conhecimento ao trabalho. Os principais grupos sociais 
da sociedade do conhecimento serão os 'trabalhadores do conhecimento'- executivos 
que sabem como alocar conhecimento para usos produtivos, assim como os capitalistas 
sabiam como alocar capital para isso, profissionais do conhecimento e empregados do 
conhecimento. Praticamente todas essas pessoas estarão empregadas em organizações. 

Contudo, ao contrário dos trabalhadores sob o capitalismo, elas possuirão tanto os 'meios 
de produção' como as 'ferramentas de produção' - aqueles através dos seus fundos de 
pensão, que estão emergindo rapidamente em todos os países desenvolvidos como 
únicos proprietários reais, e estas porque os trabalhadores do conhecimento possuem 
seu próprio conhecimento e podem levá-lo consigo a qualquer parte. 

Portanto, o desafio econômico da sociedade pós-capitalista será a produtividade do 
trabalho com conhecimento e do trabalhador do conhecimento." (DRUCKER, 1999,p.XV) 

A importância que DRUCKER atribui ao conhecimento me parece apropriada urna vez que a taxa 

de transmissão do mesmo mudou. O que presenciamos no final do século XX foi um aumento 

exponencial na capacidade de armazenar e difundir informações e o advento da Internet no início da 

década de 90 nada mais fez do que acelerar este processo. 

Conforme pudemos salientar na introdução deste trabalho, a "constelação", a "simultaneidade" e o 

"conflito" serão componentes importantes desde novo ambiente de negócios que se forma. O 

conhecimento passa a ser um ativo intangível porém fundamental para que as empresas consigam 

operar em um ambiente tão volátil. 

Se as empresas precisam adquirir conhecimento e seus colaboradores passam a ser 'trabalhadores do 

conhecimento" faz-se necessário criar novas estruturas organizacionais que facilitem e ampliem a 
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aquisição de conhecimento. Será necessário criar novas condições de trabalho sob as quats 

aprendizado, "insights", visão , capacidades e aspirações possam ser usados de maneira mais efetiva. 

SA V AGE confirma as afirmações de DRUCKER e propõe um novo modelo de estrutura 

organizacional baseado em redes de conhecimento e relacionamento como o tipo de organização 

ideal para aquisição de conhecimento. 

Figura 51: A organização em rede 
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Todo o modelo da organização hierárquico-funcional deverá ser revisto uma vez que a "economia 

do conhecimento" exige velocidade, surpresa, flexibilidade e reações rápidas. A nova mentalidade 

da organização será a de atender o cliente a qualquer momento, em qualquer lugar e o desejo de 

"organizar" de acordo com uma hierarquia estabelecida poderá sufocar tais atitudes. 
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Isto ocorre porque na organização hierárquico-funcional as pessoas são representadas por 

"posições", executando funções pré-determinadas. O trabalho é seqüencial e as decisões são 

fragmentadas. Esta estrutura segue a lógica da transmissão de ordens e não do direcionamento de 

todos os recursos disponíveis (inclusive dos ativos intelectuais) para resolver problemas específicos 

do negócio. 

A organização é ''bombardeada" diariamente por uma quantidade crescente de informação, que pode 

ser disponibilizada em maior ou menor grau, dependendo da forma como esta a trata. Caberá a ela 

encontrar uma maneira de transformar esta informação em conhecimento e ao mesmo tempo criar 

condições para que ele seja compartilhado, acessado e gerenciado de tal forma a agregar valor ao 

negócio. 

Se procurarmos olhar a organização sob esta nova ótica perceberemos que um novo estilo deverá ser 

encontrado: 

Tabela 3: A mudança de estilos 

Antigo Estilo 

ESTABILIDADE 

Informações escassas 

Grande 

Local 

Orientada a funções 

Orientada a tarefas 

Trabalho individual 

Voltada a controles 

Hierárquica 

Requisitos do trabalho 

FOl,lTE: (TISSEN, 1998,p.118) 

Novo Estilo 

Dinâmica, aprendizado 

Riqueza de Informação 

Pequena e Grande 

Global 

Orientada a produtos I consumidores 

Orientada a habilidades 

Orientada a times 

Buscando o engajamento 

Lateral I "networked" 

Requisitos do cliente 

"O termo 'network organization' tomou-se popular é freqüentemente utilizado para 
descrever qualquer nova forma de organização que pretenda substituir o modelo 
multidivisional como forma dominante de estruturação da empresa moderna. Embora 
este termo tenha sido utilizado de formas muito distintas, o que poderia dificultar o seu 
entendimento, a desburocratização parece estar presente em todas as descrições. Na 
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organização 'em rede', as relações laterais são mais importantes do que as verticais e a 
hierarquia se faz pouco presente ou é totalmente abolida."37 (MINTZBERT, 1996,p.350) 

As organizações em rede combinam ao mesmo tempo a vantagem da centralização com 

descentralização. Elas facilitam o surgimento e o desenvolvimento dos ativos intelectuais fazendo 

com que o intelecto seja utilizado para vencer problemas críticos. 

Cada posição da organização passa a representar uma pessoa com capacidades, habilidades e 

experiência. Ao invés de tarefas mutuamente exclusivas e diretrizes departamentais a empresa 

procura reunir pessoas com capacidades complementares para responderem a necessidades reais de 

negócios. Os talentos, conhecimentos, experiências e aspirações tornam-se recursos importantes e 

valorizados nesta nova forma de organização. As pessoas e os processos passam a ser recursos 

acessíveis a qualquer um da organização que enfrenta novos desafios. 

"O exemplo mais puro de uma organização em rede é a Internet, cujo uso não é gerenciado por 

ninguém. Usando a Internet, pesquisadores podem interagir com outros cientistas ao redor do mundo 

como colaboradores trabalhando na resolução de um segmento particular de um problema, 

compartilhando um objetivo comum, integridade pessoal e disciplina profissional como únicos elos 

de ligação."38 {MINTZBERG,l996,p.357) 

O modelo abaixo sugere que todas as competências complementares necessárias a um negócio 

podem operar de forma conjunta para gerar a competitividade exigida por este ambiente em 

transformação. 

37 Nossa trad. No original:"The term 'network organization' has become a popular catch-all category, and is frequently 
used to describe any new organizational form that will supersede the multidivisional form as the dominant way of 
structuring a modem fum. Although the term 'network organization' has been used in so many different ways that it is 
difficult to pin down the concept, a common theme of those describing networks as a new form of organization is 
debureaucratization. In the network organization, lateral relations are more important than vertical relations, and 
hierarchies are either very flat or disappear altogether." 
38 Nossa trad. No original:"The purest example of spider' s web organization is the Internet, the use of which is managed 
by no one. Using Internet, researchers may interact with other scientists around the world as collaborators working on 
particular segments of a problem, with little more than a goal, personal integrity, and professional discipline to provide 
cohesion" 
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O gerenciamento executivo sente e responde a estímulos dentro e fora da organização. O centro 

corporativo tem a tarefa de combinar e conectar o know-how para os níveis operacionais e 

estratégicos da organização. As unídades de negócios- mais próximas do consumidor- têm a tarefa 

de criar e produzir know-how relevante para os mercados, consumidores, e para os outros dois 

times. 

Figura 52: As competências compartilhadas 

Fonte(TISSEN,l998,p.l30) 
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Estes times são responsáveis pelo processo de gerenciamento do conhecimento, e trabalhando juntos 

criam uma '"core competence~~ única que não existiria sem a atuação de todos. 

Apesar de parecer ideal, a organização em redes pode trazer consigo uma série de problemas que 

exigem soluções rápidas e firmes. 

"Como os times são formados por grupos de indivíduos, e.xiste sempre a possibilidade de 
uns indivíduos influenciarem os outros, tanto de forma positiva quanto negativa. A 
simples formação de um time não elimina a possibilidade do surgimento de antigas 
rivalidades, gargalos, e a inabilidade ou recusa de cooperação. Estes efeitos podem 
surgir mesmo na economia do conhecimento. Para evitar tais efeitos é necessário 
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perceber os sintomas do seu surgimento e efetuar ações corretivas."39 

(TISSEN, 1998,p.131) 
Os possíveis problemas oriundos da formação de times e os sintomas que indicam o seu surgimento 

estão exemplificados na tabela abaixo: 

Tabela 4: diagnosticando problemas com grupos de trabalho 

Problema Sintoma 

Pouca variedade de membros, background e Falta de inovação, soluções viesadas 
expericência 
Muita variedade 

Falta de suporte gerencial e compromisso 
F alta de foco ou direção 
Problemas insolúveis 

Falta de confiança entre os membros 

Resultados confusos, sem objetivos 
compartilhados 
Sem _patrocínio dos executivos principais 
Dificuldade de manter o time "na linha" 
Os membros do time não sabe ao certo qual o 
seu trabalho 
Os membros são incapazes de se comprometer 

Reconhecimento e recompensa pelos 
do grupo é falha. 

esforços Falta de incentivo para fazer "algo mais" 

O time se sente ameaçado pelo tamanho da O time trabalha de forma não convencional e no 
organização entanto desafia regras convencionais. 

FONTE: (TISSEN, 1998,p.I32) 

Este quadro reflete uma realidade importante que não pode ser subestimada pelas empresas 

empenhadas em transformar o seu modelo de negócios: a simples mudança da estrutura 

organizacional não será suficiente para que a organização implemente tal mudança com sucesso. 

O recente trabalho de Heifetz sobre o ''trabalho de adaptação" e o novo papel da liderança parece ser 

bastante apropriado por indicar como a condução desta mudança deve ser feita. 

"Mobilizar uma organização para adaptar seu comportamento e prosperar no novo 
ambiente de negócios passa a ser crítico. Sem esta mudança, qualquer empresa hoje 
estaria vulnerável. Conseguir que as pessoas se adaptem a este novo estilo de trabalho 
passa a ser uma questão de liderança. Ainda para muitos executivos exercer a liderança 
é difícil. Porque ? Vemos duas razões: primeiro, para fazer esta mudança acontecer os 
executivos devem interromper um velho comportamento arraigado: exercer a liderança 
provendo soluções. Muitos executivos alcançaram suas posições de autoridade por sua 
competência em assumir responsabilidades e resolver problemas. Mas quando uma 
empresa enfrenta um desafio de adaptação, o foco da responsabilidade para resolver 

39 Nossa trad. No original: "Because a team is a group of individ~s, there is always the possibility of the individuais 
influencing each other, both positively and negatively. Fonning a team does not do away with those age-old corporate 
enemies, sue h as tribal warfare, bottlenecks, and the inability or refusal to co-operate" 

91 



problemas se desloca do executivo para a inteligência da coletividade de empregados 
que passam a utilizar uns aos outros como recursos, geralmente rompendo barreiras, e 
encontrando a sua própria forma de resolver problemas"40 (HEIFETZ, 1998,p.14) 

Nada mais apropriado do que estabelecer uma estrutura que facilite a disseminação do conhecimento 

e incentive a busca contínua por soluções novas e criativas e, ao mesmo tempo, incentivar os líderes 

a fomentar a busca do conhecimento e a prática da solução de problemas assumindo uma postura 

muito mais próxima a de um "treinador" do que a de um "sargento". 

Por ultimo, entendemos que um novo perfil de empregados deverá surgtr e que estes também 

deverão se adaptar a esta nova realidade de trabalho, caso desejem manter um perfil competitivo 

neste novo mercado. Esta necessidade de mudança pessoal, de auto-aperfeiçoamento e de busca por 

uma nova forma de encarar os desafios deverá permear toda a organização. Transformar-se em um 

''trabalhador do conhecimento" pode significar para alguns romper com toda a sua antiga forma de 

trabalhar e endereçar problemas e buscar novas formas mais eficazes e rápidas de encontrar 

soluções. 

Cada um deverá determinar quais crenças, atitudes e comportamentos poderão ser mantidos e quais 

deverão mudar uma vez que as soluções utilizadas no passado podem não mais ser úteis para 

resolver os novos problemas. Pode parecer que nunca os valores, as práticas e o relacionamento 

foram tão afetados e postos em dúvida como na "nova economia" , mas pessoalmente penso que este 

mesmo fenômeno já ocorreu quando das outras revoluções (agrária e industrial). 

Caberá ao líder administrar o dificil equilíbrio entre indicar aos seus empregados a necessidade de 

mudança incentivando-os a buscar novos caminhos, mas ao mesmo tempo, não permitindo que estes 

se sintam sufocados pela necessidade de mudança e incapazes de efetuá-la. 

40 Nossa Trad. No original:" Mobilizing an organization to adapt its behaviors to thrive in new business environment is 
criticai. Without such change, any company today would falter. Getting people to- do adaptive work is the mark of 
leadership. Yet for most senior executives, providing leadership is difficult Why?-we see two reasons. First, to make 
change happen, executives have to break a long-standing behavior pattem of their own: providing leadership in the form 
of solutions. Many executives reach their positions of authority by virtue of their competence in taking responsibility 
and solving problems. But when a company faces an adaptive challenge, the focus of responsibility for problem solving 
resides not in the executive suite but in the collective intelligence of employees at alllevels, who need to use one another 
as resources, often across boundaries, and leam their way to those solutions." 
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Esta passa a ser a segunda dificuldade encontrada pelos líderes formados na escola da "velha 

economia" e também citado à continuação do texto anterior de HEIEFTZ: 

"Em segundo lugar, a adaptação ao trabalho gera um "stress" natural nas pessoas que 
passam por este processo. Elas precisam seguir novas regras, criar novas formas de 
relacionamento, adotar novos valores, assumir novos comportamentos, tentar novas 
abordagens para executar suas tarefas. Muitos empregados ficarão em dúvida sobre 
empreender o esforço e sacrifícios necessários para mudar. Eles tentarão transferir para 
os executivos os problemas que estão encontrando. Mas estas expectativas deverão ser 
desencorajadas. Ao invés de acolher suas expectativas fornecendo as respostas, os 
líderes deverão formular perguntas. Ao invés de proteger as pessoas das ameaças 
externas, eles deverão permitir que elas sintam uma 'pontada' de realidade que as 
encoraje a se adaptar. Ao invés de orientar as pessoas segundo as regras correntes, os 
líderes deverão desorientá-las para que novos relacionamentos possam surgir. Ao invés 
de abafar os conflitos, eles devem fazer com que os problemas sejam tratados às claras. 
Ao invés de manter as normas, os líderes devem desafiar 'a forma de se fazer negócios' 
e ajudar os outros a distinguir entre os valores imutáveis que devem ser preservados e as 
práticas históricas que devem ser abandonadas" .41 (HEIFETZ, 1998,p.15) 

Gostaria de encerrar este capítulo destacando a diferença entre liderança e autoridade na "nova 

econimia". Pode parecer que a nova organização nascerá sem autoridade e que isto poderá fomentar 

o surgimento de uma anarquia na qual o respeito ao líder não será mantido. 

Na verdade a autoridade passará a ser exercida pela capacidade do líder em apresentar-se como um 

facilitador e integrador, que indica aos profissionais quais projetos e processos deverão ser 

desenvolvidos, e provê novas oportunidades de aprendizado. Sua legitimação se dará através da sua 

competência pessoal e da sua habilidade de promover o relacionamento interpessoal construtivo 

entre os membros da equipe de forma a atingir os objetivos propostos a estes. 

41 Nossa Trad No original: "Second, adaptive change is distressing for people going through it. They need to take on 
new roles, new relationships, new values, new behaviors, and new approaches to work. Many employees are ambivalent 
about the efforts and sacrifices required of them. They often look to the senior executive to take problems off their 
shoulders. But those expectations have to be unlearned. Rather than fulfilling the expectation that they will provide 
answers, leaders have to ask tough questions. Rather than protecting people from outside threats, leaders should allow 
tbem to feel the pinch of reality to stimulate them to adapt. Instead of orienting people to their current roles, 1eaders must 
disorient them so that new relationshlps can develop. Instead of quelling conflict, leaders have to draw the issues out. 
Instead of maintaining norms, leaders have to challenge "the way we do business" and help others distinguish immutable 
values from hlstorical practices that must go." 
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3.6 Outros aspectos relevantes 

3.6.1 E-procurement 

O e-procurement começou como um serviço oferecido por empresas como a Ariba 

(http://www.ariba.com) e a Commerce one (http://www.commerceone.com) cujos sites atuam como 

hubs (Intermediários que hospedam mercados eletrônicos baseados em tecnologia de Internet e 

mediam transações de negócios42
) aos quais fornecedores e empresas compradoras começaram a se 

ligar para fazer transações. Inicialmente estes sites ofereciam uma automação do processo de 

compras de suprimentos feitas de forma sistemática. Esta nova modalidade de aplicativos criada 

para a web foi concebida visando automatizar e reduzir custos desta atividade fazendo com que 

fornecedores e compradores passem a transacionar diretamente neste novo espaço virtual. 

As compras de suprimentos são entendidas como aquelas que não envolvem bens utilizados na 

comercialização ou fabricação de produtos e embora representem em média apenas 20% do valor 

total de compras de uma empresa, representam também 80% de todo o volume de pedidos de 

compras, notas fiscais e cotações. Estamos falando da compra de clipes até a de passagens aéreas 

que basicamente são "commodities" e não necessitam de fornecedores especializados ou processos 

de certificação. O que importa neste mercado é encontrar o que se procura pelo menor preço e fazer 

compras sistemáticas que garantam às empresas melhores condições comerciais. 

Vista sempre como uma área não operacional, a área de suprimentos ganhou nova vida após a 

criação do e-procurement e a sua implementação apresentou um crescimento expressivo, pois os 

processos de pesquisa de preços ou cotações, busca de fornecedores, envio de pedidos e conferência 

de notas fiscais ou faturas emitidas passaram a ganhar nova vida. Os departamentos de compras 

começaram a despender menos tempo com a compra de itens de baixo valor agregado e passaram a 

se concentrar nos itens estrategicamente importantes para a empresa. 

O e-procurement é hoje o segmento do Business to Business na Internet que apresenta os melhores e 

mais expressivos resultados de curto prazo. Uma pesquisa conduzida pela Delloite Consulting 

42 Nossa Trad. "internet-based intermediaries that host electronic marketplaces and mediate transactions among 
business" 
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(DELOITTE, 1999,p 1) em outubro de 1999 com 200 empresas globais que tem presença nos Estados 

Unidos, Europa, Ásia, América Latina e África revelou o seguinte: 

./ Os retornos sobre o investimento (ROI) chegam à marca de 300%: o investimento no E

procuremente apresentou uma redução de custos que significou 300% do valor investido . 

./ 53% das empresas pesquisadas atribuem a mesma importância ao e-business e ao e-

procurement . 

./ 32% irão utilizar os módulos de e-procurement já existentes em seus ERP's . 

./ 29% irão adotar soluções prontas e apenas 6% irão desenvolver soluções próprias . 

./ 34% tem uma estratégia formal de e-commerce e metade destas consideram as parcerias 

com fornecedores como parte das mesmas . 

./ 70% responderam que seus fornecedores estão preparados para operar através da Internet. 

Figura 53: Resultado de pesquisa sobre a utilização do E-procurement 

Composição das Empresas Participantes 

41% 

Fonte: (DELOITfE,l999,plO) 

1!1 Energia elétrica, água, Gás 

li! Saúde 

Cl Serviços Financeiros 

13 Revendedores 

E Produtos de Consumo 

lil Manufatura 

liiOutros 

Os segmentos mais avançados neste processo são: alta tecnologia, telecomunicações, bancos e 

seguradoras, empresas de energia, revendedores e industrias. 

A constatação dos retornos conseguidos através da prática do e-procurement unida aos esforços 

maciços empreendidos na sua maior parte pelas industrias visando aprimorar o gerenciamento das 

suas cadeias de suprimentos, fizeram com que este novo negócio eletrônico passasse a atender 

também a compra de matérias primas e insumos para a produção. 
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Atualmente podemos encontrar na Internet várias modalidades de Hubs dispostos segundo a figura 

abaixo: 

Figura 54: Negócios de E-procurement 

O QUE AS EMPRESAS COMPRAM 

Fonte: (KAPLAN,2000,p.99) 

E-steel 
PaperExchange.com 

Altra Energy 
IMX Exchange 

Este fenômeno chamou a atenção de empresas de ERP como J.D. Edwards, Peopleso.ft, SAP, Baan e 

IFS que já estão lançando novas versões de seus ERP's contemplando a integração dos seus módulos 

de compras com a Internet. Especificamente a J.D. Edwards e a Peopleso.ft criaram parcerias com os 

dois portais mencionados acima para que seus módulos de compras tenham uma interface de 

comunicação direta com os mesmos. 

O E-procument proporciOna todas as facilidades proporcionadas pela utilização integrada e 

sistemática da Web e ,ao mesmo tempo, não apresenta tantos impedimentos à sua prática como o e

commerce. Esta prática poderá servir de laboratório de testes para a criação dos novos modelos de 

negócios que supõe preços dinâmicos e desintermediação. A sua rapidez de implantação, a 

constatação dos excelentes resultados obtidos e a agregação de valor que o mesmo proporciona para 
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todos os segmentos do ''business to business" certamente irão acelerar a disseminação do E

business. 

3.6.2 Internet Marketing e "Database Marketing" 

Durante todo o trabalho vários assuntos relativos a Marketing foram abordados. Procurei mostrar 

como o relacionamento com o consumidor está mudando, e o marketing ''um a um" aparece como 

elemento fundamental na nova economia. As mudanças nos elementos constituintes do composto 

mercadológico: preço, promoção, produto e. distribuição também foram apontadas com destaque 

principalmente para a mudança da construção de marca para a construção de experiência usando 

toda a interatividade que a Internet pode oferecer. 

A figura abaixo ilustra as novas funções que o marketing deve assumir para aproveitar os recursos . 

da Internet na sua totalidade: 

Figura 55: As novas funções do marketing 

Interação e criação de valor 
• Comunicação. pro-dutos e 

serviços personalizados 
~ Interações em tempo real 

Aprender sobre as preferências 
do consumidor 

• Capturar informação 
Aprendizado contínuo 
através de acompanhamento 

Certificar-se de que o cliente voltará 
Conteúdo dinâmico e atualizadó 
Criação de comunidades 
Conteúdo único, proprietário 

FONTE: (KIERZKOWSKI, ·1996,p.l7) 
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Obviamente, várias práticas tradicionais de marketing serão mantidas e inclusive se beneficiarão dos 

novos recursos fornecidos pela web. A análise do ambiente externo não só deve ser feita como 

passou a ser mais rápida : 

./ A captura de dados primários tornou-se mais barata e rápida utilizando-se os websites como 

fontes de cadastramento . 

./ O acesso a dados secundários de demografia, perfil do consumidor, etc. ficou mais rápido e 

simples utilizando-se o conteúdo publicado na rede . 

./ As pesquisas de informação sobre os concorrentes: preços, novos produtos, serviços, etc. 

estão disponíveis nos sites corporativos e podem ser acessados sem restrição alguma. 

As estratégias de promoção e marketing direto podem agora se beneficiar dos e-mails e dos 

servidores de notícias para alcançar os clientes de maneira mais rápida, barata e com a possibilidade 

de medição do número de pessoas alcançadas extremamente simples e rápida. 

Pela primeira vez na história da veiculação de anúncios é possível medir o número exato de pessoas 

que tiveram acesso a ''banners" utilizando as ferramentas de aferição de audiência de que dispõem 

os websites que propõe-se a veicular anúncios. 

Se a prática do marketing conta agora com recursos muito mais rápidos e baratos, um dos recursos 

mais impulsionado por esta nova tecnologia é o Database Marketing. Os mecanismos clássicos de 

captura de dados para a construção e manutenção de tais bancos de dados eram: 

./ Compra de malas diretas de outros veículos 

./ Cartas 

./ Certificados de registro de compra do produto 

./ Pesquisas de clientes 

./ Dados coletados através de promoções e concursos 

./ Dados coletados em eventos 

Além de serem de obtenção mais cada do que através da internet, tais dados demoravam muito para 

serem classificados e cadastrados. Hoje, a simples utilização inteligente do website da empresa 
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poderá fazer com que a captura destes dados se dê em segundos e, ainda por cima, elimine toda a 

mão de obra de digitação e conferência, pois o cliente passa a ser o responsável por digitar tais 

informações. 

A exploração competente dos "database marketing" permitirá aos profissionais desta área: 

Descobrir quais as características que seus melhores clientes têm em comum e criar programas de 

prospecção de clientes que tenham estas mesmas características . 

./ Compreender exatamente quais os segmentos de mercado que estão sendo atingidos e quais 

não . 

./ Determinar o perfil de compras de cada um destes segmentos e direcionar os investimentos 

de promoção de produtos aos segmentos para os quais se deseja uma maior penetração . 

./ Descobrir que tipo de clientes respondem a qual estratégia de promoção e com isso otimizar 

as verbas destinadas às diferentes campanhas . 

./ Identificar os novos consumidores e incentivá-los a comprar novamente . 

./ Premiar os compradores mais freqüentes e os que geram mais receita. 

Estas já eram práticas comuns da "velha economia" mas o aumento da velocidade de obtenção dos 

dados e o volume dos mesmos irão demandar aplicativos mais potentes e mais inteligentes que 

possibilitem a formulação de inferências de maneira muito mais rápida e segura. 

O histórico de relacionamento entre o cliente e a empresa, capturado e tratado pela tecnologia de 

CRM, analisado em conjunto com os dados sobre o consumidor, seu histórico de compras e 

preferências, armazenados nos "database marketing", permitirão que cada vez mais o consumidor 

deixe de "transacionar" com o negócio e passe a se "relacionar" com este criando-se naturalmente 

um vínculo de confiança e lealdade imprescindível para garantir a manutenção do mesmo. 
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3. 7 A Infraestrutura requerida pela Internet 

Noções Básicas sobre a Internet 

A Internet pode ser considerada uma "rede de redes". Criada pelo Departamento de Defesa Norte 

Americano para facilitar a ligação entre universidades e cientistas no mundo inteiro, ela teve por 

função inicialmente interligar as várias redes formadas por estas instituições e como característica 

inicial de projeto foi dotada da capacidade de operar apenas com alguns trechos em funcionamento 

mesmo que outros estivessem fora de operação. Esta falta de centralização foi pensada para evitar 

que em caso de guerra ou ataques terroristas ela fosse o menos vulnerável possível. 

Um usuário comum não pode conectar-se diretamente à internet. Para obter tal conexão ele necessita 

inscrever-se em um provedor de acesso, que pode ser uma organização comercial ou não, para 

conseguir sua conexão. Embora em cada país exista um comitê gestor da Internet que nomeia 

entidades para cuidar do registro e atribuição de domínios, ela não é propriedade de ninguém. 

O nome de domínio representa um "espaço reservado" na Internet. Tecnicamente, este nome 

representa uma área reservada em um servidor internet que pode ser acessada por qualquer usuário 

da rede. Os domínios são compostos por 3 partes: 

Nome do domínio.Denominação gerérica.Localização 

Por exemplo o domínio: 

compaq .com.br 

Indica que este domínio pertence à uma empresa organização que se denomina Compaq, cuja 

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

As denominações genéricas são regulamentadas pelo comitê gestor da Internet em cada país que 

pode determinar quais serão utilizadas e inclusive propor novas denominações. 
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Na Inglaterra, por exemplo as seguintes denominações genéricas são aceitas: 

./ Comercial- co.uk 

./ Organização não comercial - org. uk 

./ Uma empresa Ltda - .ltd. uk 

./ Uma S/ A ou de capital aberto- .plc.uk 

./ Instituições acadêmicas - ac. uk 

./ Instituições governamentais- gov.uk 

./ A Zone for schools - lea. sch. uk 

./ O Ministério da defesa - mod. uk 

./ O serviço nacional de saúde - nhs. uk 

./ Redes genéricas n - net. uk 

Fonte: http://isomer.eo.uk/dom regirules.html 

As 4 denominações genéricas mais conhecidas na Web hoje são: 

.com- entidade comercial 

. edu - entidade educacional 

.gov- entidade governamental 

.net - qualquer entidade que não seja nenhuma das entidades acima 

Para verificar se um domínio já está ou não registrado na Internet e em nome de quem foi efetuado 

este registro, basta efetuar uma consulta em um site especializado para fornecer este tipo de 

informação. O resultado desta consulta para o domínio utilizado como exemplo é: 

COMPAQ.COM.BR 

Compaq Computer Brasillnd. Com. Uda 

Rua Alexandre Dumas - Chacara Santo Antonio, 2220, 11 andar 

04717-004- Sao Paulo- SP 

Contatos 

Entidade : JCS162 

Administrativo : JCS 162 

Técnico : JCS162 

Cobrança : JCS 162 

101 

. t 
r-: j: . 



Servidores DNS 

NS1-PUBLIC.ZTX.COMPAQ.COM 

25 Abr 2000 -> Autoridade sobre o domínio 

Ultima resposta com autoridade: 25 Abr 2000 

NS1-PUBLIC.ZMA.COMPAQ.COM 

25 Abr 2000 -> Autoridade sobre o domínio 

Ultima resposta com autoridade: 25 Abr 2000 

criado em 15 Ju\1997 ticket #47346 

atualizado em 11 Ago 1998 

ultima alteração em 25 Abr 2000 

status-> publicado 
Fonte: http://registro.br/ 

Os endereços de e-mail são formados colocando-se à esquerda do nome do domínio, o nome da 

pessoa ou organização a qual este pertence. Por exemplo: 

Jose@compaq.com.br 

Indicaria o e-mail de uma pessoa chamada José e que pertencesse à empresa Compaq. O sinal@ é 

traduzido como "at" do inglês que significa "em". Logo a tradução literal deste e-mail seria: 

José em compaq.com.br 

Algumas observações sobre os nomes de domínios são importantes: 

./ O comprimento total do nome do domínio (incluindo a denominação genérica) não pode 

ultrapassar 26 caracteres . 

./ Somente letras, dígitos e traços(-) poderão fazer parte do nome do domínio 

./ O nome de domínio não pode começar ou terminar com traços (-) 

./ Letras maiúsculas ou minúsculas podem ser utilizadas (não é feita nenhuma diferenciação) 
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Exemplos de nomes de domínios corretos: 

../ Sua-empresa.com 

../ Suaempresa2000 .com 

Exemplos de nomes de domínios corretos: 

../ -suaempresa.com 

../ esteeonomedaminaempresa.com (24 caracteres) 

Segundo LAUDON(2000,p.294) os pnnc1pa1s recursos disponibilizados pela Internet estão 

presentes na tabela abaixo: 

Tabela 5: Recursos disponibilizados pela Internet 

Recurso Função 

E-mail Mensagens pessoa-a-pessoa; compartilhamento de documentos 

Grupos de Notícias Discussão de grupos em "quadros de aviso" eletrônicos 

LISTSERVs 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, gráficos e vídeos) usando links "hipertexto" 

Entender a função específica de cada recurso é importante porque em conjunto com os nomes de 

domínio eles formam os ''URL(Uniform resource Locators)", ou conjunto de esquemas que 

especificam qual dos recursos acima está sendo requisitado utilizando-se apenas uma linha de 

caracteres ASCII. 
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A sintaxe do URL está divida em 4 partes: 

./ Protocolo: Utilizado para acessar diferentes recursos (por exemplo: HTTP, FTP, 

GOPHER,etc .. ) 

./ Nome do domínio 

./ Número da porta de acesso do servidor: pode ser fornecido ou não e na sua 

ausência o valor 80 é assumido . 

./ O local do recurso no servidor: normalmente a especificação de um arquivo ou 

diretório. Pode ser opcional ou não 

Figura 56: A sintaxe URL 

PROTOCOLO 

I ENDEREÇO DO RECURSO NA INTERNET 
... .. ... 

l
httpl· I lwww. enderece. edu 809q/dir/arauivo. html 

DETALHE~ DO RECURSO -
I - ~ 

L 
PORTA 

I 
lelnetl//gopher. teste. edu/ 
I I DETALHES DO RECURSO 

I I 

I 
A figura acima exemplifica a sintaxe URL que pode ser encontrada na linha de comando presente 

em qualquer browser de navegação da Internet. 

Duas tecnologias são particularmente importantes quando analisamos o potencial da Internet e as 

causas para seu rápido crescimento e difusão: os recursos de busca e a tecnologia de "push". As 

ferramentas de busca são essências para o seu funcionamento porque a rede é dinâmica e inúmeras 

páginas de .conteúdo são acrescidas à mesma diariamente. Não seria possível e nem viável criar um 
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catálogo ou diretório único da rede. Na verdade, penso que esta teia de conhecimento é tão poderosa 

pela capacidade de crescimento e renovação ilimitados que ela apresenta. Vários Sites 

especializados em fornecer tecnologia de busca na Internet foram criados e talvez um dos mrus 

famosos atualmente em operação é o www.Yahoo.com. 

Figura 57: Um exemplo de website de busca 
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Oimoe.ct·Q!m'Ciuhii·~·OeoCities·Greei.uig~-~-Ma!!-Méssenget·Pl'o;;onals·People:$eMcli·~ 
Pen:oml·M~Yahóot'AddiBpok-~-~-~··M$:·Bookmm:ks:·C~n·~ m.im!, .• 
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Os beneficios dos sites de busca, quando aplicados aos negócios, são muitos. A geração de 

conhecimento cresce exponencialmente e a empresa passa a dispor te uma poderosa ferramenta para 

pesquisas de qualquer tipo, o universo de pesquisa é fornecido pela própria Web. 

Complementando esta tecnologia encontramos a tecnologia de "push". Programas especialmente 

instalados nos clientes web são carregados na estação e ficam em "background". Os clientes 

determinam que tipos de conteúdo gostariam de receber: dados financeiros, notícias, etc.. Estes 

programas ficam procurando este tipo de informação na rede e quando encontram, podem tocar 

campainhas, disparar e-mails, mostrar as páginas e tomar qualquer outra atitude configurada pelo 
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usuário. Sua função é a de economizar horas e horas de navegação pela rede. Sua aplicação em 

ambiente de negócios faz com que grupos. específicos de pessoas dentro da organização passem a 

receber informações relacionadas a suas funções de forma rápida e ágil. 

Arquitetura da rede 

Considerando a Internet como uma "rede de redes" podemos fazer com que as redes internas das 

empresas possam utilizar-se da tecnologia da Internet dando origem a dois tipos de redes: Intranets e 

Extranets 

Segundo PlllFER(l999, p.4) as mesmas podem ser definidas da seguinte forma: 

"Intranets: um modelo baseado na adoção, adaptação e integração de tecnologias derivadas da 

Internet e protocolos de comunicação para uso em sistemas de informação internos. ,,43 

"Extranets: Acessos seguros a aplicações de Intranet ou dados por usuários confiáveis e seguros. 

Tradicionalmente acessadas através de servidores seguros após um firewall, elas são possíveis 

graças a tecnologias e serviços de VPN (Virtual private network)."44 

Uma Virtual private Network é "uma conexão segura entre dois pontos interligados à Internet e 

disponibilizados através dos provedores de acesso de Internet."45 LAUDON(2000,p.301) 

43Nossa Trad. No original: "Intranets: a deployment model based on the adoption, adaptation and integration oflnternet
derived technologies and communications protocols for use in internai information systems." 
44 Nossa Trad. No Original: "Extranets: secure access to intranet app1ications or data by known and trusted users. 
Traditionally facilitated via secured servers outside the firewall, extranets are now enabled by virtual private network 
(VPN) technologies and VPN hosting services" 
45 Nossa Trad. No original: "A virtual private network (VPN) is a secure connection between two points across the 
Internet and is available through Internet Service Providers (ISPs)." 
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A figura abaixo ilustra esta arquitetura: 

Figura 58: Intranets e Extranets 

DISPOSITIVO VPN 

INTRANET 

I 
~ MECANISMO DE 
"--------" SEGURANÇA 

(Por ex.: Firewall) 

VPN VIRTUAL PRIVA TE NETWORK 
Fonte: (PIDFER, 1999,p .. 5) 

Tentando fazer uma tradução mais prática das intranets diria que as mesmas contêm um universo de 

conteúdo semelhante à Internet mas centrado no âmbito da organização. Os e-mails, agendas 

corporativas, publicação de documentos e rotinas de work-flow passam a ser acessados através de 

um browser e a empresa passa a se beneficiar de toda a funcionalidade e simplicidade fornecidas 

pelo mesmo no seu dia a dia. 

Ações capazes de expandir este acesso utilizando-se a infra-estrutura de cabeamento e protocolos da 

Internet para acesso aos servidores corporativos ou possibilitando a conexão das intranets ou redes 

locais na Internet constituem uma forma simplificada de conceber as extranets. 
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O diagrama abaixo exemplifica a arquitetura de componentes típica das intranetslextranets. Os 

clientes Web são representados por qualquer dispositivo capaz de ver e interagir com toda a 

informação contida no ''W orld wide web" utilizando-se de softwares que fornecem a interface 

gráfica apropriada. Estes softwares são chamados de ''browsers" e, tecnicamente falando, são 

programas que se utilizam do Hypertext Transfer Protocol (http) para fazer solicitações através da 

Internet a um servidor Web. Normalmente os web sites ficam hospedados em servidores dos 

próprios provedores de acesso e o seu conteúdo é considerado de domínio público e portanto 

passível de acesso por qualquer usuário da Internet. 

Figura 59: A interligação dos servidores 

"BACK
END" 

ENTERPRISE 
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Os servidores Web são compostos por uma configuração de hardware apropriada e por softwares 

específicos para gerenciar e fornecer acesso a documentos baseados em Hypertext markup 

Language (HTML). Em muitos casos, o código HTML é gerado de forma dinâmica pelo software do 

servidor. Estes softwares operam com a maioria de sistemas operacionais disponíveis no mercado 

(Unix, Nt server I Novell I Os2) e como exemplos poderia citar: Microsoft Internet lnformation 

Server (IIS), Domino Server , Netscape e Apache Server. A principal função destes softwares é a de 

gerenciar o fornecimento de conteúdo e pesquisa na Internet. 

Os servidores de comércio eletrônico são dotados de softwares capazes de gerenciar lojas virtuais 

"on-line". Os principais componentes destes softwares são ferramentas de implantação de lojas, 

ferramentas de gerenciamento de servidor de comércio, e ferramentas de integração com os sistemas 

de ''back-end". Vários destes softwares contêm "modelos" de lojas que podem ser facilmente 

adaptados ou facilitam a criação de novas lojas através de "assistentes". Algumas das 
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funcionalidades encontradas nestes softwares incluem: consultas de produtos, tecnologia de leilões, 

cálculo de preços . e descontos, listas de perguntas e respostas, comparações de produtos, 

rastreamento de pedidos, rastreamento de embarques e ferramentas de busca. 

As promoções e propagandas também podem ser feitas através de ferramentas que facilitam o 

registro de usuários, a execução de promoções de vendas, o envio de e-mails para uma população 

previamente escolhida e ferramentas que através de canais específicos selecionados pelo usuário lhe 

entregam conteúdo específico. 

A figura abaixo mostra os elementos básicos que compõe um servidor Web: 

Figura 60: Elementos constituintes dos servidores web 
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Fonte: (LAUDON, 2000,p.293) 

Provedor de Acesso de Internet 

Todo o tráfego de informação da rede é controlado por elementos de hardware chamados roteadores. 

Estes elementos, sempre colocados entre os clientes web e os servidores web, têm a missão de 

indicar qual o próximo endereço dentro da rede para o qual um pacote de informação deve ser 

enviado de forma a alcançar seu destino final. 
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Elementos fundamentais da infraestrutura Web eles foram inventados pela empresa Cisco, que 

devido às projeções atuais de crescimento da Internet passou a ser considerada uma das mais 

valiosas entre os analistas do mercado financeiro mundial pela expectativa de geração futura de 

caixa que esta expansão poderá lhe proporcionar. 

Os sistemas de ''back-end" são aqueles em operação corrente nas empresas, normalmente 

disponíveis através de uma LAN. Eles podem ser constituídos por sistemas proprietários, ERP 's, 

bancos de dados etc.... O principal ponto a se destacar é a empresa que deseja implantar uma 

operação de e-commerce precisa constituir uma interface entre os softwares de comércio eletrônico 

e os softwares encarregados de gerenciar as transações internas. 

Segurança na Internet 

Desde o seu surgimento a Internet foi continuamente atacada como uma rede pouco segura e 

portanto, inapropriada para suportar transações de negócios. Realmente, sua concepção inicial não 

previa esta exploração e a simplicidade de protocolo, operação com que a mesma foi dotada é 

atribuída em parte, a ela não ter nascido voltada para a segurança. 

Algumas questões sobre segurança devem ser devidamente tratadas quando se está montando uma 

infraestrutura de acesso a Internet. A Internet apresenta algumas vulnerabilidades já detectadas e 

devidamente tratadas pelas tecnologias de segurança disponíveis atualmente. 

As principais vulnerabilidades são: 

Endereço da porta de entrada do servidor: uma rede local ou intranet que utiliza o protocolo 

TCPIIP contém vários endereços IP para acesso dos usuários internos. Se um agente externo 

conseguir acessar o servidor corporativo e descobrir o endereço de outros sevidores pertencentes a 

esta rede interna, terá o mesmo acesso que um usuário local tem. Os firewalls, indicados 

anteriormente, têm a função de "esconder" os endereços internos dos usuários públicos da rede e 

com isso, preservar a segurança das informações contidas nos servidores corporativos. Dependendo 

do grau de proteção desejado pela organização, vários firewalls podem ser instalados constituindo 

·cada um uma barreira diferente a sertransposta pelos Hackers. 
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Senhas fracas: Como as empresas podem disponibilizar acesso remoto de seus servidores a 

empr.egados externos ou .mesmo _a . colaboradores, as '.'senhas fracas" podem ser identificadas por 

hackers que passam também a acessar estes servidores. Exemplos clássicos de "senhas fracas" são 

as datas de aniversário, casamento, nascimento do filho, nomes próprios etc. Existem hoje 

disponíveis na própria internet programas que testam este tipo de senha. Uma senha segura deveria 

ser composta de no mínimo 8 caracteres combinando caracteres alfabéticos e números. Este tipo de 

senha força os programas de teste a executar extensas rotinas procurando todas as combinações 

possíveis para 8 letras e números concatenados aleatoriamente. 

e-mails falsos: usuários podem receber e-mails de supostos "colegas de trabalho" solicitando uma 

série de informações quando na verdade, a pessoa em questão não solicitou nada. Um possível 

método de prevenção seria dotar os e-mails de assinaturas digitais que pudessem ser conferidas 

pelos receptores de tais e-mails. Vários programas utilizados para e-mails já possuem esta 

capacidade. 

Invasão por vírus: vários vírus podem ser enviados por e-mails ou mesmo estar escondidos em 

programas disponíveis para download na internet. A regra para sua detecção e prevenção é a mesma 

que a tradicionalmente utilizada para vírus: Não abrir mensagens de origem desconhecida sem fazer 

a verificação através de um programa anti-virus. Os problemas causados aqui podem ser muito 

maiores do que os tradicionais porque ultimamente a "genialidade" dos inventores de vírus começou 

a criar rotinas que sobrecarregam os servidores internet e levam os provedores a um estado de 

impossibilidade de serviço ("Denied of service") devido ao número de transações fantasma que eles 

geram. A possibilidade de detecção e prevenção contra estes vírus não é maior do que a de vírus 

convencionais. Uma vez proliferados, as empresas de anti-virus os analisam e procuram criar 

vacinas de imunização contra outros possíveis casos. 

Os procedimentos de segurança a serem adotados pelas empresas não são distintos dos 

procedimentos tradicionais adotados para empresas que fornecem acesso remoto a seus servidores. 

O que a Internet traz de novo é a possibilidade de acesso de qualquer lugar do mundo por hackers ou 

"desocupados" e uma velocidade muito maior de proliferação dos prejuízos entre todos os usuários 

da rede. 
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Os procedimentos de segurança deverão contemplar a criação de políticas e procedimentos de 

segurança internos e externos, a utilização de .criptografia, a auditoria e o "desafio" contínuo dos 

sistemas vigentes procurando buscar falhas e a contratação de empresas e consultorias 

especializadas no assunto. O importante é utilizar os recursos na medida certa, não tomando a rede 

inflexível ou a sua operação extremamente complexa em nome de uma "paranóia" por segurança 

absoluta. 

Os modelos de negócios na Internet 

Gostaria de encerrar este capítulo indicando os principais modelos de negócios na internet que se 

constituíram até o presente instante: 

Tabela 6: Modelos de negócios na Internet 

Categoria Descrição Exemplos 

Lojas Virtuais 

Concentradores 
de Mercado 

Corretores de 
Informação 

Corretores de 
Transação 

Leilões 

Leilões 
"ao contrário" 

Venda de 
produtos digitais 

Provedores de 
conteúdo 

Provedores de 
serviços On-line 

Fonte: (Laudon,2000,p.304) 

Vendem produtos físicos e serviços on-line. O 
delivery destes bens segue os meios tradicionais 
de entrega 

Reúnem informações sobre produtos e serviços 
de múltiplos provedores em um único local. Os 
compradores podem procurar, comparar e 
algumas vezes efetuar transações de venda. 
Fornecem produtos, preços e informações 
disponíveis. Alguns facilitam as transações, mas 
seu maior valor está na informação que provêem. 
Os compradores podem ver taxas e termos, mas a 
principal atividade do negócio é completar a 
transação. 

Amazon.com 
Virtual Vineyards 
Security First 
Network Bank 
Internet Mall 
DealerNet 
Industrial Marketplace 
lnsureMarket 
Partnet 
Travelocity 
Auto-by-Tel 
E*trade 
Ameritrade 

Provêem leilões para produtos com preços e Bid.com 
disponibilidade mudando constantemente, Onsale . 
algumas vezes em resposta a ações dos clientes 
Os clientes submetem seu lance para vários Priceline,com 
vendedores, para comprar produtos ou serviços à· 
um preço especificado pelo comprador 
Vendem e entregam software, multimídia, e outros 
produtos digitais pela Internet 

Geram receita vendendo conteúdo. O consumidor 
paga para acessar este conteúdo, ou a receita 
pode ser gerada vendendo-se anúncios 
publicitários. 
Provêem serviços e suporte para usuários de 
hardware e software 
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Build-a-Card 
PhotoDisc 
SonicNet 
Wall street Journal 
lnteractive 
Quote.com 
Tripod 
Cyber media 
Tune up.com 



Estes modelos poderão ser copiados ou. adaptados por todas as empresas tradici9nais quando do seu 

".ingresso .na web .. O,que~pensO$eLimportante .ressaltar ,é.que.cada,umddes ap~esenta características· 

específicas que podem ser combinadas e aprimoradas visando o estabelecimento de outros modelos 

de negócios da nova economia. 
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. 4. Recomendações 

·Várias recom~ndaÇõ~s fo~am feitas durante este trabalho sobre que efeitos e ·mudanças:a Internet· . " . ' .'· .• ·. : ' . . ' ' . ;• 

. está promovendo· no ,ambiente de negócios. No. entÇthto, penso ser oportuno proctírar.fazer um 
' ' ·. . . ; . . . ' . ~ . ·: ' . 

resum~ qu~ indique a importância de efetuar ou nãó tais rrludanç~s e quais efeitos a: exec~ção destas 

podem acá.rietar. . 

Estamos.vivendo•mpa era na qual os,négócios passam a sér:~p.ediçlos pelos·seus·ativos lntan~v~is. O 

conhecimento, a faciÚd~d~ e rapi<fez para geração e cri.a.çã.o de s~l~ções' baseadas: :em toda a 
. .·. .. . . . . ' ··., . - ' 

i~fhtestrututa de coniu~cação mundial e que ·utilizem os recursos dé. Internet disponíveis irá 

det~rminar quais empresas terão sucesso na "nova ecbnomia'; e quais nãb. 

. .. 
As empresas precisàm começar a construir "novos balanços" baseados lia contabilização dos seus 

' . ·~ . . . . 

intangíveis ~ efetuar os investirrieritos 'em pessoas, processos, tecnologia e infra~strutura necessários 

para aumentar o seu valor de mercado. 

Uma rápida consulta· a qualqlier ·.dos "ámkings" de vatori.ia.ção de .. empresas. disponíveis poderá 

exemplificar como cada vez mais as empresas. passam a depender de ·àtivos intangf~eis para gerar 

valor e conseqüentemente fluxo· livre de caixa para reinuÍierar setis acionistas .. Ú ''rariking" ab.aixo 
' . - . '. . ' . ~ . . . . .. 

disponível no. '~ebsite" da revista FORTUNE im:lica as 10 maiores empresas. americárias 

classificadas de acordo. com se~ valor de mercado 'ao final de 1999: 

Fonte: nttllt:/JWWW. 

Tabela 7: llimkingde.valorização de·êm.presas 
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Se compararmos os ativos da Microsoft e da Cisco Systems com os da General Electric vemos que 

eles representam 9,18% e 3,63% respectivamente dos ativos da GE. Proporções similares são 

encontradas para Intel, Oracle e Lucent Technologies. Isto reflete claramente que a expectativa de 

geração de valor destas empresas não está calcada nos seus ativos fisicos e sim nos seus ativos 

intelectuais. 

A questão que se nos apresenta é exatamente esta: todas as empresas não passarão a ser valorizadas 

em grande parte pela quantidade de "capital intelectual" que conseguirem acumular ? Não será este 

o ativo determinante para aqueles que pretendem obter sucesso nos próximos anos ? 

Karl Erik Sveiby -pesquisador escandinavo que está estudando e propondo possíveis modelos a 

serem empregados na contabilização de ativos intangíveis desde a década de 80- propõe um quadro 

de referência para avaliação do valor das empresas baseado no capital intelectual que estas detêm: 

Figura 61: Qmtdro de referência para vmmorização de empresas 

:_:_::::··:.:::1 
-·:·:::::.::::·)J. 

Fonte: (SVEIBY,l998,p.4) 
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O capital de clientes representa basicamente "capital de relacionamento", capacidade de estabelecer 

novas relações baseadas não na venda das marcas construídas com instrumentos de mídia tradicional 

mas em experiência. 

Dado que na ponta final do consumo encontramos apenas "o consumidor'' as empresas voltadas ao 

''Business to Business" deverão enfrentar um dificil dilema: voltar-se para o consumidor final e 

aprender dele o que este necessita, proporcionar a cada um uma experiência agradável e em contra 

partida enfrentar conflitos ferozes com seus atuais parceiros ou, transferir a estes o "capital de 

relacionamento" e passarem a ocupar um papel secundário, de mero "fornecedor" daqueles que 

detêm a verdadeira "franquia do consumidor". 

Se este negócio for hoje apenas um "intermediário" a situação se complica ainda mais pois a 

desintermediação não é um fenômeno passageiro. Ou estas empresas buscam novas competências 

que não estejam apenas baseadas na posse de informação ou nos relacionamentos que conseguem 

promover, ou estarão fadadas a desaparecer. 

As empresas voltadas naturalmente ao ''Business to Consumer" estão, em princípio, livres do 

conflito que deverá surgir entre produtores e canais de distribuição. No entanto, se mantiverem as 

práticas da ''velha economia" e não utilizarem de forma intensiva a Internet não conseguirão manter 

seus clientes. Elas dispõem de uma "aparente vantagem", mas irão passar a competir em um 

ambiente aonde "todos" irão abordar seus clientes atuais de forma direta. Se ela não conseguir se 

diferenciar promovendo uma agregação de valor palpável, será apenas mais uma opção dentre as 

muitas novas opções que irão surgir. 

Ambas deverão estar voltadas a soluções customizadas, personalizadas que promovam uma ''venda 

de serviços" e na qual a entrega do produto "o produto" passe a ser apenas uma decorrência do 

serviço prestado. 

O mercado também deve ser encarado de forma distinta e como conseqüência projeções de vendas e 

crescimento baseadas apenas na capacidade geográfica de distribuição deixarão de existir. Estamos 

realmente ingressando na era do ''Marketspace: qualquer lugar" e abandonando a era do 

''Marketplace: rede fisica". 
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O capital organizacional aumentará na proporção direta com que a empresa aumente a sua 

capacidade de .inovação . porque a .nova dinâmica do .mercado .não permitirá mais que haja demora 

nas decisões e reações. Obter tal inovação implicará em cada vez mais "processar" conhecimento e 

em cada vez menos "manusear coisas". 

As respostas aos novos desafios irão basear-se cada vez menos em variáveis denominadas (que 

permitem o equacionamento cartesiano e exato para fornecer uma resposta) e cada vez mais em 

variáveis não denominadas que exigem a utilização da intuição, da criatividade e da capacidade de 

geração de novas idéias para que se encontre uma solução. 

Procuramos destacar na seção sobre reestruturação organizacional como as novas estruturas de 

trabalho deverão ser revistas para promover a geração e disseminação do conhecimento de forma 

rápida e eficaz, e qual o perfil de liderança esperado dos ''trabalhadores da nova economia". 

Provavelmente várias empresas terão sérias dificuldades em promover uma mudança radical deste 

modelo: estamos pagando o preço de investir anos e anos na estrutura hierárquico-funcional, 

eficiente para o modelo industrial de produção em massa. No entanto, a vivência e experiência das 

empresas com este novo modelo só crescerá com o tempo. Muitos erros serão cometidos 

principalmente porque a mão de obra existente hoje no mercado não foi treinada para operar dentro 

desta nova estrutura e só conhece o antigo modelo de trabalho. O importante aqui é começar a 

mudança o mais rápido possível e não ter medo a cometer erros porque a cada dia que passa o valor 

da empresa poderá estar diminuindo e o reflexo de tal demora será notado rapidamente. 

Os processos relacionados a clientes precisam ser revistos e adaptados segundo a ótica da "mass 

customization": equipes especializadas, módulos de capacidade que podem ser facilmente 

combinados para resolver necessidades específicas, flexibilidade de atendimento e adaptação a 

novas demandas etc .. Os processos relativos à organização deverão ser priorizados de acordo com a 

sua importância para o desenvolvimento de competências. Conforme pudemos indicar na seção 

sobre reavaliação estratégia a eficácia dos processos operacionais da organização constitui apenas 

um fator de higiene para os participantes do "clube da nova economia": todas as empresas devem 

fazê-lo. Aquelas que ainda não empreenderam este caminho apenas "dobram ou triplicaram" a 

·quantidade de trabalho que terão nos próximos anos para se manterem no mercado. 
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O capital humano talvez seja o o "ativo dos ativos" intelectuais. Cada vez mais os profissionais de 

qualquer área e executando.· qualquer função deverão desenvolver três competências básicas: 

capacidade de lidar com pessoas, capacidade de lidar com informações e capacidade de lidar com 

tecnologia. O grande desafio da organização que pretende aumentar seu capital humano estará 

diretamente relacionado com a capacidade que esta tenha de treinar e selecionar novos 

colaboradores que busquem adquirir e desenvolver tais competências de forma cada vez mais eficaz. 

Não estamos falando aqui apenas dos "colarinhos brancos" ou executivos chave do negócio pois a 

disseminação do conhecimento e o estabelecimento de relações laterais produtivas e agregadoras de 

valor deverão ocorrer em todos os níveis da organização. 

Os "cargos" deixarão de existir uma vez que as competências para lidar com as mudanças, 

complexidade e volume de informações recebidas dia a dia passarão a ser o novo critério de 

contratação. Os "espaços organizacionais" deverão ser preenchidos por aqueles que realmente têm 

as competências necessárias para exercer determinada função do negócio. Antigos critérios como 

"tempo de. casa" ou "lealdade ao negócio" deverão ser abandonados sob pena de que os talentos 

realmente competentes abandonem o negócio buscando organizações que possibilitem um 

crescimento baseado em competências reais e não em "paternalismos". 

Atrair e manter talentos deverá a ser a grande meta de qualquer negócio: o que se necessita são 

relações de trabalho muito mais abertas, nas quais o feedback empregado/empregador seja contínuo, 

construtivo constituindo-se uma relação adulta e séria e também, uma mudança efetiva nas políticas 

de remuneração que diferenciem sem culpa e além de uma parte fixa sejam constituídas por bônus 

de longo prazo e bônus por performance. 

Gostaria de encerrar estas recomendações indicando que a principal atitude a ser tomada por 

qualquer organização seja a de buscar o "novo" sem receio, procurando libertar-se de quaisquer 

amarras que às mantenham presas ao passado. 

As empresas que obtiveram sucesso na "velha economia" não devem imaginar que as soluções 

encontradas anteriormente, e incorporadas à sua cultura e valores como práticas valiosas, devam ser 

utilizadas na "nova economia". Pesados investimentos foram feitos em tecnologia, identificação de 
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marca, atendimento ao cliente e constituição de redes de distribuição baseados em uma "antiga 

.lógica" de negócios. O importante é que.eles não constituam uma âncora que impeça o negócio de 

desfazer-se dos ativos de que não mais necessita para investir nos ativos que, apesar de intangíveis, 

serão fundamentais para que elas continuem mantendo suas histórias de sucesso. 
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5. Conclusão 

Estamos atravessando um novo ciclo de mudanças na sociedade (uma nova economia está surgindo) 

e o conhecimento será o principal recurso que esta deverá utilizar. Por tratar-se de um processo 

totalmente "caótico e novo", utilizar ferramentas analíticas e deterministas fatalmente nos conduzirá 

ao fracasso: 

"Terra, mão-de-obra e capital são importantes, mas principalmente como restrições. Sem 
eles, nem mesmo o conhecimento pode produzir; sem eles, a gerência não pode 
desempenhar o seu papel. Mas onde existe uma gerência eficaz, isto é, a aplicação do 
conhecimento ao conhecimento, sempre podemos fazer os outros recursos. O fato do 
conhecimento ter passado a ser o recurso, ao invés de um recurso, é que toma nossa 
sociedade "pós-capitalista". Este fato muda fundamentalmente a estrutura da sociedade. 
Ele cria novas dinâmicas sociais e econômicas. Ele cria novas políticas." 
(DRUCKER, 1998,p.23) 

Parece ser que o conhecimento aplicado começa finalmente a assumir o papel preconizado por 

Drucker durante os últimos anos deste século. Acho correto afirmar que todas as iniciativas por 

conseguir informações mais completas e detalhadas sobre clientes, fornecedores, mercados e 

recursos humanos parecem estar suplantando as antigas iniciativas por massificação, ganho de 

escala e produtividade. Estamos vendo o mercado de massas ser substituído por micro mercados 

muito mais segmentados e que demandam um atendimento muito mais personalizado. 

Procurei com este trabalho mostrar como os fundamentos da prática empresarial largamente 

difundidos e ensinados durante o século XX começam a ser afetados por todas as transformações 

promovidas pela Internet. Penso ter abordado todos os temas relevantes para esta análise e a divisão 

do trabalho foi propositadamente concebida procurando mostrar quais os possíveis impactos sobre 

estas empresas, quais os elementos que estas deverão levar em consideração ao formular suas novas 

estratégias e fundamentalmente como poderão proceder para construir uma cadeia de-·valor para os 

"consumidores da nova economia". Na seqüência procurei mostrar quais as premissas a serem 

adotadas na reconstrução do modelo de negócio. 

Meu objetivo foi propor um "quadro geral" que auxilie na formulação de estratégias corretas, já que 

a Internet está proporcionando a criação de um sistema novo e revolucionário visan~o a. criação de 

riqueza. Estamos falando de mudanças profundas que desafiam os fundamentos do passado e 

constituem uma verdadeira revolução. Uma revolução normalmente traz consigo volatilidade, 

movimentos bruscos e rupturas com o passado. 
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Durante palestra proferida no evento "Information Management 2000", em 03 de maio de 2000, em 

São Paulo Alvin To:ffler teorizou sobre alguns dos efeitos que a "nova economia" traz consigo. Os 

cinco pontos importantes indicados por ele são: 

simultaneidade e conflito. 

complexidade, conectividade, alianças, 

A complexidade indica que os fenômenos não ocorrem em "linha reta": crescimentos anuais e 

uniformes, e devemos contar com o fato de que efeitos não previstos irão surgir. 

As alianças não mrus serão "constituídas quando necessário" mas serão "necessariamente 

constituídas" pois empresas atuando de forma solitária dificilmente conseguirão obter toda a 

tecnologia, suporte e recursos necessários para se obter sucesso. 

A conectividade já foi devidamente abordada ao longo deste trabalho. Acho que as palavras mais 

repetidas ao longo do texto foram "on-line" e tempo real. Isso vai fazer com que o processo de 

tomada de decisão assuma uma velocidade impossível de ser processada pelo homem: talvez os 

mecanismos de tomada de decisão que já existem hoje em aviões -que alteram o curso da aeronave 

de forma automática porque o tempo de reação do piloto não possibilitaria que tal decisão fosse 

tomada- serão desenvolvidos e utilizados em larga escala. A decisão deverá ser cada vez mais 

instantânea. 

A simultaneidade indica que veremos várias coisas, em princípio opostas ocorrendo ao mesmo 

tempo: empresas da nova economia estarão competindo com empresas da velha economia, 

consumidores otimistas com a tecnologia irão exigir cada vez mais serviços através da Internet e 

consumidores conservadores irão protestar contra as mudanças e as empresas ficarão sem saber a 

quem atender. 

O conflito não ocorrerá apenas nos canais de distribuição, mas deverá surgir de forma mais intensa 

entre agentes de relações diretamente afetados pelas mudanças solicitadas. Não estamos falando 

aqui de conflitos violentos, mas empregando o conceito de "destruição criativa" formulado 

inicialmente por Schumpeter. 
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Estamos falando de um ambiente nada previsível ou cartesiano e cujas respostas não poderão ser 

fornecidas empregando-se apenas a "inteligência racional". A inteligência em geral não pode existir 

sem a inteligência emocional: 

"A mente emocional é muito mais rápida que a racional, agindo irrefletidamente, sem 
parar para pensar. Essa rapidez exclui a reflexão deliberada, analítica, que caracteriza ·a 
mente racional. No curso da evolução humana, essa agilidade, muito provavelmente, teve 
como objetivo exclusivo a mais básica decisão: o que merecia a nossa atenção e, uma 
vez vigilantes, quando, por exemplo, ao enfrentarmos um animal, decidir, em frações de 
segundos: eu como isso ou isso me come? As espécies que não foram capazes de uma 
reação imediata tiveram pouca probabilidade de deixar uma progênie que passasse 
adiante seus lentos genes de atuação" (COLEMAN, 1995, p.305) 

Fazendo um paralelo do exemplo do texto acima com a situação atual, acho simples demonstrar que 

as empresas que não procurarem a criatividade, a inovação e a invenção do futuro, não sobreviverão 

na nova economia, pois serão "comidas" por aquelas que apostarem na mudança. As empresas que 

continuarem empregando o modelo de Porter, baseado em posicionamento, e em conseqüência desta 

análise sentirem-se bem "posicionadas" ao invés de "inconformadas com a sua posição", perderão 

sua capacidade de reação. 

Poucas previsões podem ser feitas, uma vez que a ninguém conhece a lógica desta nova economia, e 

qualquer extrapolação determinística não permitia prever comportamentos em um ambiente volátil e 

aleatório: 

"Como os entusiastas da era espacial de 30 anos atrás, as previsões. feitas através de 
extrapolações do presente necessariamente falham. Em 1929, logo antes da grande 
depressão, o economista da Universidade de Vale lrving Fisher declarou que o preço das 
ações havia atingido 'o que parecia ser um patamar permanentemente alto'. Em 1973, 
economistas especializados em petróleo estavam, convencidos que o preço do barril 
atingiria US$ 100 em 1980. O preço hoje é US$21. Então, às vésperas de um novo 
milênio, quando todos estão tentando desenhar gráficos que indiquem como será o 
mundo, a Business Week decidiu ser não-linear. Neste relatório especial de verão, você 
não encontrará qualquer tabela prevendo o número de usuários da Internet em 2020, 
taxas de mortalidade em 2030, ou renda per-capita em 2040."46(BUSSINESS 
WEEK, 1999,p.37) 

46 Nossa Trad No original: "Like the Space Age enthusiasts of 30 years ago, forecasters who extrapolate from today 
inevitably get tomorrow wrong. In 1929, just before the Great Depression, Yale University economist Irving Fisher said 
stock prices had reached "what looks like a permanently high plateau". In 1973, economists lined up at the gas pump 
were sure that oil prices were headed for $100 a barrei by 1980. The figure today is $21. So on the eve of the 
millennium, when everyone is drawing lines on graphs to see where the world is headed, BUSINESS WEEK cut loose 
and went non-linear. In this summer special report, you won't find any tables predicting Internet usage in 2020, mortality 
rates in 2030, or per capita income in 2040" 
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O que parece ser certo é que os intangíveis realmente assumirão um papel preponderante neste novo 

mundo. Não deveremos nos surpeender se, no futuro, as empresas passarem a publicar balanços 

com o seguinte formato: 

Figura 62: O balanço dos intangíveis 

Caixa 

Ativos Correntes 

Ativos permanentes 

Capital estrutural 

Estrutura Interna 

Competências Individuais 
FONTE:(SVEIBY, 1998,p.2) 

Ativos Passivos 
~~--~ -, Passivos de curto prazo 
' 

Exigíveis a longo prazo 

L..-----' Patrimônio Líquido 

Patrimônio Intangível 

A diferença entre valor de mercado e patrimônio líquido como um patrimônio intangível da empresa 

não constitui um elemento novo. Esta diferença já existia na «velha economia" por diversos 

motivos. O que a "nova economia" está produzindo é a grande valorização dos ativos intelectuais. 

Estes sim serão os diferenciadores do futuro. 

Estamos presenciando uma nova era que exige que mats nscos seJam corridos e mats apostas 

formuladas por aqueles que desejam promover uma inserção no futuro rentável e promissora. Este 

fenômeno não é novo, o que muda é a sua forma e não o seu conteúdo. Talvez enxerguemos hoje as 

mesmas limitações e riscos que os antigos exploradores navais enfrentaram para descobrir que a 

''terra era redonda". Acho oportuno, portanto, encerrar este trabalho citando um texto que procura 

adivinhar a sensação que os marinheiros que embarcaram na expedição de Pedro Álvares Cabral 

sentiam ao fazê-lo: 

"Para a maioria dos embarcados, aquela seria uma viagem sem volta. Na verdade, não 
havia quem desconhecesse os riscos de semelhante jornada. Tanto é que a maioria dos 
homens a bordo tinha deixado assinado seu. testamento. Muitos daqueles viajantes 
enfrentaram os mares como alguém que, hoje, entrasse num avião sem a garantia do 
aeroporto no final da viagem. De fato, dois entre cada três homens a bordo jamais 
voltariam a contemplar aqueles céus, aqueles montes, aquela cidade". 
(BUENO, 1999,p.33) 
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