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1. INTRODUÇÃO

Esta dissertação aborda o uso estratégico das tecnologias da informação

e da automação no gerenciamento do relacionamento de uma grande empresa

de serviços financeiros com seus clientes. A metodologia utilizada é a do estudo

de caso. O objeto do estudo de caso é uma empresa brasileira do ramo de

administração de cartões de crédito, com operações no mercado local.

A dissertação está dividida em oito capítulos. No primeiro capítulo,

encontra-se a introdução, o contexto sócio-econômico, a definição do problema

e os objetivos gerais e específicos.

O segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico, onde serão

pesquisados os principais conceitos estratégicos que permeiam as decisões de

Tecnologia da Informação, Tecnologia da Automação e da gestão de

relacionamento com clientes através de revisão bibliográfica de artigos, livros e

pesquisas realizadas pelos principais autores clássicos e contemporâneos.

A terceira parte trata da metodologia onde iremos descrever em detalhes

o roteiro do estudo de caso, o processo de coleta de dados e a metodologia

adotada no desenvolvimento desta dissertação.

O estudo de caso é apresentado no quarto capítulo, onde codificamos e

detalhamos a situação tornando possível a identificação dos pontos chave para

a elaboração de alternativas e recomendações.

O quinto capítulo apresenta a análise do caso através dos modelos de

competitividade.
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o sexto capítulo apresenta as considerações finais, o sétimo as

limitações da pesquisa e as sugestões para estudos futuros. E o oitavo contém

a bibliografia.

1.1. Contexto sócio-econômico

A economia mundial está em constante mutação e a velocidade com que

estas mudanças ocorrem é cada vez maior. Poucos estão cientes das

possibilidades do ambiente competitivo em que atuam e da fragilidade de suas

posições no mercado. A nova ordem setorial, conforme descrita por Hamel

(2.000), configura as transformações do ambiente organizacional e reduz cada

vez mais os ciclos de vida dos produtos e dos modelos de negócio. O aumento

na velocidade de desenvolvimento da Tecnologia da Informação é fator chave

para a expansão do escopo dos negócios e da definição de novas vantagens

competitivas.

Podemos observar que os consumidores mudam as suas preferências

rapidamente em função da crescente oferta de produtos e serviços e variedade

de fornecedores. A sobrevivência no mercado é exercida por aqueles que tem a

capacidade de revolucionar e criar novas estratégias de valor para clientes,

funcionários e acionistas. O aumento da capacidade e capilaridade das redes

de distribuição de informação e o crescimento do mercado de consultoria

possibilitam o acesso rápido ao conhecimento e à tecnologia necessária para a

evolução dos modelos de negócio. O eficiente mercado global reduz o tempo de

permanência na liderança, tornando a evolução contínua um desafio do dia-a-

dia.

Interpretando o texto de Hamel (2.000) podemos definir o modelo ideal

de negócio como sendo o monopólio sustentado pela inovação revolucionária

constante, ou seja, a construção de um monopólio baseado em inovação
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contínua. O foco da gestão empresarial nas duas últimas décadas esteve

concentrado na melhoria contínua e na qualidade total, qualificando

competidores para revolucionar o presente e construir o futuro. Em contraste

com o modelo de desenvolvimento linear, aceito por grande parte das

organizações, a revolução de Hamel (2.000) é evidenciada nas rupturas do

sistema vigente e na incerteza da obtenção de resultados no complexo e

caótico ambiente competitivo em que nos encontramos.

A nova ordem de desenvolvimento exige o domínio da interpretação

sobre as necessidades dos clientes, do mercado, dos modelos de negócio e do

potencial da tecnologia da informação e da tecnologia da automação para o

sucesso na arena global. Embora a evolução tecnológica tenha aberto novas

possibilidades ao mercado através do desequilíbrio das concorrências e do alto

valor agregado de suas soluções, ela também gerou perdas financeiras e

eliminou concorrentes que superestimaram os benefícios das novas

tecnologias.

As rápidas mudanças sócio-econômicas, típicas do hoje chamado pós-

modernismo, colocam em cheque a eficácia dos modelos lineares de

"planejamento estratégico". Neste contexto vamos isolar o mercado brasileiro

de cartões de crédito, e inserir um estudo de caso sobre as possibilidades

estratégicas da Tecnologia da Informação (TI) e da Tecnologia da Automação

(TA) como suporte para conquistar maior competitividade e inovação frente aos

desafios de uma nova visão estratégica.

1.2. Definição do problema

Os concorrentes do mercado brasileiro de cartões de crédito estão

investindo na inovação de seus modelos de negócio, pressionados mediante a

provável queda da taxa de juros que está diretamente relacionada à geração do
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colchão de receitas capaz de absorver as ineficiências no relacionamento com

os clientes e nos processos empresa rias.

É uma corrida contra o tempo. A insatisfação dos clientes, a expansão do

mercado, a entrada de novos concorrentes, a imprevisibilidade e o alto grau de

desenvolvimento da tecnologia aumentaram a complexidade das práticas

comerciais. A necessidade de informações adicionais, maior controle, melhor

atendimento a clientes em meio ao crescimento exponencial do volume de

processamento de dados exigem a criação de novos processos e estratégias de

negócio.

A disputa agressiva pelos melhores clientes impõe pressão pelo aumento

de flexibilidade e velocidade. A necessidade da inovação e o foco do cliente

tornaram-se essenciais à geração de resultados. Portanto, o problema a ser

estudado reside na seguinte questão: como a estratégia competitiva adotada

pela Credicard alinha-se com as proposições de alguns modelos estratégicos

de competitividade?

1.3. Justificativa

A Credicard é a maior empresa emissora de cartões de credito da

América Latina, possui três bilhões em carteira de crédito e seis milhões de

clientes, e está enfrentando uma mudança de posicionamento no mercado onde

está em discussão o valor da informação sobre o perfil do cliente. Como

transformar esta informação em resultados? Como entender esta informação

como arma estratégica? E como gerenciar o processo estratégico em meio à

economia da informação?

Boa parte das perguntas pode ser estudada à luz dos modelos

estratégicos de competitividade, que agregam o valor dos conhecimentos

consolidados aos conceitos e tecnologias perecíveis, criando um referencial que
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possa destacar alternativas estratégicas para a competição na economia da

informação.

1.4. Objetivo geral

o objetivo consiste em investigar, através da metodologia do estudo. de

caso, se a estratégia adotada pela Credicard é comparável aos resultados

gerados pelos principais modelos estratégicos de cornpetitividade.

1.5. Objetivos específicos

a) Analisar o intento estratégico da Credicard e seus objetivos.

b) Aplicar os modelos de estratégia competitiva à situação da Credicard.

c) Comparar os resultados dos modelos com os objetivos estratégicos da

Credicard.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo serão apresentados as principais teorias e modelos das

áreas estratégica e competitiva que fundamentaram o presente estudo de caso.

2.1. Aspectos econômicos

Shapiro e Varian (1.999) argumentam que, embora a alta velocidade de

desenvolvimento da tecnologia possa ter causado uma revolução no mercado

de bens de informação, os conceitos e modelos econômicos consolidados são

válidos para explicar a economia da informação. Logo, os autores acreditam

que, ao invés de se buscarem novos modelos econômicos, pode-se adaptar os

conceitos da revolução da informação à modelagem econômica conhecida.

Segundo os autores, o desenvolvimento contínuo da tecnologia da

informação causa a ruptura e a criação de novos nichos de mercado, alterando

constantemente a paisagem da economia mundial. No entanto, por serem

duráveis, os modelos econômicos podem explicar as mudanças nas relações

de mercado, identificando as suas causas e as suas conseqüências e

compreendendo a propriedade de balizar e guiar os empreendedores nas

decisões no ambiente competitivo (Shapiro e Varian, 1999).

Esta seção trata dos aspectos econômicos a serem considerados nos

negócios onde o produto é um bem de informação. Os itens constantes desta

seção descrevem os conceitos e as estratégias a serem considerados na

gestão de negócios com foco em bens de informação, à luz dos modelos

propostos por Shapiro e Varian (1999).
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2.1.1. A economia da informação

Neste item serão descritos os conceitos principais para propiciar um

melhor entendimento sobre a economia da informação.

2.1.1.1. Informação

De acordo com Shapiro e Varian (1999), o conceito de informação está

restrito a tudo aquilo que podemos digitalizar. A digitalização ocorre quando

transformamos uma informação em um fluxo de bits. Esta informação

transformada pode ter origem em um livro, música, filme, banco de dados, listas

de preços, etc. Desta maneira, é possível afirmar que a informação tem valor. O

valor da informação é diferente para cada tipo de consumidor e varia de acordo

com o interesse do indivíduo.

2.1.1.2. O custo de produção da informação

A produção de um bem de informação geralmente envolve grandes

custos fixos e baixos custos marginais. Como, por exemplo, na elaboração de

um livro, que apresenta alto custo fixo, mas a cópia do livro pode ser feita por

uma pequena quantia, insignificante quando comparada ao custo fixo. Portanto,

o preço dos bens de informação é dado pelo valor do bem para seus

consumidores e não pelo custo de produção. O valor do bem é diferenciado,

variando de acordo com a característica do consumidor (Shapiro e Varian,

1999).

2.1.1.3. Direitos da propriedade intelectual

O gerenciamento dos direitos à propriedade intelectual deve estar focado

na obtenção do melhor retorno possível ao invés da proteção da propriedade

(Shapiro e Varian, 1999).
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2.1.1.4. Bem de experimentação

Os bens de informação precisam ser experimentados para que os

clientes atribuam valor ao uso. Porém, existe uma diferença essencial entre os

bens de experimentação comuns e os de informação: cada utilização é uma

nova experiência (Shapiro e Varian, 1999).

Poucos produtores de bens de informação conseguem, através das

estratégias de "marca forte" e "reputação", superar o problema da

experimentação. No entanto, para os demais competidores permanece a tensão

estratégica entre oferecer o produto para experimentação e depois da utilização

executar a cobrança sobre o cliente, para cobrir os custos de produção e

distribuição (Shapiro e Varian, 1999).

2.1.1.5. O custo da atenção do cliente

Segundo Shapiro e Varian (1999), a informação é disponibilizada

rapidamente em todos os lugares, com baixo custo de distribuição, causando

uma sobrecarga de informação para os consumidores, que reclamam sobre o

excesso e a dificuldade de encontrar o que precisam. As palavras de Herbert

Simon, ganhador do prêmio Nobel de economia, são auto-explicativas: "a

wealth of information creates a poverty of attention" - "a riqueza de informação

gera a pobreza de atenção". Ou seja, a dificuldade de acesso à informação deu

lugar ao problema de localizar, filtrar e comunicar a informação com valor

agregado para o consumidor.

A mídia em internet pode facilitar a localização de fornecedores e

consumidores e ainda obter informações sobre novas necessidades, que

impulsionem a produção de novos produtos. O sucesso nas atividades de

localização e comunicação com clientes gera vantagem competitiva. Desta



9

forma, a Internet pode ser considerada um bom instrumento para gerar

vantagem competitiva (Shapiro e Varian, 1999).

2.1.1.6. Tecnologia

A tecnologia é o conjunto de tecnologia da informação e infra-estrutura

que permite a distribuição da informação tornando-a mais acessível,

manipulável e valiosa. A tecnologia permite fazer mais com a mesma

informação (Shapiro e Varian, 1999).

Na economia da informação, a competição exige foco nos fornecedores,

clientes, competidores e nos fornecedores de produtos complementares para o

hardware e software que compõe os sistemas do negócio. As decisões de fazer

ou comprar fazem parte do dia-a-dia das empresas de informação, bem como a

questão da compatibilidade ou não, que faz parte de uma complexa decisão

estratégica em meio às alianças, parcerias e a rede de colaboradores (Shapiro

e Varian, 1999).

A estratégia escolhida pode colocar a empresa em situações de lock-in,

nas quais a empresa fica presa ao fornecedor, tornando improvável a mudança

de uma tecnologia, sistema ou protocolo, onde os custos de mudança

(switching costs) tornam-se maiores do que os benefícios da nova tecnologia ou

produto. Mesmo assim, é preciso entender a forma cíclica da posição de lock-in,

ou seja, o sistema ideal de hoje poderá ser o sistema legado de amanhã,

responsável por outra situação de lock-in (Shapiro e Varian, 1999).

Quando grandes grupos de consumidores buscam o benefício de utilizar

uma tecnologia ou padrão popular no mercado, o valor do produto passa a estar

relacionado ao número de usuários ativos. Portanto, para Shapiro e Varian

(1999), o valor do produto é resultado da exterioridade da rede. (network

externalities).
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As tecnologias populares apresentam um prazo longo de maturação, no

qual, através da recomendação dos usuários, ou feedback positivo, podem

alcançar no futuro um momento de crescimento explosivo, podendo levar o

produto à posição dominante no mercado, ou até mesmo tornar-se o produto

padrão de mercado (Shapiro e Varian, 1999).

A incerteza causada pela expectativa frente à possibilidade e anúncios

de novos lançamentos pode atrasar ou mudar e estratégia de fornecedores e

compradores de produtos de informação. Portanto, o anúncio de lançamento de

um produto pode ser mais eficiente do que o próprio lançamento do produto

para mudar as posições no ambiente competitivo (Shapiro e Varian, 1999).

2.1.2. O preço da informação

Segundo Shapiro e Varian (1.999), o desenvolvimento da tecnologia da

informação está contribuindo para a redução do custo de distribuição, tornando

mais crítico o custo de desenvolvimento do produto de informação em relação

aos demais custos marginais.

Esta estrutura de custos leva a grandes economias de escala, ou seja,

quando mais se produz, menor é o custo médio de produção. Os custos fixos

para a produção da informação são dominados por sunk costs, ou seja, custos

afundados que não são recuperados quando a produção é interrompida. Além

dos custos fixos, o investimento para atrair a atenção do cliente, composto

pelos custos de promoção e marketing, são elevados e apresentam a mesma

característica dos sunk costs: são irrecuperáveis (Shapiro e Varian, 1999).

Os custos variáveis de produção de bens de informação apresentam

uma estrutura onde o custo para produzir cópias adicionais não irá variar com a

quantidade produzida. Fato que é explicado pela inexistência de restrição à
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capacidade de produção. Geralmente é possível produzir uma cópia ou dez

milhões de cópias mantendo fixo o custo unitário e a irrelevância dos custos

marginais na produção em larga escala (Shapiro e Varian, 1999).

As economias de escala são maiores nas empresas que vendem

produtos de informação, principalmente quando comparamos estes aos ganhos

de escala das empresas de transporte aéreo, onde o custo incrementai de um

assento é insignificante comparado ao investimento na compra do avião ou na

indústria de comunicação onde o custo marginal de envio do segundo sinal

através de uma nova rede de fibra ótica é também insignificante (Shapiro e

Varian, 1999).

Porém, em ambos os exemplos, no caso de insucesso no mercado, o

sunk cost total é reduzido pelo valor residual dos ativos obtidos através da

venda dos aviões e da rede de fibra ótica. Nos bens de informação o

investimento tende a ser perdido em sua totalidade (Shapiro e Varian, 1999).

Os mercados para informação não são mercados em competição

perfeita. Após a maioria das firmas afundarem o custo de criação do produto, as

forças competitivas.forçam o preço da produção de uma cópia adicional para o

valor do custo marginal. Como exemplo, Shapiro e Varian (1999) destacam o

custo das informações genéricas, disponíveis na internet, sendo representadas

por reportagens de jornal, listas telefônicas, mapas, cotações etc. Estas

informações são gratuitas, e podemos concluir que estão sendo vendidas a

valor zero, representando exatamente o custo marginal de produção destas

informações.

Shapiro e Varian (1.999), destacam duas possibilidades de estrutura de

mercado para a indústria da informação: 1) o modelo da firma dominante e 2) o

modelo do mercado de produtos diferenciados.
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o modelo da firma dominante consiste de uma firma que talvez não

produza o melhor produto, mas em função de seu tamanho e economias de

escala pode conquistar a vantagem de custo sobre os concorrentes. Para

ilustrar este caso Shapiro e Varian (1999) utilizam a Microsoft, em relação ao

mercado de sistemas operacionais para computadores pessoais.

Já no caso do mercado de produtos diferenciados, existem várias firmas

produzindo a mesma categoria de produto com variações e diferenciais. Os

mercados de programação para televisão, produção de filmes e o mercado

editorial se encaixam neste modelo (Shapiro e Varian, 1999).

Para Shapiro e Varian (1999) a estratégia competitiva básica a ser

escolhida depende do mercado de atuação. Se a empresa estiver atuando em

um mercado diferenciado será preciso agregar valor à informação bruta,

distinguindo o seu produto dos produtos dos concorrentes. Caso a empresa

esteja competindo em mercado com uma firma dominante, o objetivo será

conquistar a liderança de custos através de economias de escala e de escopo.

No entanto, Shapiro e Varian (1999) chamam a atenção para a

importância das políticas de preço no sucesso da implantação de qualquer uma

das estratégias. Pois, para ser bem sucedido, é preciso tornar-se líder em preço

e custos, baseando-se nas economias de escala, na exclusividade da origem

da informação e na cobrança de parte do valor percebido pelos clientes que

utilizam o produto.

A diferenciação deve ser procurada para evitar que o bem de informação

torne-se uma commodity e ocorra a queda espiral de preços, característica da

guerra de preços em mercados de informação (Shapiro e Varian, 1999).

Nos modelos de economia da informação a luta pela liderança de custo

depende da conquista de novas fatias de mercado e das competências na
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gestão do negócio. Portanto, Shapiro e Varian (1999) concluem que a chave

para o sucesso na redução de custos dos produtos de informação é o aumento

do volume de vendas, e que a melhor forma de manter uma posição de

liderança é prever as possíveis mudanças na política de preços, desde o

momento de entrada da empresa no mercado.

Outra constatação importante é que parte das estratégias de

diferenciação, adotadas por empresas ameaçadas, tiveram origem nas mesmas

tecnologias que suportavam as ameaças (Shapiro e Varian, 1999).

Shapiro e Varian (1999) aconselham a uma empresa líder que está

sendo ameaçada por um novo concorrente com competência e boa estrutura de

custos a utilizar, inicialmente, as vantagens das economias de escala, sem

esquecer de que seus preços de venda não serão mais tão altos quanto eram

no passado. O uso da estratégia de preço limite pode ser uma forma de retardar

a entrada de novos competidores no mercado, sacrificando as receitas de curto

prazo em prol da possibilidade de maior sucesso no futuro.

A experiência de Shapiro e Varian (1999) demonstra que provedores de

bens de informação, possuidores de marcas fortes e bem estabelecidas,

geralmente hesitam em baixar os preços no momento ideal, permitindo a

entrada de novos concorrentes. Esta hesitação, segundo os autores, talvez

ocorra pela crença de que a força da marca vai proteger a empresa dos

competidores. Embora o valor do prêmio da marca exista, ele não garante a

manutenção dos preços e das margens frente aos ataques da concorrência e

ao desenvolvimento de novas tecnologias que agregam redução dos custos de

produção e distribuição.

A personalização do produto e do preço é o próximo ponto após a

obtenção do sucesso na estratégia de exclusividade da informação e combate a

comoditização do produto. Shapiro e Varian (1999) aconselham a desenvolver



14

primeiramente o produto, gerando maior valor para o cliente, e, em um segundo

movimento, criar os pacotes de preços que possam absorver a maior parte

possível do valor percebido pelo cliente.

o exemplo dado por Shapiro e Varian (1999) está descrito em uma

tabela com o preço de divulgação dos anúncios através dos sites de busca na

internet. A Figura 1 demonstra a variação de custos de anúncios para o público

em geral, e o preço de anúncios para o público segmentado, onde a propensão

à compra com sobre-preço é maior.

Figura 1 - Preços dos anúncios via internet para o público segmentado

e os preços para o público não segmentado, nos principais sites de busca

nos Estados Unidos, no ano de 1.998. Preços em centavos de dólar por

visualização do anúncio

Preço de anuncio para público segmentado e geral nos Sites de buscas da
Internet nos EUA (centavos de dólar por anuncio visto no site)

Site Geral Segmentado
DejaNews 2.0 4,0
Excite 2.4 4,0
Infoseek 1,3 5,0
Lycos 2,0 3,0
Yahoo! 2,0 3,0

Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN, Halo fnformatíon Rufes: a strategic guide to the network
economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 33.

Para personalizar os produtos é importante conhecer o cliente, utilizar as

novas tecnologias na criação de novos canais de captura das informações,

armazenar e analisar o perfil dos clientes, descobrir qual é o valor percebido

pelo cliente quando ele consome os produtos (Shapiro e Varian, 1999).

As informações principais podem ser obtidas através do sistema de

faturamento, que fornece os dados demográficos, e através da observação e
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acompanhamento do uso do produto, que irá fornecer as valiosas informações

sobre o comportamento do consumidor. Obter e utilizar a informação sobre os

clientes é essencial para maximizar o valor do negócio (Shapiro e Varian,

1999).

Para Shapiro e Varian (1999), se os produtos estão direcionados para as

necessidades específicas do cliente a concorrência será menor, e a empresa

passa a contar com a flexibilidade nos preços.

A flexibilidade de preços acontece quando podemos tomar a decisão de

entrar no mercado com baixo preço, alto preço ou preço diferenciado, buscando

a maximização da receita total (Shapiro e Varian, 1999).

Shapiro e Varian (1999) mostram em um exemplo na Figura 2, onde a

diferenciação do software gerenciador de finanças pessoais da Intuit, o

Quicken, permite a empresa obter receitas adicionais através da flexibilidade de

preços.

A situação "A" ilustra a venda do Quicken por sessenta dólares para o

mercado de um milhão de clientes cativos, para os quais o valor percebido é

grande.

A situação "8" ilustra a venda do Quicken por vinte dólares para o

mercado de três milhões de clientes ocasionais, para os quais o valor percebido

é pequeno.

A situação "C" ilustra a venda do Quicken com preço diferenciado, onde

o produto é vendido por vinte dólares para o mercado de três milhões de

clientes ocasionais, e por sessenta dólares para o mercado de um milhão de

clientes cativos, que valorizam mais os benefícios do produto.



Figura 2 - A curva de demanda da situação "C"

com a área de receita total em vermelho

Curva de demanda
Preço $60
em Dólar

16

Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN, Hal. fnformation Rufes: a strategic guide to the network
economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 33.

$40

$20

1 2 3 Quantidade
em milhões

Porém, a discriminação perfeita de preços demonstrada no exemplo

anterior é de difícil obtenção. O marketing one-to-one, uma das buzzwords da

economia da informação, segundo Shapiro e Varian (1999), nada mais é do que

a repetição do que foi descrito pelo economista A.C. Pigou (1.920) e nomeado

como "a escala de discriminação de preço em três graus".

Para Shapiro e Varian (1999) existem três formas de discriminar preços:

a) Preço personalizado: onde os produtos são vendidos para cada cliente

com preços diferenciados.

b) Versões de produto: uma linha de produtos é oferecida e o cliente escolhe

a versão mais apropriada para ele.
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c) Preços por grupo: são estabelecidos diferentes preços para cada grupo

de consumidores, por exemplo, descontos para estudantes.

Para Shapiro e Varian (1999) a possibilidade de personalizar preços

aumenta com o investimento em infra-estrutura e com novas tecnologias de

informação, úteis na captura das informações transacionais e pessoais dos

clientes. O grande desafio das empresas que conquistam a capacidade de

captar as informações sobre seus clientes é o de conseguir utilizar efetivamente

estas informações para gerar resultados.

Os negócios realizados através da internet possuem larga vantagem

sobre os demais canais de distribuição, em razão da facilidade de

individualização, segmentação de ofertas e a possibilidade de realizar

pesquisas de mercado com baixo custo operacional (Shapiro e Varian, 1999).

A sensibilidade ao preço permite o aumento do volume de vendas, desde

que o produto seja segmentado e comercializado por valores adequados à

capacidade de consumo dos mercados. As diferentes versões dos produtos de

informação impedem o canibalismo dentro da linha de produtos, mesmo

havendo diferença significativa de preços (Shapiro e Varian, 1999).

O efeito da rede que direciona os indivíduos a utilizar o mesmo software

ou tecnologia está explicado na necessidade de aumentar o fluxo de

comunicação entre os indivíduos de uma organização ou região, contribuindo

para a troca de experiências e opiniões. Os descontos para a compra de

grandes quantidades ou utilização em massa são comuns, e atendem às

necessidades dos clientes e fornecedores (Shapiro e Varian, 1999).

Caso um produto de informação se torne onipresente em uma

organização ou grupo, é provável que o seu produtor passe a contar com um
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retorno financeiro acima do esperado no futuro, em razão dos pesados custos

de mudança incorridos na troca por outro produto (Shapiro e Varian, 1999).

Os custos transacionais é que definem a opção por vender ou alugar um

bem ou serviço de informação. O exemplo do mercado editorial apresentado

por Shapiro e Varian (1999) enquadra a característica das pessoas comprarem

mais os livros que serão utilizados várias vezes. Por exemplo, os dicionários. E

alugar ou emprestar livros com menor utilização. Por exemplo, os livros de

ficção.

O gerenciamento destes custos transacionais depende do perfil do

cliente ou leitor, considerando o caso acima, que pode comprar o livro no

lançamento conforme seu interesse ou esperar pela sua vez na lista de

reservas da biblioteca, pagando bem menos pela mesma informação com uma

defasagem de tempo (Shapiro e Varian, 1999).

2.1.3. Versões de produto

Shapiro e Varian (1999) descrevem esta estratégia como a construção

de ofertas com diversas versões de produto focadas em cada um dos

segmentos de mercado. As versões fazem parte de uma linha de produtos,

especialmente desenhados para capturar maiores lucros no mercado de

atuação.

O lucro está relacionado ao valor total percebido pelo cliente e à fração

que a empresa consegue extrair deste valor através das taxas de serviço ou

margens de vendas. Shapiro e Varian (1999) aconselham a utilização de dois

princípios básicos para desenhar uma linha de produtos:
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a) Segmentação: Oferecer versões adequadas às necessidades dos

diferentes grupos de clientes. Neste caso o desenvolvimento de uma

linha completa de produtos irá maximizar o valor do negócio.

b) Auto-seleção: Desenhar as versões para acentuar as necessidades dos

diferentes grupos de clientes. A ênfase nas diferenças entre os

consumidores permite a extração de mais lucros sobre o valor total

agregado, conforme os clientes escolhem a versão do produto que

melhor atende às suas necessidades.

A situação "C", representada na Figura 2, foi obtida pela Intuit, através da

estratégia de versões de produto. A Intuit criou o Basic Quicken, vendido por

vinte dólares para os usuários casuais e o Quicken Deluxe, vendido por

sessenta dólares para os usuários cativos. A ação levou a Intuit a conquistar

grande parte do mercado com maximização de lucros (Shapiro e Varian, 1999).

O gerenciamento do prazo de lançamento de diferentes versões do

produto está associado ao segundo princípio. Primeiro são atingidos os

consumidores menos pacientes, decididos a pagar um prêmio no preço para

obter o produto rapidamente, o restante do mercado é atingido em outro

momento através da venda das outras versões. O melhor exemplo para esta

tática é a distribuição de filmes (Shapiro e Varian, 1999).

A tática do atraso no tempo de execução também pode ser utilizado para

que os clientes auto-selecionem o produto que irão adquirir, mesmo que a tática

do atraso acrescente custo. O exemplo citado por Shapiro e Varian (1999) é o

da Federal Express que pode ir ao mesmo endereço em dois dias consecutivos

sem maximizar o custo de distribuição, uma para fazer a entrega premium

(entrega garantida em 24 horas) e a outra para fazer a entrega comum (entrega

garantida em 48 horas).
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Shapiro e Varian (1999) classificam as características do produto ou

serviço como dimensões do produto, que podem ser suscetíveis à estratégia de

versões de produto, afetando grupos de clientes previamente identificados. A

oferta de interface ou serviços diferenciados de acordo com a experiência do

cliente pode gerar mais resultados, dado que os usuários mais experientes têm

maior propensão a pagar o sobre-preço em produtos e serviços mais

sofisticados. O estudo da conveniência de acesso, restrição de tempo e local

para uso de um produto ou serviço podem adicionam valor à estratégia de

segmentação.

Como exemplo de dimensões do produto que podem ser utilizadas na

estratégia de versão de produtos podemos citar a velocidade de

processamento, a capacidade do produto, a flexibilidade de uso, características

e funções, abrangência e suporte ao cliente (Shapiro e Varian, 1999). A Figura

3 mostra uma lista de dimensões de um produto de informação distribuído pela

internet e as suas possibilidades de versão por grupos de usuários e ou usos da

dimensão.

Figura 3 - As Dimensões do Produto suscetíveis à versão,

seus usos e usuários

:Dimensão do Produto Usuários prováveis I Uso
Atraso Pacientes! usuários impacientes
Interface com o usuário Casual! usuário habitual
Conveniência Empresa! usuário doméstico
Resolução de Imagem E-mail! papel
Velocidade de processamento Estudante! Usuário profissional
Formatação No monitor! impresso
Competência Uso geral/uso específico
Características Usuário ocasional/usuário freqüente
AbrangênCia Leigo / Profissional
Desconforto Alto valor / baixo valor
Assistência Casual/Intensiva

Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN,· Hal. fnformation Rufes: a strategic guide to the network
economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 60.
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Para Shapiro e Varian (1.999), a relação entre o preço e a qualidade

deve ser bem gerenciada para evitar a canibalização da linha de produtos. No

caso do produto de topo de linha ser menos atrativo que o produto básico,

pode-se adotar a estratégia de reduzir o preço do produto de topo de linha e

reduzir a qualidade e o preço do produto básico. A necessidade de oferecer

descontos no produto de topo de linha deve ser considerada em conjunto com

análise de toda a linha de produtos, sem perder de vista que as receitas

perdidas dos produtos topo de linha para os produtos básicos ainda contribui

para o resultado da empresa.

Segundo os autores, a subtração de valor nas versões dos produtos é

muito importante e deve ser considerada sempre que for desenvolvida uma

nova funcionalidade, que precisa ter a característica de poder ser desligada

para que possam ser criados em cima da mesma versão os produtos de massa

com baixo valor agregado (Shapiro e Varian, 1999). As versões on-line e off-line

devem ser avaliadas a partir do ponto de vista das receitas. Ou seja, é

importante entender se um produto on-line estimula as vendas ou se ele

substitui as vendas do produto off-line.

A definição da quantidade ideal de versões deve levar em conta as

necessidades do cliente, com atenção para a demanda e logística da empresa,

representadas respectivamente pelos custos de produção, manutenção e

distribuição. Pelo lado da demanda é importante entender as possíveis

respostas dos clientes à linha de produtos, que precisa estar claramente

definida para não prejudicar a escolha do consumidor (Shapiro e Varian, 1999).

Na logística é preciso buscar a melhor relação custo beneficio, mantendo

apenas os produtos necessários na linha de produção, ou seja, a quantidade de

versões do produto precisa estar adequada ao número de segmentos de
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mercado. Se este número não for facilmente identificado, Shapiro e Varian

(1999) aconselham a primeiramente escolher três versões; a versão básica,a

versão média e a versão topo de linha.

De acordo com os autores, esta é a melhor forma de aumentar as

receitas de vendas. Os clientes preferem escolher a versão média à versão

básica, puxando boa quantidade dos consumidores que comprariam a versão

básica se só houvesse duas opções de escolha (Shapiro e Varian, 1999).

A análise da linha de produtos deve ser realizada com foco nos atributos

importantes e na segmentação de mercados, onde o foco sugerido é a

construção em primeira mão do produto topo de linha, para depois subtrair valor

e criar os produtos mais simples. Segundo Shapiro e Varian (1999), a grande

vantagem deste método consiste em poder responder rapidamente à

concorrência, tendo a possibilidade de transformar os produtos básicos em

produtos com maior valor agregado através de atualizações, que podem ser

utilizadas até o limite das características do produto topo de linha. Quando o

ataque da concorrência acontece sobre os produtos básicos, sem a opção de

atualização, a área de pesquisa e desenvolvimento não terá tempo de reagir e o

resultado provável será a perda de participação no mercado.

O Bundling, ou pacote de produtos, é uma forma especial de criar uma

versão de produto. Nesta tática, dois ou mais produtos distintos são oferecidos

em um pacote com preço único. A grande vantagem está na redução da

dispersão entre os preços máximos e mínimos que diferentes tipos de clientes

pagariam pelos dois ou mais produtos (Shapiro e Varian, 1999).

A Figura 4 apresenta um exemplo de dispersão de preços de dois

clientes propensos à compra de dois softwares distintos.
~./
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Figura 4 - Exemplo da redução da dispersão de preços para a compra

de softwares com diferente valor percebido pelos clientes

(valores em dólares)

Pessoas Processador de texto Planilha de cálculo
Mark $120 $100
Noah $100 $120
Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN, Halo lntormetion Rufes: a streteçic gurde to the network

economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 75.

o resultado que maximiza a receita da empresa é a oferta do pacote,

dado que podemos oferecê-lo por $ 220, que é a soma do valor percebido para

os dois produtos por ambos clientes. A receita total seria de $ 440, o que é

melhor do que baixar o preço de ambas as unidades individualmente para $
100, o que resultaria no valor total de $ 400 de receita (Shapiro e Varian, 1999).

o uso de pacotes é útil para apresentar novos produtos aos clientes. O

novo produto pode ser incluído no pacote dando a oportunidade para o cliente

utilizá-lo quando for necessário, sem pagar uma atualização ou trocar de

produto. Os pacotes aumentam a receita da empresa e tem efeito similar aos

descontos concedidos por quantidade comprada (Shapiro e Varian, 1999).

As promoções de preço geralmente causam alguma inconveniência para

o cliente, tendo grande poder de segmentar o público sensível a preço. Para

Shapiro e Varian (1999) os clientes que apresentam os cupons promocionais na

verdade estão informando com grande credibilidade que eles não estão

dispostos a pagar mais pelo produto, dado que incorreram em toda a

inconveniência de juntar os cupons e apresentá-los na loja.

2.1.4. Gerenciamento da propriedade intelectual

Shapiro e Varian (1999) destacam que as oportunidades oferecidas pela

tecnologia digital superam em muitos os problemas causados pela redução dos
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custos de distribuição e de reprodução que afetaram o controle dos direitos da

propriedade intelectual, principalmente no ambiente da internet.

Os bens de informação são produtos de experimentação, onde os

consumidores não sabem o valor do produto até que o experimentam. Portanto

a redução dos custos de distribuição e reprodução facilita a oferta de amostras

do produto o oferece a possibilidade de aumento na participação de mercado

(Shapiro e Varian, 1999).

2.1.5. Reconhecimento do lock-ln

O lock-in acontece quando a empresa encontra custos que impeçam a

substituição de um fornecedor de tecnologia ou produto de informação. Shapiro

e Varian (1999) constataram que na compra, utilização ou venda de sistemas

de informação é critico antecipar os custos totais de substituição da tecnologia

para todos os envolvidos. Os custos de mudança sempre existem, e mesmo

sendo pequenos, no ponto de vista do consumidor, a soma dos custos totais de

todos os consumidores podem inviabilizar as mudanças.

A situação de lock-in sempre tem dois lados, o lado de quem está preso

na sala e o lado de quem tem a chave. Dependendo do lado e da situação

podem ocorrer prejuízos significativos ou grandes receitas. Para Shapiro e

Varian (1.999), o lock-in na indústria de software ocorre de duas formas. O lock-

in com origem no serviço do vendedor do software, que adquire experiência e

conhecimento sobre a operação do comprador, e o lock-in do software onde

nível do vendedor e do sistema, onde os custos de mudança do sistema e das

máquinas são conhecidos.

No entanto, o consumidor também está preocupado com a substituição

do vendedor do software, responsável pelo gerenciamento do sistema e

suprimentos. Como o software é crítico para a manutenção do negócio, o risco



25

aumenta com a contratação do novo fornecedor, sem experiência comprovada

na empresa. Por outro lado, o vendedor mais antigo pode cobrar um prêmio

sobre o preço pela comprovação de competência no trabalho com o software

(Shapiro e Varian, 1999).

2.1.5.1. Custos de mudança da base instalada

Segundo Shapiro e Varian (1.999), para entender o lock-in e gerenciá-lo

eficientemente é preciso conhecer a formação dos custos de mudança

(switching costs). As companhias de internet, as empresas de cartão de crédito

e a indústria de telefonia de longa distância precisam saber avaliar o preço de

sua base de clientes antes de arquitetar uma mudança de tecnologia. A conta é

simples, as empresas precisam estimar o fluxo de receitas gerado pelos

clientes alvo e definir qual é o valor máximo a ser investido na aquisição destes

clientes.

Portanto, o custo total de transferência é dado pelo custo suportado pelo

cliente, na transferência de tecnologia ou produto, mais o custo de aquisição do

cliente, ambos incorridos pela empresa vendedora (Shapiro e Varian, 1999).

Shapiro e Varian (1999) destacam que na prática os fornecedores

esperam obter de seus novos clientes receitas equivalentes aos custos totais de

transferência, mais o valor de outras vantagens competitivas, possuídas pelo

fornecedor em ralação á concorrência. Porém, no mercado em competição

perfeita, o valor dos lucros que podem ser obtidos do cliente são iguais aos

custos totais de transferência.

As principais origens dos custos de mudança segundo Shapiro e Varian

(1999) são:
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a) Compromissos contratuais: onde além das quantidades e variações de

preço e garantia, devem ser incluídos itens de controle da qualidade do

produto.

b) Compra de bens duráveis: o investimento será depreciado de acordo

com a durabilidade do bem, indicando que os custos de mudança serão

menores à medida que o tempo passa.

c) Treinamento específico em uma marca: a compra de um novo

equipamento exige treinamento e experiência. Neste caso os custos de

mudança aumentam com o tempo.

d) Banco de dados e informação: a questão principal é saber se a

informação pode ser transportada sem perdas para o novo software e ou

hardware. É aconselhado manter o controle das informações através do

uso de interfaces e formatos padrão.

e) Fornecedores especializados: contar com mais de um fornecedor e mais

de um comprador é de interesse de ambas as partes.

f) Custos para encontrar o melhor fornecedor ou comprador: é o custo de

fechar o negócio. São custos divididos pelo comprador e pelo fornecedor

no processo de negociação, cotação, pedido de informações ao mercado

e a conseqüente possível perda de privacidade. Segundo Shapiro e

Varian (1.999) a indústria de cartão de crédito apresentam altos custos

de busca, evidenciados pela constante oferta para compra do saldo

devedor de clientes de outra empresa de cartão de crédito, onde é

agregado também o custo da seleção-adversa, onde os clientes com

altos riscos de crédito poderiam responder bem às ações de vendas. Da

mesma forma os clientes mais valiosos são aqueles que apresentam a
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menor taxa de troca de fornecedor, menor "churn", expondo desta forma

a existência dos custos de procura e negociação.

g) Programas de fidelidade: são considerados por Shapiro e Varian (1.999),

como lock-in artificial, dado que são construídos a partir da estratégia da

empresa. Podemos destacar dois tipos de lock-in; o causado pela perda

dos pontos acumulados caso o consumidor pare de comprar

regularmente do fornecedor, e o outro lock-in é dado antes do término do

prazo de validade dos pontos. Estes benefícios passam a fazer parte dos

custos de mudança. Os programas de fidelidade poderão ser

gerenciados mais facilmente à medida que a empresa obtiver mais

informações sobre o padrão de consumo de seus clientes. Estas

informações irão permitir a aquisição de novos clientes, a segmentação

de ofertas com alto valor agregado e o desenho de bons programas de

fidelidade e retenção.

A Figura 5 demonstra os tipos de lock-in e os custos de mudança

associados segundo Shapiro e Varian (1.999).

Figura 5 - Os tipos de lock-in e os custos de mudança

associados aos produtos de informação

Tipos de Lock-in Custos de mudança

Compromissos contratuais Compensação ou liquidação do

prejuízo.

Compra de bens duráveis Reposição de equipamento: tendência

a diminuir com a depreciação.

Treinamento específico na marca Aprendizado de um novo sistema,

perda de produtividade e custo direto.

Banco de dados e informação Conversão de dados para novo

formato. Aumenta com o tempo e o



Tipos de Lock-in Custos de mudança

tamanho do banco.

Fornecedores especializados Desenvolvimento de um novo

fornecedor. Aumenta com o tempo se

as competências forem difíceis de

achar ou manter.

Custos para encontrar o melhor Custo conjunto para comprador e

fornecedor ou comprador vendedor durante o processo de

negociação e exposição no mercado.

Programas de fidelidade Perda de benéficos e descontos por

volume processado ou comprado.

Fonte: o autor

o lock-in pode afetar além dos compradores, os fornecedores e os

parceiros, de forma dinâmica, em ciclos, como mostra a figura 6.

Figura 6 - O Ciclo do Lock-in

Retenção

Ciclo do Lock-in
~""~ Seleção da Marca

(
Lock-in Experimentação

Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN, Halo fnformation Rufes: a strategic guide to the network
economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 132.

28
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o ciclo inicia quando o cliente escolhe a marca, independente de ser um

software de milhões de dólares ou um outro produto qualquer. Neste momento

o cliente exerce a sua opção (Shapiro e Varian, 1999).

A segunda etapa é a da experimentação onde o cliente utiliza os produto

e os regalos oferecidos na aquisição - sampling. Um dos perigos nesta fase é a

oferta de vantagens poderosas que não vão se repetir, fazendo com que o

cliente aceite a oferta, mas não fique por período suficiente para gerar as

receitas que cubram o custo de aquisição (Shapiro e Varian, 1999).

A terceira fase é o entrenchment, ou retenção do cliente, onde é

desenvolvida a preferência pela marca e uso do produto e demais

investimentos que levam ao lock-in, onde os custos de mudança tornam-se

proibitivos. Após a terceira fase o cliente irá analisar e selecionar novamente as

marcas, considerando o peso do lock-in da marca atual. O principio básico para

gerenciar o lock-in é antecipar várias vezes o ciclo, e utilizar a conclusão para

identificar o quanto estarão valendo os clientes amanhã e decidir o quanto deve

ser investido hoje (Shapiro e Varian, 1999).

2.1.6. Gerenciamento do lock-ln

Para Shapiro e Varian (1.999), as grandes fortunas da era da informação

estão nas mãos das empresas que obtiveram sucesso em estabelecer

arquiteturas de sistemas proprietários instaladas em uma grande base de

clientes, em situação de lock-in. Fato que é independente destes clientes

estarem presos a sistemas desatualizados, órfãos ou supridos por uma firma

monopolista.

Este problema apresenta dois lados distintos; o lado do comprador de

tecnologia de informação e o lado do vendedor. Por este motivo as empresas

precisam desenvolver e estudar as estratégias de lock-in (Shapiro e Varian,

1999).
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2.1.6.1. A estratégia de lock-in para os compradores

Todos os consumidores de tecnologia e produtos de informação

enfrentam os custos de mudança. Porém, somente após identificá-los e

mensurá-los corretamente temos condições de desenvolver uma estratégia

para gerenciar o lock-in. Segundo Shapiro e Varian (1999), a estratégia básica

para compradores consiste de dois elementos a serem utilizados em conjunto:

a) Barganhar por melhores condições e proteção contra o lock-in, com
visão de longo prazo antes do fechamento do primeiro contrato.

b) Agir para minimizar os custos de mudança durante todo o ciclo do
lock-in.

Para Shapiro e Varian o melhor momento para barganhar é antes de

iniciar o primeiro ciclo do lock-in, ou seja, antes de realizar o investimento. Para

que isso aconteça durante a negociação, é preciso considerar todo o ciclo de

lock-in e os prováveis ciclos futuros sem perder de vista os objetivos principais

frente a ofertas e descontos no preço. Os objetivos devem estar relacionados

às dimensões dos produtos, ou seja, aos serviços, à garantia de assistência

técnica, às atualizações gratuitas por um período de tempo pré-estabelecido, à

preferência no atendimento etc.

Para obter o melhor resultado na negociação é preciso enfatizar os

custos totais de transferência e de ruptura no caso de migração para um novo

fornecedor e, ao mesmo tempo, a empresa compradora deve convencer o

vendedor da possibilidade de manter o sistema legado e não realizar o negócio

se o custo total não for reduzido (Shapiro e Varian, 1999).

O objetivo principal do processo de negociação é obter os descontos e

garantias contratuais no primeiro contrato, gerenciando o lock-in em todas as
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suas fases, mantendo alternativas com baixo custo para trocar o fornecedor a

qualquer momento (Shapiro e Varian, 1999).

As disputas durante o ciclo de lock-in são prejudiciais a todas as partes.

A incerteza resultante destas disputas prejudica a seleção da tecnologia a ser

adquirida, trazendo a tona o problema que Shapiro e Varian (1.999, p.139),

expõem com as perguntas descritas no próximo parágrafo:

"No papel de um comprador, você faria um investimento que o tomaria

mais dependente de um vendedor no qual você não confia? O fornecedor está

comprometido com o relacionamento ou ele esta gerenciando a situação para

obter maiores ganhos no longo prazo?"

O estabelecimento de um segundo fornecedor é uma boa estratégia para

gerenciar os custos de mudança. Por outro lado, o conhecimento das

informações que são utilizadas e geram valor para a empresa é igualmente

importante para prevenir o lock-in sugerido, onde e empresa compradora não

consegue discernir o verdadeiro nível de dependência do fornecedor (Shapiro e

Varian, 1999).

Shapiro e Varian (1999) criaram um check list para o comprador, onde

estão descritas as principais estratégias para gerenciar o lock-in. O check list

está descrito na Figura 7.

Figura 7 - O check Iist do comprador

Check List para o comprador

1. Barganhar com foco no ciclo completo de lock-in

2. Convencer vendedores que os custos de mudança são baixos

3. Mostrar o valor de ter você como cliente

4. Especificar os tipos de proteção contra lock-in no contrato
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5. Obter um segundo fornecedor / alternativa

6. Conhecer a operação e evitar o Lock-in sugerido.

Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN, Hal. fnformation Rufes: a strategic guide to the network
economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 141.

2.1.7. A exterioridade da rede e a recomendação de clientes

A principal diferença entre a economia de bens duráveis e a economia da

informação é que na produção de bens duráveis as economias de escala

definem a competitividade da empresa, e na economia de informação as

economias de escala são dominadas pelas forças das redes onde a

recomendação dos clientes, ou positive feedback, pode impulsionar a vantagem

competitiva (Shapiro e Varian, 1999). A força do positive feedback está na

percepção dos clientes sobre qual é o melhor produto ou tecnologia disponível

na rede e como que este produto irá agregar valor aos clientes.

Quando a percepção do mercado indica que um grupo de produtos

compatíveis e com boa penetração de mercado representam as melhores

soluções de interação na rede, os fornecedores dos produtos indicados passam

a ser mais fortes e os concorrentes menores passam a ficar cada vez mais

fracos (Shapiro e Varian, 1999).

Para que mais e mais usuários pertençam à mesma rede é preciso que

as informações possam ser lidas pelo mesmo software, interpretadas da

mesma forma e trocadas através de todos os membros da rede. Shapiro e

Varian (1999) exemplificam o conceito através da observação das redes físicas

onde as ligações entre os nós da rede são conexões físicas. Como podemos

observar nas linhas ferroviárias e nos cabos telefônicos. Nas redes virtuais as

ligações entre os nós a rede são conexões invisíveis e, no entanto, são tão

críticas para a dinâmica do mercado e para as estratégias competitivas quanto

na rede física.
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Mesmo assim, independentemente de ser física ou virtual, o fundamento

econômico das redes nos diz que; o valor de estar conectado a uma rede

depende de quantas pessoas já estão conectadas a ela. Este fundamento é

chamado de exterioridade da rede, efeitos da rede ou economias de escala pelo

lado da demanda (Shapiro e Varian, 1999).

Todos estes nomes se referem ao mesmo ponto, conforme descrito por

Shapiro e Varian (1.999, p. 175); "mantendo constante todas as outras

variáveis, é melhor estar conectado a uma grande rede ao invés de estar

conectado a uma pequena rede". O fundamento das redes em que "ser maior é

melhor" é o tipo de fato gerador do positive feedback, que pode ser observado

em toda a história da economia, desde o início das redes de comércio e

transporte.

O positive feedback pode levar a uma situação extrema, onde exista

apenas um vencedor, "the winner takes ali". A evolução de uma disputa de

fornecedores de tecnologia de informação inicia em uma zona de competição,

onde existe a possibilidade de domínio dos competidores que detém alto

percentual de penetração no mercado. Nesta área, ou campo de batalha, surge

a dinâmica do positive feedback, motivada pelo desejo profundo dos usuários

em optar pela tecnologia que vai permanecer no mercado - exterioridade da

rede. Como resultado o mais forte fica cada vês mais forte e o mais fraco vai

assumindo a posição de perdedor, como podemos observar na Fiqura 8

(Shapiro e Varian, 1999).



Figura 8 - A dinâmica do positive feedback
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Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN, Hal. Jnformation RuJes: a strategic guide to the network
economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 177.

o sistema de positive feedback tende a apresentar um padrão previsível

de adesão, representado por uma curva em formato de "S", formada por três

fases. A primeira fase ocorre durante o lançamento da nova tecnologia, a

segunda fase representa o crescimento de vendas impulsionado pelo positive

feedback, e a terceira fase é o nivelamento que acontece com a saturação do

mercado, conforme representado na Figura 9 (Shapiro e Varian, 1999).



Figura 9 - A dinâmica de adoção de tecnologia

impulsionada pelo positive feedback
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Fonte: SHAPIRO, Carl e VARIAN, Hal. fnformatíon Rufes: a strategíc guíde to the network
economy. Harvard Business School Press, 1999, p. 178.

o padrão de crescimento da curva em "S" é comum no mundo biológico.

O exemplo da disseminação de vírus, da adoção do FAX, do CO, da TV a

cores, do vídeo game, e-mail e internet seguem o mesmo padrão, de acordo

com Shapiro e Varian (1.999).

2.1.8. As economias de escala

O positive feedback, ou recomendação de clientes, não é totalmente

novo e quase todas as indústrias no início de suas atividades experimentaram o

poder impulsionador de crescimento do positive feedback. Porém, de acordo

com Shapiro e Varian (1.999), no passado, o positive feedback acontecia em
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razão das economias de escala na produção, onde empresas maiores tendiam

a ter menor custo unitário de produção, permitindo o aumento de eficiência até

um determinado ponto em relação aos seus concorrentes menores.

Para Shapiro e Varian (1.999), este tipo de eficiência, conhecida como

economia de escala na produção, é conceituada como economia de escala pelo

lado do suprimento - supp/y-side economies of sca/e. Segundo os autores, este

tipo de economia de escala é que possibilitou o crescimento da GM, que contou

a gestão genial de Alfred Sloan para expandir o limite natural das economias de

escala. Mesmo assim, a GM não dominou o mercado, que permaneceu em uma

estrutura de oligopólio. A explicação de Shapiro e Varian (1.999), para este fato

é que o positive feedback das economias de escala pelo lado do suprimento

encontra o limite físico quando aparecem as dificuldades para gerir uma grande

corporação. Estas dificuldades são conhecidas como negative feedback, e nem

Alfred Sloan conseguiu eliminá-lo na General Motors.

Segundo Shapiro e Varian (1.999), na economia da informação o positive

feedback surgiu de forma agressiva e potente, baseado no lado da demanda de

suprimento e da demanda de mercado. O lado da demanda de mercado é

motivado pelo desejo dos consumidores em adquirir o software ou o produto de

maior popularidade no mercado, de forma a poder aproveitar os mesmos

benefícios e garantir a comunicação ou referência através da rede de usuários.

Este desejo eleva o valor do produto de acordo com o aumento da

produtividade ou vice-versa, constituindo um ciclo vicioso ou virtuoso, conforme

podemos observar na Figura 11.



Figura 11 - A relação entre a popularidade do produto e

o valor de mercado na indústria da informação
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2.2. A transformação dos negócios através do uso de TI

Segundo Venkatraman (1.994) durante a década de oitenta surgiram

vários artigos e livros sobre as virtudes e o potencial a tecnologia da informação

(TI) e dos sistemas de informação (SI) em prover vantagem competitiva. Nestas

publicações foram desenvolvidos esquemas de forma intuitiva sobre as

possibilidades de TI e a descrição de casos de sucesso, com o objetivo de

encorajar os empresários a usar TI como arma estratégica.

Para Venkatraman (1.994) os anos 90 foram marcados pelo ceticismo

em relação aos possíveis benefícios de TI. Como ilustração, podemos destacar

Max Hopper (1.990), da American Airlines, cujo sistema computadorizado de

reservas batizado como SABRE é referenciado como exemplo de sucesso na

implantação de TI. Hopper (1.990), destacou que a era em que se obtinha

vantagem competitiva através do uso de sistemas proprietários acabou, uma

vez que, desde que os computadores estão em todos os lugares, qualquer

agência de viagens levaria apenas trinta dias para criar um sistema de reservas

para substituir o SABRE.

Considerando a macroeconomia, Venkatraman (1.994) citou Strassman

(1.990), que não observou correlação dos investimentos em TI com crescimento

nos índices de performance de negócios, tais como evolução de vendas, lucros

por empregado, valor para o acionista, etc.

Conforme Venkatraman (1.994) observou muitas empresas transferiram

a gestão e operação de seus SI e TI para empresas vendedoras de software ou

integradoras de sistemas, tais como EDS, IBM, CSC, Andersen Consulting e

outras. O mercado de ações pareceu responder bem a este movimento. No

entanto, ele acredita que a lógica dos negócios da década de 70 e 80, dada

pela exploração da curva de experiência para alcançar baixos custos relativos
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através da integração vertical, não está adequada aos negócios emergentes

que necessitam de uma estratégia específica. Esta estratégia deve

compreender ao mesmo tempo custos baixos, alta qualidade, velocidade e

resposta flexível às necessidades dos clientes.

Para Venkatraman (1.994), o papel da TI evoluiu de seu foco

predominante no aumento de eficiência através da automação para a o papel

fundamental de facilitar a criação e a manutenção de negócios flexíveis e

interligados. Venkatraman (1.994) apresenta a estrutura que explica a forma

como os negócios são transformados através da TI. O quadro de Venkatraman

(1.994) está estruturado através de duas dimensões: os benefícios potenciais e

o grau de transformação do negócio.

A tese central de Venkatraman (1.994) prova que os benefícios da

implantação de TI são marginais enquanto forem aplicados sobre as condições

anteriores existentes na organização, tais como estratégias, estrutura,

processos e cultura. Portanto, os benefícios realmente aparecem quando a

implantação de TI é acompanhada por mudanças organizacionais,

considerando que os benefícios potenciais são maiores nos níveis mais altos de

transformação do negócio.

A Figura 1 representa o quadro de Venkatraman com a hierarquia de

cinco níveis de transformação do negócio, onde Venkatraman enfatiza não se

tratar de estágios evolutivos, dado que as estratégias não seguem, e não

devem seguir, modelos prescritos de estágios de evolução.



Figura 1 - Os cinco níveis de transformação do negócio através da

Tecnologia da Informação
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Fonte: Venkatraman, IT-Enabled Business Transformation: From Automation to Business Scope
Redefinition. Sloan Management Review. Winter, 1.994.

Considerando que os níveis mais altos de transformação do negócio

geram maiores benefícios com o uso de TI, eles também exigem maiores

mudanças nas rotinas organizacionais, que incluem a lógica da estrutura,

hierarquia, relacionamentos, critérios de avaliação de performance, fluxos de

informação etc. Portanto, as empresas precisam identificar primeiramente em

qual estágio de transformação os custos potencias dos esforços necessários à

mudança empresarial e os benefícios da TI estão alinhados. Com o passar do

tempo e o aumento da pressão competitiva será necessário buscar níveis mais

altos de transformação.
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2.2.1. O nível 1 - Exploração localizada

No primeiro nível, através da compra e do uso de aplicativos de

prateleira, acontece a implantação das funcionalidades básicas da TI, com

mínimas mudanças nos processos de neqócio. Para Venkatraman (1.994) este

procedimento impede a aplicação de todo o potencial da TI, provendo poucas

vantagens em comparação com o que poderia ser obtido se a empresa tivesse

mudado seus processos e aplicado a melhoria da funcionalidade técnica. A

desvantagem da compra de aplicativos e funcionalidades técnicas comuns

reside na facilidade da concorrência imitar rapidamente, neutralizando possíveis

fontes de vantagem competitiva.

Venkatraman (1994) sugere aos gerentes que façam as seguintes

perguntas antes de decidir pela implantação de um aplicativo padrão:

a) Qual é o critério que classificou o aplicativo como um sucesso?

b) Que mudanças foram realizadas no critério de avaliação de

performance após a implantação do aplicativo?

Para a primeira pergunta, durante os cinco anos de pesquisa

Venkatraman (1.994) encontrou evidência de sucesso nas implantações de

aplicativos padrão, quando estas foram medidas sobre a régua das práticas de

processo anteriores. Porém, o resultado inverso foi observado quando a

performance do processo foi comparada com a melhor prática do mercado. A

performance de todas as implantações gerou resultado similar ao obtido através

da prática comum. Mesmo assim, Venkatraman (1.994) destaca que até mesmo

os aplicativos padrão de TI, quando acompanhados por mudanças

correspondentes no processo de negócio, podem gerar vantagens competitivas.
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A segunda pergunta evidencia a importância de verificar a adequação

dos critérios de performance antes de realizar as mudanças organizacionais e

implantar o aplicativo de TI. A única forma de verificar as vantagens da TI

aplicada é através da reformulação dos critérios de avaliação de forma a

refletirem o novo processo (Venkatraman, 1.994).

Dentro do nível de exploração localizada é importante reconhecer que

os aplicativos de TI implantados isoladamente não são estratégicos, embora,

alguns possam prover vantagens competitivas. Venkatraman (1.994) aconselha

as empresas a exigirem as mudanças nos processos de negócio antes de

implantar TI para maximizar os benefícios da funcionalidade do sistema, ao

invés de criar classificações que distinguem sistemas estratégicos e não

estratégicos.

2.2.2. O nível 2 - Integração interna

o segundo nível é uma extensão do primeiro com foco na expansão das

capacidades de TI para toda a organização. A expansão acontece através do

processo de integração, que é composto de duas partes complementares: a

integração técnica e a interdependência nos processos de negócio. A

integração técnica abrange a questão da conectividade dos sistemas e

aplicativos em uma mesma plataforma de TI. A interdependência nos negócios

trata da negociação interna com as áreas de negócios independentes em

relação a seus papéis e responsabilidades através de distintas linhas funcionais

(Venkatraman, 1.994).

Venkatraman (1.994) observou em sua pesquisa que as empresas

investiam mais na conectividade técnica do que na interdependência dos

processos do negócio. Quase todas as empresas possuíam um comitê técnico,

mas poucas criaram um comitê paralelo para tratar do desafio da

interdependência dos processos. De acordo com Venkatraman (1.994), este

ponto é decepcionante, dado que os vendedores e os integradores de sistemas
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tem competência para resolver os problemas técnicos e de conectividade, a

responsabilidade pela definição de interdependência de processos é interna, ou

seja, é de responsabilidade única e exclusiva da empresa contratante.

Venkatraman (1.994) cita o comentário de Max Hopper (1.990) que

informa que o mais importante para a empresa é a análise dos dados coletados

por sistemas integrados, de forma rápida e precisa, servindo como orientação

na tomada de decisão operacional. Para Max Hopper (1.990), o valor agregado

pelo SABRE (Sistema de reservas da América Airlines) é resultante da

flexibilidade de preços conquistada através da TI, gerando aumento de vendas

e lucros.

Segundo Venkatraman (1.994) duas questões podem guiar os gerentes

na integração interna:

a) Qual é o racional para a integração interna? Ela aumenta a

eficiência, melhora o serviço ao cliente ou direciona a tomada

de decisão?

b) Como podemos comparar o processo resultante com a melhor

prática existente no mercado?

A primeira questão indica que cada firma deve desenvolver sua própria

versão sobre o processo de integração da operação atual, com base na

avaliação dos benefícios e custos. A segunda questão evidencia a necessidade

de assegurar que as necessidades de mercado estão orientando os esforços de

integração. O simples alinhamento de processos desatualizados através de

novas capacidades tecnológicas não irá gerar as capacidades requeridas pela

organização. Em outras palavras os esforços não devem estar direcionados a

integração de processos ineficientes (Venkatraman, 1.994).
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Os dois primeiros níveis são evolutivos porque requerem poucas

mudanças no processo empresarial, quando comparados aos outros níveis. A

Figura 2 resume os grupos de facilitadores e inibidores dos níveis evolutivos de

transformação.

Figura 2 - Facilitadores e inibidores dos níveis evolutivos de

transformação

Facilitadorese inibidores dos níveis evoluílvosdetransformação

Facililadores Inibidores

Tecnológicos Tecnológicos
Tendência favorável de custo e performance Obsolescência das tecnologias
Maior capacidade de conectividade Padrões não estabelecidos

Organizacionais Organizacionais
Conhecimento da gerência Resistência Gerencial
Liderança Restrições Financeiras

Fonte: Venkatraman, IT-Enabled Business Transformation: From Automation to Business Scope
Redefinition. Sloan Management Review. Winter 1.994.

Os facilitadores tecnológicos estão associados com a redução de custos,

aumento de produtividade e melhor conectividade. Os facilitadores gerenciais

estão relacionados ao conhecimento da gerência sobre as vantagens de uso

localizado e a liderança interna nos esforços de integração. Os inibidores

tecnológicos estão fundamentados na obsolescência da tecnologia e na

negociação por padrões e a respectiva resistência gerencial em razão da

mudança nas estruturas de poder e as restrições financeiras (Venkatraman,

1.994).
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2.2.3. O nível 3 - Remodelagem de processos

o terceiro nível reflete a visão de que os benefícios das funcionalidades

de TI só serão realizados se houver a reformulação dos processos de negócios.

Neste caso a nova lógica da organização deve ser prevista na atual e na futura

capacidade de TI e do sistema integrado. Segundo Venkatraman (1.994), as

três questões principais a serem respondidas para explorar TI na remodelagem

de processos são:

a) Qual é o racional do atual desenho organizacional?

b) Quais são as mudanças significativas que estão ocorrendo com os

processos de negócios dos concorrentes, e quais são os impactos?

c) Quais são os custos de não mudar o sistema atual? Quando

devemos remodelar o processo do negócio? Em que ritmo devemos

remodelar o processo?

Para Venkatraman (1994), o importante é entender a racionalidade do

processo atual" seus pontos fortes e suas limitações. Este entendimento

permite a abordagem mais racional e sistemática sobre a remodelagem dos

processos, dado que se considere a estratégia da empresa previamente. A

análise cuidadosa dos custos e dos benefícios do modelo atual em relação a

um grupo de opções factíveis permite à organização executar e coordenar o

plano de remodelagem dos processos. Os benefícios da remodelagem ficam

limitados em escopo se os processos não forem expandidos além das fronteiras

do negócio da firma, onde é possível identificar novas opções para a

remodelagem dos relacionamentos com outras organizações, aumentando

muito mais o valor agregado para o cliente.
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2.2.4. O nível 4 - Remodelagem da rede de negócios

Os três níveis anteriores trataram da transformação dos processos de

negócios via TI em uma única organização. Este nível representa a

remodelagem da natureza das trocas entre múltiplos participantes em uma rede

de negócios através da implantação de TI. A escolha entre as interfaces

proprietárias ou comuns é um assunto controverso. Porém, segundo

Venkatraman (1.994), não existem evidências de que a implantação de

sistemas proprietários entre organizações per se agregue alguma vantagem

competitiva. O escopo e os benefícios da remodelagem da rede de negócios

são mais abrangentes do que o aumento na eficiência das transações, exigindo

grande esforço de coordenação para incluir diferentes tipos de relacionamentos

na mesma plataforma de Sistema Integrado.

Segundo Venkatraman (1.994), as perguntas principais a serem feitas

por um gerente interessado em explorar o potencial da remodelagem da rede

de negócios são:

a) Qual é o racional para a remodelagem da rede de negócios?

Quais são os pontos fortes e as limitações?

b) Tem sentido investir em interfaces proprietárias para definir as

novas regras de relacionamento na rede, ou desenvolver um

padrão comum a todos os usuários?

c) Quais são as oportunidades com a reestruturação da rede de

negócios? Qual é o potencial dos aplicativos de TI desde o

processamento das transações até a gestão de conhecimento?
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d) A nossa firma possui uma estratégia coerente para remodelar

toda a rede de relacionamento ou ela possui apenas alguns

relacionamentos isolados?

Venkatraman (1.994) acredita que o verdadeiro poder de TI não está na

melhoria da eficiência dos processos operacionais, mas sim na remodelagem

do relacionamento entre a rede de negócios, onde são desenvolvidas novas

_competênciascapazes de gerar produtos e serviços de qualidade superior para

os consumidores.

2.2.5. O nível 5 - Redefinição do escopo do negócio

No quinto nível a pergunta principal, de acordo com Venkatraman

(1.994), é: qual é a influência da TI na definição do escopo da empresa e de

seus relacionamentos na rede estendida de negócios?

Para Venkatraman (1.994) o foco principal está na influencia da TI na

migração da ênfase dos conceitos estratégicos na integração vertical para a

ênfase nas redes virtuais de negócios, com maior fluidez e flexibilidade. As

diferenças principais ocorrem na lógica do escopo do negócio e na respectiva

distribuição de receitas e lucros, geradas pela eliminação de funções,

otimização e expansão de tarefas através da rede. Os exemplos de sucesso na

expansão do escopo de negócios são evidenciados pela reestruturação das

atividades na cadeia de valor e nas margens de lucros superiores em relação

ao negócio não expandido.

Segundo Venkatraman (1.994) a flexibilidade para combinar

competências críticas na rede expandida de negócios é obtida através da TI,

possibilitando a terceirização de atividades na cadeia de valor para

fornecedores que podem executá-Ias com custo mais baixo e maior valor

agregado para o cliente. Venkatraman (1.994) concorda com a observação de
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Ouinn (1.992), segundo a qual a estratégia precisa estar focada internamente

no desenvolvimento de capacidades nas atividades principais e que

externamente a estratégia deve estar focada em gerenciar as rápidas

mudanças na rede de negócios para que as demais necessidades da empresa

sejam atendidas pelos melhores fornecedores.

Venkatraman (1.994) acrescenta à lógica de Quinn (1.992) que a alta

capacidade de processamento das informações orienta a utilização de TI para

flexibilizar a combinação de diferentes atividades na produção de produtos e

serviços mais adequados às recentes necessidades dos consumidores. A TI é

uma fonte para a remodelagem de negócios, exercendo influência nas "regras

do jogo", através de redes de negócio reestruturadas (nível quatro) ou

processos de negócio remodelados (nível três). Portanto, a lógica principal da

estratégia corporativa compreende os três níveis mais altos de transformação,

onde a remodelagem dos processos (nível 3) suporta a lógica da redefinição de

escopo (nível 5) e a posição do negócio da rede é dada pelo nível 4.

2.3. A exploração das potencialidades de TI

Para Venkatraman (1.994), não existe um nível melhor para as

organizações, dado que cada nível indica os benefícios potenciais consistentes

com a capacidade exploratória de TI dentro da organização. Os níveis

evolucionários representam a transição para os níveis revolucionários onde

será criada a nova lógica estratégica. No entanto, a velocidade de

transformação é ditada pela situação interna e pela competitividade no

mercado. Antes da escolha do nível de transformação é importante entender

como a TI é vista pelos executivos da empresa: uma oportunidade para redefinir

as estratégias ou uma ameaça ao status quo. A avaliação da concorrência e

seu posicionamento nos níveis de transformação é útil na criação de
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conhecimento sobre a fragilidade do status quo e a obtenção de

comprometimento.

A Figura 3 resume as características principais dos cinco níveis de

transformação, servindo como guia para a escolha do melhor nível para cada

situação identificada.

Figura 3 - O guia da transformação dos negócios

através do uso da Tecnologia da Informação

A Transformação dos negócios através do uso da Tecnologia da

Informação

Desafio
gerencial

Características Forças Fraquezas
principais principais potenciais

Nível de
Transformação
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importantes.
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exploração TI vis-a-
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performance.

Funcionalidade básica Fácil identificação e Duplicação de

de TI, aplicada nas áreas exploração, pouca esforços, pouco

operacionais. resistência á aprendizado

Exploração

localizada
organizacional,

bom resultado na

régua antiga e

mau resultado
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Automação do
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negócio sobre
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FocoIntegração Integração do processo Suporte á

organizacional tanto qualidade total,
Interna tecnicamente quanto na otimização de

interdependência dos processos e

processos de negócio aumento· da

eficiência.
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interdependência
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Garantir que a

avaliação de

performance

considera os

esforços de
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Benchmark

organizacional

que possa estar
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concorrentes.

resultados contra a

capacidade da

melhor prática.

Remodelar o processo Troca de processo Perigo potencial Montar o racional

principal do negócio para e abandono de de redesenhar para a remodelagem.

criar capacidade de práticas antigas. processos que Reconhecer que os

competição no futuro ao Maior valor para o sejam obsoletos assuntos e desafios

Remodelagem

dos

processos de
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A Transformação dos negócios através do uso da Tecnologia da

Informação

ou

processos de

negócio

invés de retificar as

fraquezas.

cliente. Nova lógica

de negócios e

vantagens do

primeiro a inovar.
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rede expandida

de negócios.
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externa de negócios.
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a rede.

aprendizado com de avaliação de

performance.

Redefinição

do escopo do

negócio

considerando a rede

de negócios

contrapondo ganhos

e diferenciação.

Processo de seleção

de estrutura interna de parceiros,

competência

através da rede.

Redefinição do escopo Aumento da Perigo de não Remodelar a visão

que é obtido através de informação na necessárias para internas e
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Fonte: Venkatraman, IT-Enabled Business Transformation: From Automation to Business
Scope Redefinition. Sloan Management Review. Winter 1.994.

Para Venkatraman (1.994), uma empresa pode abordar a remodelagem

dos processos de negócio por duas perspectivas diferentes: a busca de

eficiência, com foco predominante em erradicar as fraquezas do processo atual,

e o desenvolvimento de capacidades, que tem o objetivo de criar novas

capacidades necessárias à competição no futuro. Quando uma empresa busca



51

a eficiência, os limites da fronteira estratégica já estão estabelecidos, ou seja,

os níveis quatro e cinco, remodelagem da rede de negócios e redefinição do

escopo da organização, estão fixados, e o objetivo principal é atingir a eficiência

operacional dentro das fronteiras estratégicas. Esta abordagem é válida em

situações onde não é esperado uma mudança radical na definição do escopo

do negócio e conseqüente realinhamento dos processos dentro da rede de

negócio. Por outro lado, quando a empresa busca o desenvolvimento de novas

capacidades o trabalho inicia com a redefinição do escopo do negócio e da

correspondente, cuidadosa e focada análise a respeito de como a organização

irá se posicionar na rede de negócios, para então definir quais são os

processos que precisam ser remodelados, e por fim descrever a requisição de

remodelagem de processos. As duas abordagens estão representadas na

Figura 4.



Figura 4 - Abordagens alternativas para a remodelagem

de processos
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Fonte: Venkatraman, IT-Enabled Business Transformation: From Automation to Business
Scope Redefinition. Sloan Management Review. Winter 1.994.

Venkatraman (1.994) destaca que a TI terá claramente um profundo

impacto nos negócios e que as empresas não tratarão TI como o direcionador

ou salvação mágica para prover vantagens estratégicas únicas. As companhias

de sucesso serão diferenciadas por sua habilidade em visualizar a lógica do

novo mundo de negócios (nível cinco do modelo de transformação) e por sua

capacidade em utilizar TI para sustentar a visão de negócio da empresa, interna

e externamente (níveis três e quatro). O desafio de gestão é adaptar

continuamente as capacidades tecnológicas e organizacionais para que elas

estejam alinhadas dinamicamente com a visão escolhida de negócio.
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2.4. A doutrina da competitividade

Segundo Slack (1993), os consumidores são os árbitros do que é

importante. A elaboração de um conjunto de metas para a manufatura é uma

questão de traduzir as necessidades dos consumidores em critérios priorizáveis

e que possam ser utilizados para maximizar os resultados. Uma forma de

distinguir o que é importante do que não é, é a classificação dos objetivos de

desempenho em ganhadores de pedido e qualificadores.

o objetivo ganhador de pedido é aquele que direta e significantemente

contribui para o ganho dos negócios. Estes objetivos são vistos pelos

consumidores como os fatores chave de competitividade, os que mais

influenciam a decisão da quantidade de negócios a fazer com a empresa.

Aumentar o desempenho em objetivos ganhadores de pedido resultará em mais

negócios ou em melhora das chances de ganhar mais negócios (Slack, 1993).

Os objetivos qualificadores podem não ser os principais determinantes

do sucesso competitivo, mas são importantes de outro modo. São aqueles

aspectos da competitividade nos quais o desempenho da operação tem que

estar acima de determinado nível para que esta seja considerada pelos

consumidores como uma possível fornecedora. Abaixo desse nível crítico de

desempenho, a empresa provavelmente não vai sequer entrar na concorrência.

A empresa, acima do nível de "qualificação", será considerada principalmente

em termos de seu desempenho nos fatores "ganhadores de pedido". Qualquer

melhoramento adicional acima dos níveis qualificadores provavelmente

representará poucos benefícios competitivos. Esta relação pode ser observada

na Figura 1(Slack, 1993).
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Figura 1 - Objetivos de desempenho e critérios competitivos

OBJETIVOS DE DESEMPENHO E CRITÉRIOS COMPETITIVOS

Fonte: Professor Henrique Correa - Notas de Aula MPA, FGV-EAESP 2.001.

Para Slack (1.993) é o consumidor que define o que a manufatura

deveria considerar importante. As necessidades da manufatura são as

necessidades do cliente. Porém, raramente as necessidades dos consumidores

são estáticas. Elas mudam com as próprias prioridades competitivas dos

consumidores e também dependem das atividades dos concorrentes. O que era

visto como desempenho aceitável antes poderá tornar-se inadequado pelo

aumento do padrão de desempenho de um concorrente ou da industria como

um todo. Todo o melhoramento em desempenho, pelo menos potencialmente,

vale a pena, mas o passo marginal que leva a empresa além do desempenho

de seus concorrentes é o mais valioso. A arrancada para a competitividade virá

quando o desempenho dos fatores ganhadores de pedido for elevado acima do

nível dos concorrentes.
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Por outro lado, qualquer redução no desempenho relativo dos fatores

qualificadores terá grande impacto negativo. Comparar o desempenho

operacional com o dos concorrentes é uma parte chave de qualquer estratégia

para melhorar o desempenho da manufatura. Fazer "Benchmarking", ou seja, a

avaliação de todos os aspectos da operação contra a melhor das empresas

rivais proporciona uma valiosa base para desafiar a complacência operacional.

Porém é importante avaliar os rivais potenciais que vem de fora da indústria e

que podem "mudar as regras" com uma possível redefinição do mercado (Slack,

1993).

Slack (1.993) complementa que, à medida que as tecnologias tornam-se

mais acessíveis, alguns afirmam que simplesmente comparar os produtos

existentes com os concorrentes e fazer melhoramentos marginais irá, na melhor

das hipóteses, proporcionar ganhos de curto prazo, a menos que todos os

melhoramentos feitos levem em conta a "competência central" da operação. A

competência central são as habilidades e conhecimentos-chave que estão no

cerne da capacidade para fazer a operação funcionar.

_ A vantagem da manufatura para Slack (1.993) significa fazer melhor. A

meta é sucinta: é preciso satisfazer aos consumidores e ser melhor do que os

concorrentes. O fazer melhor de Slack (1.993) pode ser explicado por cinco

conceitos: fazer certo, fazer rápido, fazer pontualmente, mudar o que está

sendo feito e fazer barato.

O fazer certo é fazer sem erros e estar de acordo com a especificação do

projeto, agregando a vantagem da qualidade. O fazer rápido é ter o ciclo de

tempo entre o início da produção e a entrega do produto para o cliente menor

do que a concorrência, agregando a vantagem da velocidade. O fazer

pontualmente e manter prazos, estimar e comunicar com clareza as datas e

fazer a entrega pontualmente, agregando a vantagem da confiabilidade. O

mudar o que está sendo feito significa possuir a habilidade de mudar o quanto
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vantagem da flexibilidade. E o fazer barato é a capacidade de fazer produtos a

custos mais baixos do que os concorrentes, agregando a vantagem de custo

(Slack, 1993).

As cinco vantagens constituem os objetivos de desempenho de

manufatura: qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo. Cada

objetivo de desempenho possui aspectos internos e externos, como podemos

observar na Figura 2 (Slack, 1993).

Figura 2 - Os cinco objetivos de desempenho de manufatura

OBJETIVOS DE DESEMPENHO DA MANUFATURA
BAIXO PREÇO,

ALTA MARGEM ou
AMBOS

ENTREGA
CONFIÁVEL

PRODUTOS
LIVRES DE ERRO,

DE ACORDO COM
AS ESPECIFICAÇOES

Fonte: Adaptado de Slack (1.993) Vantagem Competitiva em Manufatura p. 20.

Slack (1.993) destaca que o objetivo não é apenas saber quais dos

objetivos de desempenho internos são importantes, mas sim saber como eles

contribuem para o desempenho interno e externo, e como podemos aperfeiçoar

56
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o desempenho de cada um deles. O custo é o objetivo de desempenho que é

gerado através do inter-relacionamento de todos os aspectos internos, que

quanto mais melhorarem maior será a redução de custos.

Segundo Slack (1.993), o gerenciamento da manufatura é algumas

vezes descrito como sendo a gestão de compromissos (trade-off) entre

objetivos, onde a melhora em um deles deve ser paga pela redução de outro. A

analogia do compromisso é a gangorra, que quando um de seus lados sobe o

outro necessariamente deve descer. Mas, na verdade, esta relação entre

compromissos é útil apenas para disponibilizar soluções de curto prazo, onde

não existe ganho de produtividade, ou a possibilidade de elevar o pivô, ou base,

da gangorra. A elevação da base da gangorra, ou movimentação do pivô, se dá

através da criatividade e esforço em vencer as limitações da tecnologia, da

estrutura e dos conceitos da manufatura, conforme podemos observar na

Figura 3.

Figura 3 - Os compromissos entre objetivos de desempenho

COMPROMISSO ENTRE OBJETIVOS DE DESEMPENHO

No curto prazo um objetivo de
desempenho pode ser
compromissado com outro

Um aspecto de desempenho
pode ser melhorado a custa
de outro

A melhoria de todos os
aspectos de desempenho é
posslvel no longo prazo
movendo o

Fonte: Adaptado de Slack (1.993) Vantagem Competitiva em Manufatura p. 23.
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De acordo com Slack (1.993) a flexibilidade tornou-se uma das mais

novas virtudes da manufatura em razão dos mercados turbulentos,

concorrentes ágeis e rápido desenvolvimento da tecnologia, forçando a

administração da manufatura a melhorar a habilidade de modificar o que faz e

como faz. A flexibilidade serve como amortecedor da operação, permitindo a

continuidade do trabalho sob condições de variedade e incertezas de curto e

longo prazo, gerando proteção contra os choques internos e externos.

No entanto Slack (1.993) destaca a flexibilidade apenas como um meio

para outros fins. A justificativa para o incremento de flexibilidade é

freqüentemente instrumental, ou seja, os seus resultados são expressos

através de outros atributos da manufatura ou aspectos de desempenho.

Segundo Slack (1.993) a tecnologia deve ser adaptada ao perfil do

produto, que compreende o volume e a variedade da produção. As tecnologias

de pequena escala e não integradas correspondem melhor a alta variedade de

produtos em razão de sua flexibilidade. Inversamente, os sistemas grandes e

integrados, compostos por tecnologias grandes e intensivas em capital, são

indicados para produzir produtos padronizados em grande volume, em

situações onde a flexibilidade não é importante.

A "Matriz Produto-Processo" relaciona a tecnologia de processo ao perfil

do produto produzido. Para a utilizar a matriz é preciso considerar os ciclos de

vida dos processos e produtos e as respectivas posições sobre as dimensões

da tecnologia; a escala da tecnologia, a automação da tecnologia e a integração

da tecnologia. A Figura 4 representa a "Matriz Produto - Processo" (Slack,

1993).
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Figura 4 - A Matriz Produto - Processo
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Fonte: Professor Henrique Correa - Notas de Aula MPA, FGV-EAESP 2.001.

As operações com foco em processos, à esquerda e abaixo no quadro,

tem condições de gerenciar a produção com variedade de produtos. Porém com

menos automação, integração e capacidade. Por outro lado, as operações com

foco em produtos são menos flexíveis, mas suportam grande volume de

produção de produtos padronizados (Slack, 1993).

Porém, Slack (1.993) aponta que apesar da matriz produto-processo dar

uma indicação geral de como a tecnologia de processo difere de acordo com o

perfil do produto, ela não indica a tecnologia ideal, ela apenas fornece uma

idéia de como a tecnologia precisará ser adaptada à medida que o perfil de

produto evolui. Mesmo assim, ainda pode ser explorada a quebra da correlação

entre as dimensões da tecnologia resultando na obtenção do melhor dos

mundos nas duas ou três dimensões.
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Para Slack (1.993) a idealização do processo de formulação da

estratégia de manufatura é que irá possibilitar a obtenção de vantagens

competitivas. A estratégia de manufatura deve ser:

a) Apropriada - deve estar conectada a um conceito de competitividade

que resulte no desempenho que apóia a estratégia competitiva da

empresa.

b) Abrangente - deve direcionar a decisão de todas os setores e áreas

de produção. A falha com qualquer um deles ira impedir o sucesso do

conjunto dos objetivos de desempenho.

c) Coerente - os conflitos potencias entre as áreas precisam de

considerações explícitas.

d) Consistente no tempo - a consistência estratégica deve ser mantida

para não confundir a organização, evitando o cinismo na empresa,

explicitado pela frase de Slack (1.993, p. 177): "O ultimo ano foi o ano

de qualidade, este ano é o de redução de tempos, qual será a moda

no próximo ano?".

e) Acreditável - a estratégia precisa ser percebida como atingível pela

empresa para ser apoiada e para preservar o processo de definição

estratégica.

O processo de definição da estratégia de manufatura deve iniciar, de

acordo com Slack (1.993), com a avaliação da importância relativa de cada um

dos objetivos de desempenho, auxiliado por uma escala baseada na percepção

dos clientes, onde tem utilidade o uso da classificação dos objetivos em

ganhadores de pedidos e qualificadores, conforme apresentado na figura 1. Os



objetivos de desempenho serão classificados em uma escala com nove graus

de importância, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 - Escala de importância dos objetivos de desempenho

Priorização dos Critérios

1.Proporciona vantagem crucial junto aos clientes
2.Proporciona importante vantagem junto aos clientes-sempre considerado
3.Proporciona vantagem útil junto aos clientes - normalmente considerado

4.Precisa estar pelo menos marginalmente acima da média do setor
5.Precisa estar em torno da média do setor
6.Precisa estar a pouca distância da média do setor

CRITÉRIOS MENOS RELEVANtES J
7.Normalmente não considerado;pode tornar-se mais importante no futuro
8.Muito raramente é considerado pelos clientes
9.Nunca é considerado pelos clientes e provavelmente nunca será

Fonte: Professor Henrique Correa - Notas de Aula MPA, FGV-EAESP 2.001.

Da mesma forma, através do conhecimento sobre os concorrentes é

importante estabelecer o desempenho dos objetivos em relação a eles,

conforme descrito na Figura 6.
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Figura 6 - Benchmarking com a concorrência

Benchmarking: Comparação com a
concorrência

MELHOR DO QUE A CONCORRÊNCIA
1.Consistente e consideravelmente melhor que nosso melhor concorrente
2.Consistente e claramente melhor que nosso melhor concorrente
3.Consistente emarginalmente melhor que nosso melhor concorrente

:;lGUALÀ CONCORRÊNCIA
4.Com frequência marginalmente melhor que nosso melhor concorrente
5.Aproximadamente o mesmo da maioria de nossos concorrentes
6.Freqüen tem en te a uma distância curta atrás dos principais concorrentes

7.Usual e marginalmente pior que a maioria dos principais concorrentes
8.Usualmente pior que a maioria dos nossos concorrentes
9. Consistentemente pior que a maioria de nossos concorrentes

Fonte: Professor Henrique Correa, notas de aula MPA, FGV-EAESP, 2.001.

De acordo com Slack (1.993) a lacuna entre a classificação da importância

de cada objetivo de desempenho e a classificação do desempenho em relação

à concorrência é que fornece o guia para a priorização dos objetivos. Isto é feito

através da Matriz Importância-Desempenho, descrita na Figura 7, onde a escala

de importância classifica a importância relativa de cada objetivo para o cliente, e

a escala de desempenho classifica cada objetivo contra os níveis alcançados

pela concorrência. As escalas são dinâmicas e movem-se conforme evolui a

concorrência e a preferência do consumidor.
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Figura 7 - A Matriz Importância - Desempenho
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Matriz Importância X Desempenho
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A matriz apresenta quatro zonas distintas: a zona adequada, a zona

aprimorar, a zona de urgência e a zona de excesso. A zona adequada indica

que o desempenho está de acordo com o mercado e a tendência é que no

médio e longo prazo ele seja ultrapassado pela concorrência. A zona aprimorar

indica os desempenhos que precisam ser melhorados. A zona urgência indica

os desempenhos que perdem negócios, e por serem muito importantes para os

clientes precisam ser melhorados rapidamente. A zona de excesso compreende

os objetivos que estão bem acima da concorrência, e que precisam de atenção,

dado que podem ou não representar investimento superestimado, ou seja, são

desempenhos que precisam ser analisados (Slack, 1993).
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Fonte: Professor Henrique Correa, notas de aula MPA, FGV-EAESP, 2.001.
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2.4. O modelo de Porter

Existem várias abordagens para o estudo da análise estratégica das

indústrias, segundo diferentes autores. Entre as abordagens desenvolvidas na

década de 80, as quais incorporaram a maioria das premissas dos modelos

tradicionais, o modelo, desenvolvido por Michel Porter, líder desta abordagem

mais formal, provou ser poderoso e útil para a análise de situações específicas

(Mintzberg e Quinn, 2001). Desta maneira, procurar-se-á detalhar as principais

partes do modelo básico de Porter de análise competitiva e industrial a seguir.

De maneira geral, o modelo de Porter propõe uma estrutura de cinco

forças, as quais definem a estrutura básica da concorrência enfrentada por uma

indústria: o poder de negociação dos fornecedores e compradores existentes, a

ameaça de substitutos e de novos participantes e a intensidade da rivalidade

existente. Segundo Porte r (1986) a essência da formulação da estratégia é lidar

com a concorrência, a qual tem raízes em sua estrutura econômica básica e vai

muito além do comportamento dos atuais concorrentes.

Figura 1 - O modelo de Porter (1.986)

Fornecedores I

--ConCQJrent~ . r

Empresa ' Clientes

, "

Porter

Novos
entrantes

Fonte: Professor L.C. Di Serio, notas de aula MPA FGV-EAESP, 2.001.
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2.4.1. Ameaça de entrada

Os novos entrantes em uma indústria podem trazer novas competências,

recursos substanciais e um forte desejo de obter participação de mercado.

Entretanto, a gravidade desta ameaça dependerá das barreiras existentes e da

reação dos concorrentes já estabelecidos no mercado. Porter (1986) relaciona

as seis principais barreiras de entrada como:

a) Economia de escala - economias de escala na produção, nas

pesquisas no marketing e nos serviços podem agir como barreiras e

obstáculos na distribuição, na força de vendas e em vários outros

aspectos do negócio;

b) Diferenciação do produto: a identificação das marcas existentes e a

lealdade do consumidor a elas podem impor uma barreira ao forçar os

novos entrantes a gastar quantidades enormes em publicidade para

tornar sua marca reconhecida no mercado;

c) Capital necessário: a necessidade de investir enormes recursos

financeiros em ativos fixos, crédito ao consumidor, inventários, absorção

de prejuízos iniciais e despesas irrecuperáveis como as com publicidade

pode consistir numa barreira difícil de transpor às entrantes;

d) Desvantagem de custo independente de tamanho: empresas

estabelecidas podem obter vantagens, além de tamanho e de economia

de escala, de efeito de curva de aprendizagem, tecnologia exclusiva,

acesso às melhores fontes materiais, ativos comprados a preços

melhores, subsídios governamentais ou localização favorável;

e) Acesso aos canais de distribuição: os canais de atacado e varejo

podem estar comprometidos com as empresas já estabelecidas criando
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barreiras aos entrantes capazes de até mesmo, obrigá-los a criar novas

redes de distribuição;

f) Política governamental: o governo pode impor barreiras como a

limitação de instalação de indústrias, controles e requisltos de

licenciamento e restrições de acesso de matérias-primas, controles de

poluição e regulamentos de segurança.

2.4.2. Rivalidade entre os concorrentes

A rivalidade entre os concorrentes, através do uso de táticas como a

concorrência de preços, publicidade, acréscimo de produtos, serviços ou

garantias aos clientes, ocorre quando um ou mais concorrentes se sente

pressionado por outro ou percebe que pode melhorar a sua posição no

mercado. Segundo Porter (1986), a rivalidade está relacionada à presença de

uma série de fatores:

a) Concorrentes numerosos ou bem equilibrados: quando há muitos

concorrentes a probabilidade de dissidência é grande e alguns podem

agir sem serem notados. Entretanto, se há poucos concorrentes, é

fácil distinguir os líderes ou o líder, os quais podem controlar a

indústria como, por exemplo, pela liderança de preços;

b) Crescimento lento da indústria: a concorrência por parcela de

mercado no caso de crescimento lento da indústria é muito mais

instável do que a situação em que o crescimento rápido da indústria

assegura que as empresas podem melhorar seus resultados apenas

se mantendo em dia com a industria, e quando todos os seus

recursos financeiros e administrativos podem ser consumidos na

expansão junto com a indústria;
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c) Custos fixos ou de armazenamento altos: custos fixos altos criam

pressões no sentido de que as empresas satisfaçam a capacidade, o

que leva a uma escalada pelas reduções de preços em caso de

excesso de capacidade;

d) Ausência de diferenciação ou custos de mudança: quando o produto

ou o serviço é percebido como um artigo de primeira necessidade

pelo comprador, sua escolha é baseada principalmente no preço e no

serviço, resultando concorrência intensa em relação a preços e

serviços. Os custos de mudanças têm efeito semelhante.

e) Capacidade aumentada em grandes incrementos: quando as

economias de escala determinam que a capacidade deve ser

aumentada em grandes incrementos, os acréscimos de capacidade

rompem o equilíbrio de oferta e procura da indústria e levam a

períodos de supercapacidade e cortes nos preços;

f) Concorrentes Divergentes: os rivais podem divergir quanto a

estratégias, origens, personalidades e relacionamentos com relação a

suas matrizes e ter objetivos e estratégias diferentes sobre como

competir, podendo se chocar continuamente ao longo do processo;

g) Grandes interesses estratégicos: empresas expansionistas, além de

diversificadas, podem considerar muito importante alcançar sucesso

em determinada indústria através da globalização, com objetivos não

só de ser diferentes, mas também de ser desestabilizadoras, porque

estão potencialmente inclinadas a sacrificar a lucratividade no

processo;

h) Barreiras de saída elevadas: fatores econômicos, estratégicos e

emocionais que mantêm as companhias competindo mesmo que



68

estejam obtendo retornos baixos, ou até negativos, sobre seus

investimentos. As principais barreiras de saída são: os ativos

especializados, os custos fixos de saída, as inter-relações

estratégicas, as barreiras emocionais e as restrições de ordem

governamental e social.

2.4.3. Pressão dos produtos substitutos

Ao impor um teto sobre os preços cobrados, os produtos alternativos

limitam o potencial de uma indústria, que sofrerá tanto em lucros como em

crescimento, a menos que se possa melhorar o produto ou diferenciá-lo de

alguma forma. Ou seja, os substitutos não apenas podem limitar os lucros em

tempos normais, como também reduzir os ganhos que uma indústria poderia

usufruir em tempos de vacas gordas. De acordo com Porter (1986), os produtos

substitutos que merecem maior atenção estratégica são os que (1) estão

sujeitos a tendências para melhorar sua compensação de desempenho de

preço com os produtos da indústria ou (2) aqueles produzidos por indústrias

obtendo altos lucros.

2.4.4. Poder de negociação dos compradores

Os compradores podem forçar os preços pra baixo, barganhar melhor

qualidade e serviços e jogar os concorrentes uns contra os outros às custas da

rentabilidade total da indústria. De acordo com Porter (1986), os compradores

serão poderosos quando foram verdadeiras as circunstâncias: ele está

concentrado ou adquire grandes volumes em relação às vendas do vendedor;

os produtos que ele adquire da indústria representam uma fração significativa

de seus próprios custos ou compras; os produtos que ele compra da indústria

são padronizados ou não diferenciados; ele enfrenta poucos custos de

mudança; ele consegue lucros baixos; compradores que são uma ameaça

concreta de integração para trás; o produto da indústria não é importante para a
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qualidade dos produtos ou serviços do comprador; e o comprador tem total

informação.

Conforme Porter (1986), o poder de compra dos atacadistas e varejistas

é determinado pelas mesmas regras. Entretanto, o autor salienta que os

varejistas podem ganhar bastante poder de negociação em relação aos

fabricantes, quando podem influenciar as decisões de compra dos

consumidores. Ao passo que os atacadistas podem ganhar poder de

negociação se puderem influenciar as decisões de compra dos varejistas ou de

outras empresas para as quais vendam.

2.4.5. Poder de negociação dos fornecedores

Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os

participantes de uma indústria aumentando preços ou reduzindo a qualidade

dos bens e serviços fornecidos. Desta maneira, segundo Porter (1986), os

fornecedores poderosos podem baixar a rentabilidade de uma indústria que

seja incapaz de repassar os aumentos de custos em seus próprios preços. Os

fornecedores são poderosos nos casos em que: é dominado por poucas

companhias e é mais concentrado do que a indústria para a qual vende, não

está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda para a indústria;

a indústria não é um cliente importante para o grupo fornecedor; o produto dos

fornecedores é um insumo importante para o negócio do comprador; os

produtos do grupo de fornecedores são diferenciados ou o grupo desenvolveu

custos de mudança e o grupo de fornecedores é uma ameaça concreta de

integração para frente.

2.4.6. Estratégia

Portanto o modelo de PORTER (1986) visa posicionar estrategicamente

a organização, estimulando a formulação de estratégias genéricas com bom



potencial para gerar vantagem competitiva. Como exemplo de estratégia

genérica de Porter pode ser adotada a segmentação setorial, a liderança em

custos ou a diferenciação de produtos e serviços, conforme podemos observar

nas figura 2.

Figura 2 - Modelo de Porter para estratégia de diferenciação

ou liderança em custos
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PORTER - VANTAGEM ESTRATÉGICA

Unicidade Posição
observada de baixo
pelo cliente custoALVO

ESTRATÉGICO

No âmbito
de toda a
indústria

DIFERENCIAÇÃO LIDERANÇA NO
CUSTO TOTAL

Apenas um
particular
segmento

ENFOQUE

Fonte: Professor L.C. Di Seria, notas de aula MPA FGV-EAESP, 2.001.
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2.5. Mercados em evolução contínua

Segundo Fine (1.999) é mediante o estudo das cadeias de capacidade

das empresas, que compõem a genética empresarial, é que podemos

compreender a evolução, a mutação, a sobrevivência ou extinção das

empresas. Fine (1.999) conceitua a genética empresarial como o equivalente da

Hélice Dupla de Watson e Crick (1.962), premiados com Nobel de medicina

pela descoberta da estrutura molecular do DNA, onde o movimento do mundo

empresarial é representado por um modelo com base em um ciclo duplo infinito,

que se movimenta entre setores integrados verticalmente, composto por

empresas gigantescas e setores desintegrados horizontalmente, composto de

uma multidão de inovadores que buscam nichos próprios no amplo espaço

aberto pela extinção dos gigantes.

Para Fine (1.999) podem ser esclarecidos através da hélice dupla

empresarial as fases verticais e horizontais que determinam o destino das

empresas, dos setores e das economias nacionais. O modelo da hélice dupla

está representado na figura 1.



Figura 1 - O modelo da Hélice Dupla para explicar os movimentos de

verticalização e horizontalização da estrutura setor e produto

o Modelo da Hélice Dupla

Produto Integrado
Setor Vertical

Inflexibilidades
Organizacionais

Pressões
para

Desintegrar

Fonte: Fine (1.999) Mercados em evolução contínua. P. 58.

A verticalização e horizontalização da produção são considerados por

Fine (1.999) como um processo dinâmico onde as forças competitivas integram

e desintegram empresas e setores ciclicamente compondo o movimento da

hélice dupla, conforme exemplificado na figura 1.

A alternância dos ciclos envolve tempos e tipos de indústrias diferentes,

como observa Fine (1999) na indústria de construção de aviões e educação

universitária que possuem um ciclo mais longo em comparação com a indústria

da informação que se renova a uma velocidade maior e em ciclos curtos. Para

Fine (1.999) a decisão de verticalizar ou horizontalizar depende das
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capacidades da organização. As capacidades são evolutivas direcionando a

decisão sobre a execução dos projetos e prioridades como podemos observar

na decisão de compra ou manufatura que é dada em razão da capacidade,

competitividade e da tecnologia embarcada na empresa, que em caso de

dificuldade para executar a tarefa irá procurar a capacidade na cadeia de

negócios através de um fornecedor habilitado.

Fine (1.999) descreve as forças da Hélice Dupla de duas formas; as

forças de desintegração que atuam na direção da configuração horizontal e

modular (lado esquerdo do modelo) e a s forças de integração que buscam a

integração vertical e arquitetura integrada do produto (lado direito do modelo).

As forças de desintegração são:

a) Entrada agressiva de competidores de nicho, que buscam a

conquista de segmentos setoriais distintos.

b) O desafio de manter-se à frente da competição nas dimensões

da tecnologia e do mercado, conforme exigido pelos sistemas

integrados.

c) A falta de flexibilidade na burocracia organizacional,

característica das grandes empresas.

As forças de integração são:

a) Avanços técnicos que podem transformar um subsistema na

mercadoria mais escassa do mercado.

b) O poder do "bundling" (pacote de produtos) para aumentar o

poder no mercado e agregar mais valor.

c) A integração da engenharia dos subsistemas para desenvolver

soluções patenteadas.
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Fine (1.999) destaca a importância do domínio das técnicas de projeto

simultâneo onde são integrados o produto, o processo e a cadeia de

abastecimento.

"Num mundo de alta velocidade evolutiva, a
vantagem deriva do projeto sincrônico dos produtos,

dos processos e das capacidades". (Fine 1.999).

Segundo Fine (1.999) a engenharia sincrônica (ES) busca a aumentar o

desempenho da fabricação, não apenas efetuando mudanças na fábrica (novos

processos de automação e melhoria na montagem), mas também coordenando

os projetos de produtos com os sistemas de produção existentes. A essência

está no aprendizado da colaboração entre projetistas, área de compras e

produção.

Fine (1.999) destaca nove passos críticos para a engenharia sincrônica:

1) Analisar a arquitetura dos produtos e processos, identificar

problemas e desenhar o processo operacional para a sua

produção.
2) Desmembrar os produtos e processos e verificar as interações

entre eles.
3) Alinhar exigências do projeto com a estrutura organizacional e

processos.

4) Explorar alternativas de produção e processos.

5) Estimar custos de adoção das opções de processo.

6) Estimar prazos em relação à estrutura e caminho crítico.

7) Identificar e reduzir os gargalos.

8) Gerenciar o projeto com equipes multifuncionais.
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9) Alinhar os incentivos referentes ao projeto de modo que as opções

excludentes associadas com a seleção de projetos alternativos

sejam exercidas sob uma perspectiva global, relacionada com o

ciclo de vida do produto.

A engenharia sincrônica é o modelo para o mundo em alta velocidade

evolutiva. No entanto, o resultado deste esforço é incrementai sendo necessário

passar a engenharia sincrônica tridimensional (ES-3D) para assegurar a

vantagem competitiva. A ES-3D compreende além do processo e produto o

planejamento da cadeia de abastecimento, visando garantir a consideração dos

temas estratégicos envolvidos em meio à grande variedade de estruturas de

cadeia que devem surgir em meio ao movimento evolutivo da Hélice Dupla.



2.6. Liderando a revolução

76

Para Hamel (2.000) a unidade de análise da inovação está no modelo de

negócio e não na tecnologia e nos produtos. A inovação do conceito de

negócio está na capacidade de imaginar formas diferentes, capazes de gerar

novas riquezas e deixar os concorrentes perplexos, vendo a demanda e as

margens de lucros dos modelos obsoletos diminuírem drasticamente.

Hamel (2.000) destaca que para estar à frente da revolução é preciso

desenvolver a capacidade instintiva de raciocinar sobre os modelos de negócio

na sua totalidade, buscando a criação de valor de forma não-linear. Não basta

evoluir é preciso inovar e revolucionar os modelos de negócio. A evolução linear

melhora o processo de negócios e a evolução não linear, ou radical, melhora o

conceito de negócios.

Figura 1 - O processo de inovação

-O ca
lC\:J O"-
~

'"O

~O
S
~
O -CI) ~
~

c:
Q)

O ee eQ.
O.s

Melhoria do
Inovação

Conceito de
Não Linear

Negócios

Melhoria
Melhoria do

Processo de
Contínua

Negócios
...

Componente Sistema

Fonte: Adaptado de Hamel (2.000), Liderando a revolução, p.18.
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o conceito de modelo de negócio de Hamel (2.000) apresenta quatro

componentes: estratégia essencial, recursos estratégicos, interface com o

cliente e rede de valor. Para ligar os componentes existem pontes: os

benefícios para os clientes é o elo entre a interface e a estratégia essencial, a

configuração é a interface entre a estratégia essencial e os recursos

estratégicos e as fronteiras da empresa é a ponte entre os recursos

estratégicos e a rede de valor. Existem quatro pilares do modelo que definem o

seu potencial de lucro: eficiência, exclusividade, compatibilidade e os

impulsores de lucro.

Segundo Hamel (2.000) a estratégia essencial inclui o objetivo geral do

modelo de negócio, intento estratégico, metas audaciosas, proposição de valor,

produtos e os objetivos de desempenho. Os recursos estratégicos abrangem as

competências essenciais, conhecimento, ativos, métodos e processos. A

configuração do negócio é a ponte que interliga a estratégia gerencial e os

recursos estratégicos. A interface com o cliente têm quatro elementos:

efetivação e suporte, informação e insight, dinâmica do relacionamento e

estrutura de preços. O benefício para o cliente é a ponte entre a interface com o

cliente e a estratégia essencial, criada através da percepção do cliente sobre o

valor agregado. O quarto componente é a rede de valor é o ambiente que

envolve a empresa podendo agir como complementador ou ampliador do

negócio da empresa, constituindo fonte essencial de inovação do conceito do

negócio. A ponte entre os recursos estratégicos e a rede de valor é dada pelas

fronteiras da empresa, sendo demarcada pelo que a empresa faz e transfere

pára rede de valor.

Segundo Hamel (2.000) o potencial de riqueza do modelo de negócio é

dado pela extensão do modelo de negócio como um meio eficiente de fornecer

valor ao cliente, a exclusividade do modelo na rede de valor, o grau de

compatibilidade entre os elementos do conceito de negócio e a extensão em

que o modelo de negócio explora os impulsionadores de lucro com potencial de
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gerar retornos acima da média. O conceito de modelo de negócio de Hamel

(2.000) encontra-se descrito na figura 1.

Figura 1 - O conceito de negócio de Hamel;
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Empresa
~

I Interface com o cliente II Estratégia Essencial I Recursos Estratégicos r Rede de Valor

Efetivação & Suporte Missão de Negócio Competências Fornecedores

Informação & Insight Escopo prod uto I
Essenciais Parceiros

Dinâmica do
Mercado Ativos Estratégicos Coalizões

Relaciona mento Base de diferenciação Processos Essenciais

Estrutura de Preço

I Eficiência / Exclusividade / Compatibilidade / Impulsionador de Lucros

Fonte: Adaptado de Hamel (2.000), Liderando a revolução, p.95.
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2.7. Programando o futuro

Para Karl Albrecht (1.994) as empresas precisam descobrir os novos

fundamentos do sucesso, sempre que forem atingidas por novas "ondas de

choque". As ondas de choque são uma metáfora utilizada por Albrecht para

indicar as grandes mudanças econômicas, sociais, tecnológicas e políticas no

ambiente competitivo.

Para Albrecht (1.994) o fundamento essencial da empresa é a visão clara

e bem definida da razão de existir, capaz de direcionar, energizar e impulsionar

a empresa rumo ao sucesso. A escolha do fundamento ou visão é realizada

pelo líder, que deve ajudar as pessoas a entender a visão, aderir à visão e a

aprender o que for preciso para realizar a visão.

Segundo Albrecht (1.994) a visão é o resultado de um processo de

raciocínio exploratório chamado de projeção futura. Na projeção futura são

abordados o domínio das ondas de choque, a exploração de tendências, a

gestão dos acontecimentos e os indicadores críticos.

Para Albrecht (1.994) o desafio da liderança é expressar a visão em

termos convincentes e práticos contribuindo para que todos possam conquistar

o objetivo. Para tal é preciso um esboço conceitual que expresse todos os

elementos críticos e ajude a estruturar o modelo estratégico de sucesso.

Figura 1 - O modelo estratégico de sucesso de Karl Albrecht
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Modelo Estratégico de Sucesso - K. Albrecht

Filosofia e
Valores centrale

Fonte: Adaptado de Karl Albrecht - Programando o Futuro: O trem da linha Norte, 1995, p.61.

o modelo estratégico de sucesso visa estruturar o sentido e a direção

em cinco níveis, desde o nível mais abstrato, a visão da empresa, até o nível de

metas críticas orientado para a ação no curto prazo.

Nível 1 - é a visão da empresa, uma imagem compartilhada do que a

empresa é ou deseja ser.

Nível 2 - é a missão da empresa, a declaração simples e objetiva de

como a empresa deve fazer negócios, com quem e com quais meios. Os

insumos para o enunciado da missão são o modelo de valor para o cliente,

fatores críticos que representam o valor para o cliente, e os valores centrais

para os quais a energia deve ser dirigida, dado que são essenciais ao

cumprimento da missão.

Nível 3 - é o conceito estratégico, ou o conjunto formado pelo ambiente

operacional (clientes, concorrência, economia, tecnologia, sociologia, política,

jurídica, física), lógica de negócios e estratégia (premissas de ação sobre lógica
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do cliente, do produto, da economia e da estrutura), pacote de valor para o

cliente (dimensões ambiental, sensorial, interpessoal, procedimentos, entrega,

informação e financeira).

Nível 4 - são as iniciativas estratégicas ou alvos de negócio e áreas

chave de resultado (ACRs). Os ACRs podem incluir ações internas e externas,

desde a atenção de líderes e trabalhadores até a marca, parcerias,

desenvolvimento de produtos, aplicação de tecnologia e outros pontos críticos

que contribuam para a realização da missão e superação dos alvos de negócio.

Nível 5 - os resultados são impulsionados por metas adaptativas que

redirecionam a energia para novas soluções que se façam necessárias frente a

novos desafios.

Para Albrecht (1.994) quanto mais energia for direcionada para a criação

do novo modelo de negócio maior será a efetividade da estratégia.
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3. Metodologia

Os critérios utilizados para definir os tipos de pesquisa, de maneira geral,

variam entre os autores. Conforme o critério de classificação de pesquisa

proposto por Vergara (2000), quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa

exploratória e quantos aos meios de investigação, consiste em uma pesquisa

de estudo de caso. A seguir, são apresentados os conceitos e os argumentos

que justificam a opção pela utilização desta metodologia.

3.1. Pesquisa Exploratória

A pesquisa exploratória tem como objetivo principal a busca pelo

entendimento sobre a natureza geral de um problema. Tradicionalmente, a

pesquisa exploratória é utilizada em áreas onde existe pouco conhecimento

acumulado e sistematizado sobre o assunto a ser pesquisado para aprofundar

questões a serem estudadas e ganhar maior conhecimento sobre um tema.

Devido a sua natureza de sondagem, possui uma forma de investigação mais

flexível e menos estruturada do que a realizada em uma pesquisa conclusiva. O

estudo exploratório tem como objetivo principal, descobrir idéias e relações

novas para elaborar explicações prováveis (Boyd e Westfall, 1984; Malhotra,

1999; Vergara, 2000 e Aaker et alo,2001).

Uma vez que existem ainda poucos estudos acadêmicos, científicos e

profissionais publicados sobre os aspectos econômicos e estratégicos

relacionados ao cartão de crédito como produto de informação, tema deste

trabalho, a opção pela adoção da pesquisa exploratória parece adequada a

partir do conceito exposto acima. Ou seja. a abordagem exploratória permitirá

aprofundar o conhecimento sobre o assunto estudado. aumentando a sua

compreensão através da investigação flexível do relacionamento de vários

fatores econômicos e estratégicos referentes ao produto cartão de crédito.
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Segundo Yin (2001), a abordagem exploratória pode ser adotada em

qualquer um dos cinco tipos principais de estratégias de pesquisa utilizadas nas

ciências sociais, ou seja: experimento, levantamento, análise de arquivos,

pesquisa histórica e estudo de caso. A seguir, será apresentada a estratégia de

pesquisa escolhida para a realização desta dissertação com finalidades

exploratórias, ou seja, o método do estudo de caso.

3.2. Estudo de Caso

o método do caso é um estudo onde se leva em consideração,

principalmente, a compreensão como um todo do assunto a ser investigado.

Conforme Boyd e Westfall (1984), o método do caso é um estudo intensivo de

um número relativamente pequeno de casos, que objetiva a obtenção de uma

descrição e compreensão completas das relações dos fatores em cada caso,

independentemente do número de casos envolvidos. É útil quando um

problema envolve a inter-relação de vários fatores e quando for difícil

compreender os fatores individuais sem considerá-los em suas relações com os

outros. Esta abordagem torna possível o aparecimento de relações entre os

fatores do caso que de outras formas não poderiam ser descobertas (Fachin,

2001).

o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente e não

apenas um método de coleta de dados. Conforme a definição proposta por Yin

(2001, p. 32), um estudo de caso é uma investigação empírica que:

1) Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não

estão claramente definidos;
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2) Enfrenta uma situação em que o número de variáveis de interesse é

muito maior do que o número de pontos de dados;

3) Baseia-se em várias fontes de evidências necessitando de uma

triangulação para a convergência dos dados;

4) Beneficia-se do desenvolvimento de proposições teóricas prévias para

conduzir a coleta e a análise dos dados.

A partir do conceito de estudo de caso proposto por Yin (2001), a

utilização do método do caso como estratégia abrangente para guiar a

realização desta pesquisa justifica-se pelas seguintes razões:

1) A utilização do cartão de crédito como produto de informação é um

fenômeno contemporâneo e os limites entre este fenômeno e o contexto da

Credicard no mercado competitivo ainda não estão claramente definidos;

2) A quantidade de variáveis envolvidas no estudo é significativamente

maior do que o número de casos estudados;

3) O estudo baseia-se em várias fontes de evidência, tais como: revisão

de literatura de teorias econômicas e estratégias competitivas genéricas,

entrevistas com profissional da área e entrevistas com usuários de cartão de

crédito;

4) A proposição teórica apresentada no capítulo de revisão de literatura,

englobando as teorias de modelos estratégicos de competitividade orientou a

condução e análise do estudo de caso.

De acordo com os conceitos e as justificativas apresentados, a opção

pela utilização do método do caso parece adequada para atingir os objetivos
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propostos pela pesquisa, quais sejam, analisar o intento estratégico da

Credicard e seus objetivos, aplicar os modelos de estratégia competitiva à

situação da Credicard e comparar os resultados dos modelos com os objetivos

estratégicos da Credicard. A questão norteadora da pesquisa: "como a

estratégia competitiva adotada pela Credicard alinha-se com as proposições de

alguns modelos estratégicos de competitividade?", também justifica a escolha

do método, pois, segundo Yin (2001), o método de estudo de caso é indicado

quando se deseja responder questões do tipo "como" e "porque" ao longo da

pesquisa.

Contudo, uma das principais críticas em relação à metodologia do estudo

de caso é o fato desta oferecer poucas bases para se fazer uma generalização

científica ou estatística, ou seja, baseada em amostras aleatórias que

possibilitam a generalização de conclusões para a população. Gummesson

(2000) argumenta que a generalização estatística é apenas um dos tipos de

generalização, mas sua utilização não é regra geral e raramente é aplicada a

estudos de caso. Segundo Yin (2001) uma vez que o objetivo dos estudos de

caso é o de prover análises "generalizantes" e não "particularizantes", eles

devem se basear em generalizações analíticas, ao invés de estatísticas. Na

generalização analítica o pesquisador procura generalizar um conjunto

particular de resultados à uma teoria mais abrangente (Yin, 2001). Esta

dissertação não tem o objetivo da realização de generalizações estatísticas.

3.3. Seleção do Caso Único

Segundo Yin (2001) o estudo de caso único é indicado quando um

conjunto de condições, ou de fundamentos lógicos, está presente para justificar

sua adoção:
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1) O estudo de caso representa o caso decisivo para testar uma teoria

ou um conjunto de teorias e proposições bem formuladas sobre um

determinado assunto;

2) O caso representa um caso raro ou extremo, ou seja, possui

características especiais e únicas que por si só merecem ser

analisadas e documentadas;

3) O caso é um caso revelador, ou seja, é analisável pelo pesquisador

que tem uma oportunidade especial para observar e investigar um

caso que é praticamente inacessível aos demais membro da

comunidade científica.

3.3. Coleta de Dados

Na pesquisa exploratória, as informações podem ser buscadas,

principalmente, de três maneiras (Boyd e Westfall, 1984):

1. Estudo de dados secundários - forma mais rápida e econômica de obter

informações. São os dados que foram coletados por outras pessoas para

resolver outros problemas e podem ser obtidos de várias fontes: livros,

jornais, documentos governamentais, jornais comerciais e profissionais,

relatórios de empresas, inclusive de empresas de pesquisa, e

associações comerciais.

2. Investigação de indivíduos informados - pessoas bem informadas sobre

o assunto de diferentes grupos, tais como altos executivos, gerentes,

empresários, vendedores, atacadistas, varejistas, consumidores.
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3. Investigação de casos selecionados - estudo intensivo com ênfase na

compreensão do assunto investigado como um todo. Consiste no método

do caso.

. Embora existam estudos que utilizam apenas uma das técnicas de coleta

de dados independentemente, elas são muito mais complementares do que

excludentes, podendo ser utilizadas em conjunto na busca de maior riqueza de

informações (Boyd e Westfall, 1984).

Segundo Yin (2001), os resultados de um estudo de caso provavelmente

serão mais convincentes e acurados quando baseados em várias fontes

distintas de informação. Desta forma, para buscar maior riqueza de informações

para a dissertação optou-se pela utilização das três formas de coleta de

informações, determinando as três fases de coleta de dados que serão

explicadas a seguir.

3.4.1. Estudo de Dados Secundários

Na primeira fase da pesquisa foram utilizadas as fontes secundárias para

aprofundar a revisão bibliográfica. Foram pesquisados livros, artigos de jornais

e revistas, artigos científicos e demais publicações que possibilitassem a
\

obtenção de dados relevantes e atualizados sobre a estratégia de companhias

de cartão de crédito. Esta fase da pesquisa teve início no ano de 2001, com a

execução do projeto da dissertação.

3.4.2. Entrevista com profissionais da empresa

Neste período foram entrevistados: o principal executivo da Credicard e os

representantes dos canais de vendas e de tecnologia de informação. Os dados

foram obtidos entre julho de 2.001 e julho de 2.002.
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3.5. Análise dos Dados

A análise dos dados, segundo Yin (2001), consiste em examinar,

categorizar, classificar em tabelas ou recombinar as evidências encontradas na

pesquisa tendo em vista as proposições teóricas iniciais do estudo. Uma vez

que a principal função do método do caso é a explicação sistemática dos fatos

que ocorrem no contexto social e que se relacionam com uma multiplicidade de

variáveis, os dados podem ser apresentados sob a forma de tabelas, quadros,

gráficos e por meio de uma análise descritiva que os caracterizam. (Fachin,

2001).

Nesta dissertação procurou-se, então, fazer uso destas diversas técnicas

de apresentação e análise dos dados. Para tanto, foram utilizadas,

principalmente, tabelas resumo de resultados, quadros explicativos, gráficos e

esquemas.

3.6. O roteiro do estudo de caso

o roteiro do estudo de caso descreve as atividades e momento de uso das

metodologias durante cada uma das sete fases do estudo de caso da

Credicard, conforme representado na figura 9.
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Figura 9 - O roteiro do estudo de caso
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4. Estudo de caso Credicard '

o produto cartão de crédito foi criado para facilitar as transações do dia-a-

dia entre as pessoas físicas e os estabelecimentos comerciais.

A idéia surgiu na década de cinqüenta, na cidade de nova York, quando

alguns executivos que freqüentavam um conhecido restaurante solicitaram que

a conta do jantar fosse cobrada em seus escritórios, conforme o endereço de

seus cartões de visita. Esta prática é similar às "cadernetas" dos pequenos

armazéns, através das quais o dono do armazém gerenciava a dívida de seus

clientes, aumentando ou diminuindo o limite de crédito conforme o

comportamento e a capacidade reconhecida de pagamento.

A prática da entrega dos cartões de visitas em alguns restaurantes na

década de cinqüenta em nova York foi o ponto de partida para a criação do

primeiro cartão de crédito, o Diners Club. Rapidamente o Diners Club passou a

ser aceito nos principais restaurantes de Nova York.

,,

J
I
I

o uso do cartão simplificou o processo de pagamento das contas nos

restaurantes e tornou-se símbolo da credibilidade e boa capacidade de

pagamento de seus portadores. O negócio desenvolveu-se à medida que mais

e mais consumidores procuravam obter o cartão para aproveitar os benefícios

da simplificação do pagamento das transações e a conquista da expansão do

crédito pessoal, sem a necessidade de construir um relacionamento de longo

prazo com os estabelecimentos.

4.1. O processo de negócio de cartão e crédito

Para iniciar a descrição do processo do negócio de cartão de crédito

podemos conceituar os três principais participantes da cadeia de negócio: o
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emissor, o adquirente e a bandeira. Estas palavras foram traduzidas do inglês

"issuet", "equiret" e "flag", respectivamente.

o emissor é responsável pela captação de recursos para financiar os

consumidores (funding), gerenciamento de risco, prospecção e manutenção de

clientes, processamento das vendas de contas novas, faturamento,

manutenção e armazenamento dos dados cadastrais e transacionais, execução

e automação de processos, atendimento e processamento das solicitações de

clientes.

o adquirente desenvolve e gerencia a rede de estabelecimentos filiados às

bandeiras, compra os ativos e realiza os investimentos em tecnologia de

processo de captura das transações no ponto de venda, liquidação da

transação e pagamento aos lojistas referentes às compras pagas com cartão de

crédito do emissor.

A bandeira é responsável por definir as regras de relacionamento entre os

adquirentes e emissores, operacionalizar e gerenciar a rede internacional de

captura de transações, integrar o adquirente à bandeira, desenvolver e executar

o marketing institucional e campanhas de vendas para a bandeira, pesquisar e

desenvolver novos produtos e serviços para o consumidor final e

estabelecimentos filiados.

Os papéis descritos acima podem ser desempenhados por iniciativas

privadas independentes, organizadas horizontalmente, ou através de

organizações verticais que desempenham simultaneamente todas as funções.

O processo do negócio cartão de crédito pode ser observado através de

duas perspectivas: o processo transacional que está representado na figura 1, e

o processo financeiro representado na figura 2.



Figura 1 - O processo transacional do negócio cartão de crédito
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Fonte: elaborado pelo autor

o processo transacional é realizado de uma forma para as transações

locais e de outra para as transações internacionais. Ambos iniciam a partir da

opção do cliente em utilizar o cartão de crédito como meio de pagamento para a

compra de produtos ou serviços em um estabelecimento filiado. Quando a tarja

magnética do cartão de crédito é lida pela máquina de automação do ponto de

venda, e o operador de caixa solicita a aprovação do valor a ser debitado no

cartão de crédito, é transmitida a solicitação para a bandeira que verifica as

características do produto, repassando a solicitação para o emissor autorizar ou

não a compra do cliente com base na qualidade do risco, ou limite de crédito

disponível.

92
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A diferença entre as transações nacionais e internacionais está na rede,

a transação local é processada através da rede do adquirente, ligada aos

estabelecimentos locais, e a transação internacional chega ao emissor através

da rede internacional da bandeira que está ligada aos estabelecimentos locais

direta ou indiretamente.

o processo financeiro do negócio de cartão é dinâmico e acontece em

ciclos curtos, de aproximadamente trinta dias, onde ocorre a liquidação de

todas as transações, antecipação de receitas aos estabelecimentos (com base

no funding do adquirente) e os financiamentos ao consumidor (com base no

funding do emissor).

Todas as transações envolvem royalties para a bandeira, pagos sobre

volumes processados e quantidade de autorizações. A cada passagem pela

rede existe a cobrança de taxas e a oportunidade de venda de um produto

financeiro. A rede local pode antecipar receitas para o estabelecimento; a

bandeira pode antecipar receitas para o estabelecimento através do

parcelamento de compras e o emissor pode financiar diretamente o cliente. O

processo financeiro é apresentado na figura 2.

Figura 2 - O processo financeiro do negócio de cartão de crédito
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Processo Financeiro do Cartão de Crédito

Cliente
Cartão de ----

crédito

~Compra
~Nacional

~
~

,....--,
L~...j Emissor

"Funding" Cliente

Adquirente
Processador+-eç+ "Funding" ~4"

t..:J Estabelecimento ~

Estabelecimento
Comercial

pov Nacional

Bandeira .--~,)I
"Funding"Garantia da

Transação

Estabelecimento
Comercial

pov nternacional

Fonte: elaborado pelo autor

4.2. O Mercado Brasileiro de Cartões de Crédito

o mercado brasileiro de cartões de crédito está em expansão, conta com

mais de trinta e seis milhões de cartões emitidos e um faturamento médio anual

de quase setenta bilhões de reais, conforme podemos observar na figura 3, que

apresenta a comparação da performance do mercado no primeiro trimestre dos

anos de 2.000, 2001 e 2002.

Figura 3 - Mercado de Cartões de Crédito no Brasil - Comparativo 1°

Trimestre dos anos 2.000, 2.001 e 2.002
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Mercado de Cartões de Crédito no Brasil 1° TRI2000 1° TRI2001 1° TRI2002
Comparativo 1° Tri 00-01-02
Faturamento R$ Bi 10,7 13,4 15,2
N° Transações (MM) 168 202 215
Transação média (R$) 64 67 71
Cartões de Credito no mercado (MM) 24 29,9 36,2

Fonte: Credicard S.A.

A Credicard é líder em participação de mercado, apesar de estar

perdendo terreno nos últimos dois anos após a volta dos bancos ao mercado de

cartão de crédito. O volume transacionado aumentou oitenta e nove por cento

em relação a dezembro de 2.000, indicando o crescimento forte do mercado e

destacando ainda mais a perda de participação da Credicard. Na figura 4 pode-

se observar a alta participação no mercado processador da Orbitall, que detém

trinta e nove por cento do mercado, gerando bons resultados e economias de

escala para o grupo.

Figura 4 - A participação no mercado brasileiro de Cartões de Crédito

dos principais concorrentes
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Market Share - Volume R$
Varo

2000 2001 2002 2002
Emissores 4° Tri 40 Tri Maio 2000

Credicard 30,2% 28,9% 26,9% -11,1%
Itaucard 8,1% 9,9% 10,3% 27,0%
Redecard (Intl Receptivo) 0,7% 0,8% 0,8% 6,9%
Brascard 1,2% 0,3% 0,1% -93,2%

Orbitall 40,4% 39,9%
Banco do Brasil 11,8% 12,1% 12,8% 8,5%
Amex 11,9% 12,6% 12,4% 3,8%
i3radesco 11,1% 102% 112% 0,8%
Unibanco 6,7% 68% 6,8% 1,8%
Real 5,6% 5,4% 5,5% -1,4%
Outros Emissores 5,9% 4,3% 3,6% -38,7%
BankBoston 2,1% 2,2% 2,3% 12,9%
Banespa 2,0% 2,2% 2,2% 11,1%
HSBC 1,5% 1,6% 1,7% 15,5%
Santander 0,0% 1,6% 1,5%
Fininvest 1,1% 1,0% 0,9% -18,1%
BBV 0,0% 0,2% 0,2%

Vol. Total (R$MM) 13.899 16.515 26.285 89,1%

Fonte: Credicard S.A.

4.3. A Credicard

A Credicard participou ativamente da criação do mercado brasileiro de

cartões de crédito, desde 1.971, data de sua fundação. O conhecimento para

iniciar as atividades na indústria de cartão de crédito foi transferido pelo

Citibank, através de uma associação do Citibank, Itaú e Unibanco, na qual o

Citibank é o responsável pelo gerenciamento da empresa e a execução da

diretriz estratégica, conforme estabelecida pelo conselho de administração.

A Credicard é parte de um grupo formado por três empresas: a

Credicard, a Orbitall e a Redecard. O grupo possui quatro acionistas; Citibank,

Itaú, Unibanco e Mastercard, que participa apenas na Redecard, conforme

demonstra a figura 5.
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Figura 5 - Os acionistas

ACIONISTAS

cmBAN<G liI[11~11~~~[9:'~.~'l:
Banco Banco Banco Bandeira

Citibank Itaú Unibanco Mastercard

,.. Participação
apenas na

CrrIBAN(O" Redecard

SÓCIO GESTOR

+ ~r "

FAtI''t'# itero;-) mUlA IREDECARD ~/I
EMISSOR DE PROCESSADOR DE ADQUIRENTE DE

CARTÕES CARTÕES REDE DE CARTÕES
DE CRÉDITO DE CRÉDITO DE CRÉDITO

Fonte: Credicard S.A.

A Credicard emite cartões com as bandeiras Mastercard, Visa, Diners e

Redeshop. A Redecard processa as bandeiras Mastercard, Diners e Redeshop

e as transações dos cartões de bandeira Visa são processadas pelo adquirente

Visanet.

o grupo apresenta ótimos resultados e ocupa o primeiro lugar em

rentabilidade e volume na indústria de cartão de crédito na América Latina. A

figura 6 apresenta o resumo da operação do grupo no ano de 2.001.

Figura 6 - A operação do grupo em 2.001
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Indicadores Principais de Performance

CREDICARD
EMISSOR

-90% Contas Ativas

-39% participação de
mercado
-Principals Concorrentes

Equifax I Unisa
CardSystem I EDS

REDECARD
ADQUIRENTE

,

- 515 M clientes

-US$ 9,1 Bilhão cobrança
cartão de crédito

-US$ 1,8 Bilhão cobrança
cartão de débito

- 314 Milhões transação crédito
- 112 Milhões transação débito

-39% Participação no mercado

Principais Concorrentes
Amex 12%
Visanet 49%

ORBITALL
PROCESSADOR E

SERVIÇOS

-Carteira: US$ 1,5 Bilhão -12 Clientes

-Transações : US$ 7,1 Bilhão -9,6 MM contas

-6,2 MM contas -12,2 MM cartões

-8.0 MM cartões -1,9 M PAs

-28% participação de mercado

- Principais Concorrentes
Banco do Brasil 12%
Bradesco 11%
Amex 12%

Fonte: Credicard S.A.

Figura 7 - O perfil das receitas do grupo com as três empresas

somadas, em dólares americanos

Demonstrativo de Resultado do Grupo
US$ MM 1999 2000 2001

Receita 949 973 858
Despesa 442 494 337

Margem 507 479 521

Custo de Créd ito 254 55 123

LAIR (100%) 253 424 398

Fonte: Credicard S.A.



A Credicard fez história no mercado de cartões de crédito impulsionando

o seu crescimento através de parceiros e trazendo a concorrência internacional

das bandeiras para o mercado brasileiro. O quadro com a cronologia dos

marcos históricos para a Credicard e a sua evolução no mercado brasileiro de

cartões de crédito está representado na figura 8.

Figura 8 - Cronologia da Credicard no mercado de cartões de crédito
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Principais marcos da história da Credicard no Brasil
1.970 1.971 1.973

lançamento
do cartão
CityCard
(15 de
novembro)

marco de 20 mil contas (em fevereiro)
entrada dos sócios Itaú e Unibanco (em agosto)
10.500 estabelecimentos comerciais filiados
mudança do nome para Credicard
sede ocupa o 2° e o 5° andar do edifício dos
Diários Associados, na Rua 7 de Abril (SP)
empresa passa a chamar-se Credicard
Companhia de Turismo, Promoções e
Administração

180.000 contas;
15 mil
estabelecimentos
filiados
mudança de
sede para a Av.
Brigadeiro Luiz
Antonio 2.570

1.974 1.978 1.979 1.980 1.981
o cartão
Credicard
adota a cor
"verde
dólar"

a empresa
passa a se
chamar
Credicard S.A.
Administradora
de Cartões de
Crédito
mudança de
sede para a
Av. Paulista

início de
operação do
credit scoring
aquisição de
IBM 370/145
aumenta em
50 vezes a
capacidade de
processamento

implantação
do sistema de
telemarketing.
Em 162 mil
telefonemas,
surgiram 15
mil propostas
e 65% foram
aprovadas

Lançamento do
seguro de vida
em grupo e
acidentes
pessoais
263 mil
associados
30 mil
estabelecimentos

1.982 1.983 1.984 1.987 1.988
início do
processo
de
expansão
pela
associação
a bancos
comerciais.

associação
com a Visa
Internacional
(540 mil
cartões são
convertidos
em
CredicardVisa)
o cartão "verde
dólar" sai de
circulação.

aquisição do
Diners Club

contrato com
a Caixa
Econômica
Federal
associação
com
MasterCard
Internacional,
marca
histórica de 1
milhão de

novo marco: 2
milhões de .
cartões, 140 mil
estabelecimentos
filiados e 45
bancos
associados
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Surge o cartão
azul e ocre.
novo endereço
da Credicard:
Edifício Pedra
Grande, na
Brigadeiro
Faria Lima

cartões

·········1.995
Credicard Credicard
S.A. volta lança projeto
para o Copa 90 e
prédio na patrocina as
esquina transmissões
das esportivas da
avenidas TV Manchete.
Ipiranga Acompanha a
com São seleção
João, em brasileira na
SP. Itália

Credicard é
uma das
primeiras a
lançar cartões
internacionais.
Em apenas um
mês são
distribuídos
mais de 500
mil cartões
internacionais

marco de 5
milhões de
cartões

Credicard
formaliza a
chegada ao
Brasil da Rede
Maestro
Empresa atinge
a marca de 6
milhões de
cartões

1.99tT

Credicard passa a emitir
cartões com a bandeira
Visa, tornando-se a primeira
administradora do país a
emitir cartões com 3
bandeiras.
A Redecard, responsável
pelo relacionamento com
estabelecimentos
comerciais, passa a ser uma
empresa independente

Lançamento
de uma nova
bandeira de
crédito, a
Redeshop

marco de Concretizada a
mais de 305 separação em
mil crianças três empresas:
beneficiadas Credicard S.A.
por cerca de responsável pela
180 projetos emissão e
sociais administração

dos cartões; a
Redecard e a
Serviços e
Processamento,
responsável pelo
processamento e
prestação de
serviços a
emissores de
cartões.

Fonte: Revista Credicard, número 1, Jun 2.000.
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4.3.1. O intento estratégico da Credicard

A estratégia da Credicard está baseada na criação de capacidades para

ajustar a empresa à competição no mercado em constante mutação. A partir do

ano de 1.998 todos os recursos foram direcionados para construir capacidades

na área de controle de risco, em razão do alto volume de perdas que ameaçou

a continuidade da empresa. O ano de 1.998 foi o único, dentre os seus 30 anos

de mercado, em que a Credicard apresentou prejuízo. As perdas de crédito

foram controladas e em 1.999 a meta de reestruturação da área de risco foi

cumprida, com resultados que ultrapassaram os patamares esperados.

Durante este tempo o mercado mudou e novos desafios foram identificados.

Dentre estes desafios está a construção de novas capacidades em gestão de

produto, vendas e distribuição, necessárias em especial para combater a

concorrência dos bancos.

No próximo parágrafo está descrita, através de uma entrevista concedida

em julho de 2.002 pelo presidente da Credicard, Hector Nevarez, a situação do

mercado e a visão estratégica da Credicard. A entrevista foi realizada pela

assessoria de imprensa da Credicard no momento em que foi comunicada a

separação da Orbitall, que apesar de continuar como processador da Credicard,

passou a ser gerida como uma empresa independente. A transcrição da

entrevista encontra-se a seguir.

~~~
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4.3.2. Entrevista com o presidente

"O ano 2000 será o ano de marketing e vendas na Credicard. Após

investir na reestruturação, nos últimos dois anos, a empresa quer cada vez

mais criar o produto certo para a pessoa certa, na hora certa. Vamos

personalizar o nosso produto, com investimentos em promoções, atendimento,

mudanças nos processos", afirma Hector Nevarez, presidente da Credicard
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S.A. Estas iniciativas devem permitir à empresa crescer 10% na base de

clientes e 17% no volume de transações neste ano.

o segredo para chegar lá, segundo Nevarez, é a informação.

"Precisamos conhecer bem os nossos clientes, entender as suas necessidades

e entrar em ação rápido. Esse é o desafio para nossos profissionais", destaca.

Ele acredita que o futuro está nas mãos das empresas que tem uma boa base

de informações e que sabem administrá-Ia. Para a Credicard o importante é se

preparar para acelerar cada vez mais o processo. O grande mérito das pessoas

que trabalham na Credicard, segundo Nevarez, é a habilidade de administrar

informações e transformá-Ias em ações.

A Credicard é hoje um grupo administrativo sólido, focado no cliente e

dono de uma plataforma ideal para crescer. Contudo, o crescimento deve ser

apoiado em todos os controles necessários, como o controle de fraudes,

créditos e despesas. "Depois de passarmos por um ano difícil, a última coisa

que queremos é voltar a enfrentar as mesmas dificuldades", destaca o

presidente. Para que possamos crescer com todos os controles necessários a

comunicação é imprescindível. "Apesar da ênfase este ano em marketing e

vendas todas as áreas estão comprometidas e têm papel importante, como as

pessoas de crédito e finanças", diz Nevarez.

"Este é um momento histórico para a empresa e é essencial que toda a

equipe compreenda a essência do que está sendo realizado e participe do

processo", afirma o presidente. Por essa razão, é importante contar com

funcionários preparados e capacitados, comprometidos em analisar os dados

de forma a entender melhor os clientes e agregar valor às suas necessidades.

A separação das empresas (Credicard e Orbitall) está em processo,

envolve ainda a mudança de prédio e programas de remuneração específicos
."para cada empresa, o que levará a melhores resultados financeiros, que \"
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permitirão a Credicard definir novas metas, mais agressivas, investindo em

marketing e na fidelização dos clientes. A separação permite administrar

melhor, ficam mais claros os objetivos de cada um para que o conjunto avance.

A nova realidade da economia pós Plano Real foi um dos principais

fatores para a mudança?

Para pensar o futuro da Credicard é importante olhar o passado. Esta é

supostamente uma empresa de cartão de crédito que tem 30 anos.

Supostamente porque, na realidade, passamos a ser uma empresa de cartão

de crédito nos últimos cinco anos. Antes disso, com a inflação e as altas taxas

de juro, havia pouca aceitação do mercado de cartões e eram poucas as

transações. Ainda assim a Credicard, então uma única empresa, conseguia ter

bons resultados, mas a receita vinha basicamente das aplicações e não do

negócio de cartão de crédito. Antes do Plano Real o resultado do lucro da

empresa, antes de descontados os impostos, teve um pico de US$ 50 milhões.

Com a chegada do Real e o controle da inflação, o cartão passou a ser mais

aceito e a demanda aumentou. Para acompanhar as mudanças foi necessário

mudar a estrutura da empresa, foi então que veio a separação da Redecard (A

Redecard representa a saída do adquirente de dentro do grupo Credicard). Hoje

a Redecard tem a responsabilidade de atender 350 mil estabelecimentos

lojistas, processando 20 milhões de transações por mês.

Sozinha a Redecard teve no ano passado lucro de US$ 100 milhões

(antes de descontados os impostos). A Credicard, que tem a responsabilidade

de atender 5 milhões de associados, teve lucro (antes de descontados os

impostos) de US$ 150 milhões. As duas juntas ganharam, portanto, US$ 250

milhões. A Orbital! realiza cerca de 25 milhões de transações por mês e para

isso conta com a melhor tecnologia do mercado, incluindo sistemas de

prevenção de fraudes. É a tecnologia da Orbital! que assegura o

relacionamento da Credicard S.A. e da Redecard com cada um dos clientes.
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Com essa base podemos criar novos produtos e serviços e acompanhar o

desenvolvimento do mercado. Isso já mostra o impacto positivo da iniciativa de

separar as empresas.

Qual foi o impacto das mudanças para os funcionários?

Somos líderes de mercado e precisamos aproveitar as oportunidades

que o mercado oferece. Após o Plano Real o mercado abriu uma oportunidade

para a área de cartão de crédito e não poderíamos deixar passar e esperar que

a concorrência ocupasse esse espaço. Assumimos o risco. A Credicard mudou

para acompanhar a nova realidade do País. O resultado que atingimos nesse

período não foi grátis, foi doloroso. Houve perdas também, normais em um

processo de mudança. Se você quer fazer a empresa avançar, tem que pagar

um custo de entrada na nova etapa. Pode-se chamar de investimento, mas é

um custo do crescimento. Hoje continuamos líderes, com 35% do mercado de

transações. Com as empresas juntas, ficava mais difícil entender as exigências

necessárias para capitalizar novas oportunidades. Era necessária uma

mudança. É claro que essas mudanças, em suas etapas iniciais, criam uma

certa confusão nas pessoas, criam dúvidas. Perdemos funcionários durante o

processo de reestruturação. E cada um que perdemos lamentamos. Mas

trouxemos também novos funcionários, com um novo perfil, que vão trabalhar

em sintonia com os que ficaram. Esse é um processo normal. É importante

para a Credicard proteger o ativo representado pelos funcionários. Por isso

estamos, através da vice-presidência de Recursos Humanos, trabalhando na

mudança de remuneração com o Plano de Participação nos Resultados (PPR).

Para isso estamos também investindo em treinamento. Queremos dar

segurança e estímulo às pessoas para que possamos superar as metas. A

separação permite administrar melhor. Ficam mais claros os objetivos e metas

de cada um para que o conjunto avance.

Quais as perspectivas da indústria de cartão de crédito no Brasil?
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A indústria ainda está começando. Apesar dos 5 milhões de cartões que

administramos no País, o potencial é enorme, dado o tamanho da economia, da

população e da incidência ainda tão grande do uso de cheques. O cartão de

crédito representa no Brasil 5% a 6% do consumo privado. Nos Estados Unidos

representa 17%, mas o mercado de consumo privado nos EUA é 6 a 7 vezes

maior que o do Brasil. Nós próximos 3 a 5 anos a participação do cartão

chegará a 15% do consumo privado brasileiro. Isso multiplica o potencial da

indústria de cartões. O processo de mudança é contínuo. Surgem novos

concorrentes e mudanças que geram uma nova dinâmica da indústria, trazendo

novas necessidades de parte dos clientes. É importante encarar o processo de

mudança de forma positiva. A Credicard sempre estará na vanguarda desse

processo.

Há novas mudanças previstas?

À medida que avançamos nas mudanças, estamos atentos não só a

crédito, mas a outros produtos. Estudamos os cartões de débito, chips e

Internet. Nossa meta é criar oportunidades de crescimento para a empresa e

para os nossos funcionários. Nós nunca vamos deixar de mudar. Se a

economia, a concorrência e o comportamento dos clientes mudam, mudamos

também. O importante é que as mudanças sejam feitas de forma racional,

considerando os ativos que temos, entre eles nossa gente. Todos devem olhar

as mudanças de forma positiva. Pessoalmente, acho que este é um momento

histórico para a empresa. Toda pessoa que puder captar a essência do que

estamos fazendo sem dúvida terá resultados profissionais e econômicos

positivos. O ponto mais importante, para mim, é a atitude. Uma atitude positiva

sempre traz impacto positivo. Afinal, a gente casa, converte-se em pai, em avô -

há muitas mudanças na vida. Se as pessoas têm atitudes positivas na sua vida

pessoal também terão atitudes positivas na sua vida profissional,
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desenvolvendo suas habilidades de compartilhar relacionamentos com colegas

de trabalho e com os clientes.

Qual é a base da estratégia de marketing para esse ano?

A base da estratégia de marketing está apoiada em três pilares: apoio à

marca; dados valiosos; e funcionários capacitados para entender e transformar

informações em ações para clientes. Em 1999 começamos o processo de

mudança de imagem e personalização da marca. O objetivo da campanha

realizada no ano passado, com o slogan "Obrigado pela Preferência", era

reconhecer que o cliente era muito importante. Este ano, a meta é materializar

esse conceito de obrigado, ou seja, transmitir que a Credicard realmente se

preocupa com o cliente, oferecendo benefícios e serviços. Por essa razão os

investimentos vão para os novos produtos e promoções, atendimento,

mudanças nos processos - tudo baseado no comportamento dos clientes. A

base é a personalização do produto.

A informação, nesse mercado, é a alma do negócio?

A informação (dados valiosos) é o segundo pilar de nossa estratégia de

marketing. É fundamental entender o comportamento do cliente e corresponder

a ele. Todas as áreas do negócio têm que dar suporte a isso. A Credicard

processa 17 milhões de transações que dão à empresa uma base de dados

valiosa, que os concorrentes não tem. É a partir dessas informações que

analisamos o comportamento e as necessidades dos clientes. Há alguns

comportamentos homogêneos, algumas tendências que devem ser

consideradas atentamente. É preciso elaborar as ferramentas utilizadas, que

envolvem modelos matemáticos complexos, e trabalhar os dados para que seja

possível antecipar necessidades e criar novos serviços. Se a pessoa viaja, por

exemplo, naturalmente muda o seu comportamento e gasta mais. Se uma

pessoa jovem começa a gastar em lojas de móveis, provavelmente vai casar.
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Qual o papel dos funcionários nesse processo?

Os funcionários representam o terceiro pilar de nossa estratégia de

marketing. Precisamos de pessoas que não apenas tabulem os dados, mas que

se empenhem em traduzi-los. São pessoas com preparo para entender o

comportamento dos clientes, que sabem trabalhar com pesquisa de mercado.

Toda essa massa de informações deve resultar em iniciativas para o cliente. A

Internet, por exemplo, está trazendo novos hábitos. Precisamos observar

atentamente e entender porque. Essa análise é importante para a diferenciação

estratégica da empresa. Isso tudo se traduz na imagem e na personalidade da

marca. É preciso valorizar o que faz com que o produto seja percebido, uma

vez que há uma certa homogeneidade nas propostas dos concorrentes. Isso

exige funcionários especializados, que vão realmente ajudar a cumprir as

promessas feitas aos clientes.

Qual é a fronteira de ação da Credicard S.A.?

A Credicard S.A. tem dois papéis principais. Um deles é administrar o

relacionamento com o cliente sob a perspectiva de marketing. São clientes com

diferentes necessidades, comportamentos e desejos. Do ponto de vista de

marketing, é importante entender quem são esses clientes, o que precisam,

como usam o cartão, para então criar benefícios e produtos associados a essas

necessidades. De outro lado, há a análise do risco. Hoje existe o risco, que no

passado não existia. O crédito tem implicações positivas e negativas, tudo

depende de como cada um administra as suas finanças. A Credicard tem uma

responsabilidade com o usuário do cartão que é a de garantir que ele não vá

usá-lo de forma errada. Para isso criamos toda uma dinâmica, uma .infra-

estrutura de sistemas, ferramentas, pessoas especializadas em administrar

esse tipo de risco. É na verdade todo um processo educacional para evitar que

o cliente tenha problemas decorrentes do mau uso do cartão. Temos que
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compartilhar, em parte, esta responsabilidade. Esses são os dois principais

papéis da Credicard, que é a maior emissora do mercado no Brasil e na

América Latina.

4.3.2.1. Resumo da entrevista

De acordo com a entrevista podemos destacar os direcionadores da

estratégia da Credicard, alinhados com a missão da empresa: ser a primeira

opção em meios de pagamento no mercado brasileiro.

a) Crescimento de Vendas

b) Diferenciação de Produtos

c) Velocidade e flexibilidade nas mudanças

d) Valor na Informação

e) Construção de capacidade em marketing e vendas

f) Gerenciar risco e relacionamento

4.3.3. O processamento de negócio da Credicard e os canais de

vendas

o processo empresarial da Credicard está orientado através de cinco

capacidades funcionais principais: vendas, marketing, crédito, finanças e

operações.

o processamento de negócios envolve a atividade de venda e

gerenciamento de uma carteira de cartão de crédito, com a equalização dos

objetivos, por vezes opostos, de gerenciamento de risco e relacionamento com

clientes. A Credicard administra uma carteira de Crédito de aproximadamente

três bilhões de reais, composta por mais de seis milhões de clientes.
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o processamento principal de negócios envolve a análise de risco, a

aquisição de clientes, a gestão do relacionamento, engenharia de produtos e

serviços, a gestão do capital e a performance das transações com a rede de

negócios, conforme podemos observar na figura 9.

Figura 9 - O processamento de negócio da Credicard

Processo Operacional Orbitall Banco de dados Orbitall

Plataforma baixa Credicard

Canais de Vendas - Credicard

Fonte: elaborado pelo autor

A figura 9 apresenta os principais sistemas da Orbitall, na área de fundo

claro. O sistema integrador é o Vision Plus, que está em fase de implantação;

os sistemas legados são subsistemas ainda não absorvidos pelo integrador,

fazendo parte das operações de processamento de transações; o quadro

serviços representa as aplicações desenvolvidas para atendimento de

solicitações de clientes através da central de atendimento (call center).



110

As setas que não ligam processos à caixa de integração manual

identificam os sistemas integrados e as setas ligadas à caixa integração manual

apontam os sistemas onde não existe integração automatizada. Na área de

fundo escuro estão os canais de vendas, que com exceção da unidade remota

de atendimento e do atendimento personalizado no call center não estão

integrados ao sistema processador, sendo necessário o envio das propostas

para processamento na Orbitall em lotes, através de EDI, ou em papel no caso

das propostas captadas na rede física.

o banco de dados oferece três Data Marls específicos, todos com visão

por número de conta de cartão de crédito; o da área de finanças serve para o

controle financeiro de custos, pagamentos, rentabilidade por conta e carteira; o

de marketing para informações sobre o perfil do cliente; o de risco com foco na

gestão das políticas de crédito, cobrança e manutenção dos modelos

comportamentais.

A gestão de campanhas é realizada através de um software em

plataforma baixa que mantém um banco de dados com movimento atualizado

diariamente através de extração manual, com todas as campanhas de vendas

ativas e segmentações anteriores.

o processamento das propostas de crédito se dá através de um antigo

sistema de processamento de crédito (PC), incluído dentro da caixa de

sistemas legados. Este sistema é o coração da operação, servindo como

gerenciador de risco na aquisição de novos clientes e único gerador de

informação para a gestão de vendas. Na gestão de vendas aparece apenas o

esforço de entrada de propostas, todo o restante da operação, desde a

abordagem de vendas até a entrada no sistema processador é controlada

através de sistemas de informações de terceiros, geralmente precários, não

acurados e manuais.
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Toda a operação de vendas da Credicard é terceirizada para empresas

de tele-marketing e vendas pessoais (promotores). A terceirização inclui a infra-

estrutura e os recursos humanos, porém a gestão diária da operação de vendas

é dividida com a gerência regionalizada da Credicard. A operação conta com

mais de novecentas estações de trabalho completas computadores pessoais e

sistema de discagem automática (PA), vários pontos de vendas em todo o

território nacional e uma pequena rede de lojas próprias. A operação de tele-

marketing é sustentada por um processo contínuo de segmentação de listas e

busca de nomes no mercado, através de fornecedores e ou parceiros. O

processo de segmentação de listas está descrito na figura 10.

Figura 10 - O processo de segmentação de campanhas de vendas

Logística e Distribuição de Campanhas de Vendas

Fonte: elaborado pelo autor
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A primeira coluna indica as atividades e a segunda o nome dos

processos. A letra clara indica as atividades desenvolvidas por vendas e a letra

escura representa as atividades desenvolvidas por crédito.

o processo de segmentação e distribuição de campanhas tem início com

a operação de busca de nomes no mercado, conforme estratégia de aquisição

da empresa e política de crédito. O fornecedor envia uma listagem que é

tratada para retirar sobreposições e inconsistências, é avaliada sobre o aspecto

de risco e classificada de acordo com a probabilidade de resposta à oferta

programada e o perfil de risco do nome. A esta lista é atribuído um número de

identificação, que será repetido em cada proposta enviada, para que possa ser

feito o controle de vendas e de autorização da oferta, do risco e das políticas de

preço. Os nomes listados são mantidos em um banco de dados no sistema

legado de processamento, com o objetivo de verificar se as propostas entrantes

realmente possuem a oferta, preço e política de crédito aprovada pela empresa.

Após o processamento é dada a resposta eletrônica, indicando se a propostas

foi aprovada ou não, podendo gerar a emissão do cartão ou o envio de uma

carta para o proponente solicitando documentos ou informando que a

solicitação não pode ser atendida.

As informações referentes a todas as etapas do processo são

armazenadas na banco de dado e extraídas manualmente todos os dias. Este

sistema apresenta grande capacidade de processamento, mas quase nenhuma

flexibilidade para mudanças que agreguem informações sobre as

características do produto ou item de controle sobre o processamento das

solicitações. Todos os clientes que ligam para saber sobre a aprovação de suas

propostas podem enfrentar a péssima experiência de não obter a informação,

pois o processo é mapeado apenas após a entrada da proposta no sistema,

deixando de fora todo o caminho crítico na rede de distribuição, impossibilitando

a garantia de ciclo de tempo para processar o pedido.
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Em conjunto com estes processos principais existem mais de quinhentos

programas e lógicas responsáveis por processamentos importantes para o

relacionamento com o cliente. Estes programas não estão integrados com a

central de atendimento e apresentam pouca flexibilidade em razão do elevado

risco e custo de manutenção.

o sistema de processamento foi desenhado desta forma porque na

década de oitenta existiam poucos produtos, que eram vendidos sem a menor

diferenciação, tanto em preço quando em características internas. Além deste

inconveniente, o sistema de informação observa apenas a chave de número de

conta de cartão, ignorando a visão cliente, não discriminando facilmente os

melhores e piores clientes, exigindo um grande esforço na operação de

extração da base de dados e gestão de relacionamento.

No entanto o mercado mudou e a necessidade de afinar a operação,

diferenciar produtos, segmentar clientes e prospects, aumentar agilidade,

velocidade, flexibilidade e satisfação das necessidades do consumidor não

pode ser postergada, dado que a crescente concorrência dos grandes bancos

de varejo está desafiando a execução da missão da Credicard.

Considerando o contexto do estudo de caso vamos comparar as

alternativas geradas pelos modelos estratégicos de competitividade em relação

à diretriz estratégica da Credicard.

t.
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5. Análise do caso

Neste capítulo vamos iniciar a análise do caso da Credicard frente à

situação atual através da dinâmica dos modelos de competitividade estudados

na revisão bibliográfica.

5.1. Aspectos econômicos de Shapiro e Varian

o cartão de crédito pode ser definido como um produto de informação.

Desde a sua criação, a idéia de cartão de crédito como meio de pagamento e

facilitador das transações comercias entre as pessoas físicas e empresas

estiveram apoiadas no desenvolvimento da tecnologia da automação e da

informação.

o valor percebido pelo cliente em possuir um cartão de crédito está

relacionado à facilidade da comprovação de sua identidade, de sua capacidade

de pagamento e de seu caráter frente à sociedade.

o valor percebido pelas empresas varejistas em aceitar os cartões de

crédito está na possibilidade de reconhecer o bom cliente no ato da

apresentação do cartão e passar a ter certeza do recebimento do valor devido

em relação aos produtos ou serviços consumidos.

Sem dúvida, o produto cartão de crédito agrega muito valor às relações

comerciais no mundo inteiro, simplificando as operações de compra e venda e,

liderando o estabelecendo de padrões mundiais para as transações comerciais

entre pessoas físicas e empresas varejistas.

Porém, este valor não reside no plástico do cartão, nem mesmo na rede

e nos equipamentos que compõe a infra-estrutura internacional. O valor do
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negócio de cartão de crédito tem origem nas informações coletadas pelos

emissores e adquirentes, que capturam, compram, processam e analisam

continuamente as informações sobre clientes e clientes potencias.

A informação é o insumo principal na criação de modelos de concessão

de crédito, processamento das transações, investimentos em infra-estrutura,

gestão da logística, expansão da rede de estabelecimentos e desenvolvimento

de novos produtos e estratégias competitivas.

Neste contexto, a Credicard S.A. insere-se na situação de uma empresa

produtora de bens de informação, o que torna possível a exploração qualitativa

da situação atual da Credicard S.A. à luz dos aspectos econômicos e

estratégicos estudados pelos autores Shapiro e Varian (1.999).

5.1.1. O preço da informação

Após a cisão da Orbitall, responsável pelas funções do processador, a

Credicard passou a ser uma das empresas mais lucrativas do país, gerando

mais de quinhentos milhões de reais de lucros antes do imposto de renda no

ano de 2.001.

As maiores forças competitivas da Credicard estão nos modelos

estatísticos de análise de crédito, análise do comportamento dos clientes,

controle de cobrança e fraudes e na gestão das economias de escala

realizadas através da maior rede de distribuição de vendas e processamento de

cartões de crédito do país (Credicard e Orbitall).

Conforme descrito por Shapiro e Varian (1.999), podemos observar no

modelo do demonstrativo de resultados da Credicard de 2.002, Figura 10, a
dinâmica de custos típica de uma empresa produtora de bens de informação.



Credlcard S.A.
Modelo de Demonstrativo de Resultado 2002

Análise Vertical % total de Receitas s/comissões e impostos
Conta A. V, %

FINANCIAMENTO TITULAR 56,2% ,
ANUIDADES 20,4%
ANUIDADE INICIAL 4,3%
RENOVAÇÃO ANUIDADE 15,9%
MENSAUDADE 0,1%
RECEITA DE INTERCHANGE 6,9%
SERV PRESTADOS SEGURADORA 2,0%
SERV PROT PERDA ROUBO CARTAO 5,0%
MULTA POR ATRASO 5,1%
JUROS 0,9%
FINANCEIRAS- RECEIT AlDESPESA 2,4%
RECUP PERDAS-CREDITO 5,5%
RECUP PERDAS,FRAUDE 0,1%
RES CONS DESC REDECARD 0,4%
SERVlCOS REDE CARO 0.0%
SERVlCOS ITAUCARD 3,3%
OUT REC PREST SERVlCOS 0,3%
PRESTSERVASSOC~OS 1,8%
SAQUE CASH 0,7%
TAXASISERV COBRANÇA 1,0%
PREST SERV ASSOC~OS 0,1%
SERV ASSISTENCIA 0,1%
RECEITA MALA DIRETA 0.0%
REC DIV COM CARTOES 0.0%
OUTRAS RECEITAS 0,5%
EXCESSO UMITE CREDITO 11%
TOTAL RECEITAS A 113.9%
ISS/COFINS/PIS ,5,8%
VO, DESPESAS Cf VENDAS ,3,6%
DESP PLANO INCENTIVO ,2,6%
COMISSOES ,17%
TOTAL DESPESAS B ,139%
RECEITA LIQUIDA A,B1 100.0%

CPMF 5,6%
PROFIT SHARING 9,2%
MAODE OBRA 4,2%
PREDIOS 0,3%
PROPAGANDA 3,1%
SERV PROC DADOS 0.0%
SERVlCOS CONTRATADOS 1.0%
TEL I TELEG I TELEX 2.0%
EXP CDRRESPONDENCIA 0,3%
SERVlCOS BANCARIOS 3,2%
TAXA DE ADMINISTRACAO 0,5%
DEPRECIACAO 0,1%
AMORTIZACAO 0.0%
SERV PREST CRED 0,0%
COMIPREMlBRIND COB 0,1%
ASSESSORIA DE COBRANCA 1,9%
CONTINGENCIA fiSCAL 0,4%
CONTINGENCIA CML 2,9%
DESP Cf CARTOES MASTERCARD 1,0%
DESP Cf CARTOES V1SA 0,5%
COM flX TELEMKT SEG 0,3%
COM flX TLMKT CART ADIC 0,6%
REElATE ANUIDADES 0,6%
OUTRAS DESPESAS GERAIS 2,1%
OVERHEAD GER PROD 00%
TOTAL DESPESAS OPERAOONAlS C 401%
OVERHEAD CIA .(l,l%
OVERHEAO GER VENDAS 0.0%

TOTAL OVH ADM CREDICARD O '{)1%
TOTAL DESPESAS OPERAC CREDICARD C.D 40,0%

~6~~~ENTO
1,6%
9,3%

COBRANÇA 3,4%
CONTAS NOVAS 1,4%
fRAUDE 0,6%
RISCO 0,2%
VENDAS 0,5%
ATENDIMENTO A CUENTES 7.0%
RETENTION 1,5%
PIPEUNE 0,0%
OUTROS SERVlCOS .(l1%
TOTAL SERVI OS PRESTADOS ORBITALL fEl 254%
SERVI OS ADMINISTRATIVOS IFI 15%
TOTAL A PAGAR ORBITALL E.F 269%

TOTAL DESPESAS C.D.E.F 66,9%
MARGEM OPERACIONAL REC. Lia, ,DESPESAS 51,711

PROV CRED UQ DW ,1,6%
PERDAS DE CREDITO 32,9%
PDD, RATEIO MIS 0,0%
PERDAS DE fRAUDES 1,7%
fRAUDES, PROVlSAO 01%
TOTAL PERDAS FRAUDE E CREDITO 331%
AJUSTE PV PRE OS '{).2%

Contas Finais Estimados ,.M.lo 2002 (em IA) 6.29B,8

Média de Receblvels IIquldos ' Maio 2002 [em R$ M) 2.070.034,4
Recebiveis I Conta 4611
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Figura Modelo do10

Demonstrativo de Resultados da

Credicard. Fonte: Credicard S.A.

Não existem ativos fixos de valor

significativo. A empresa é enxuta, o

custo das instalações corresponde a

menos de 1 % da receita total, a mão de

obra corresponde a 4,2 % da receita

total.

Os investimentos, que não estão

contabilizados no demonstrativo de

resultados são direcionados ao

desenvolvimento de eprodutos

campanhas de marketing compondo os

sunk costs, ou custos afundados, que

são irrecuperáveis suaapós a
realização.

Os custos adicionais para produzir

mais um produto são insignificantes. É

possível vender tantos cartões quanto o

mercado puder consumir, sem a

necessidade de grandes alterações na

infra-estrutura de produção da empresa.

De acordo com Shapiro e Varian

(1.999) não existem restrições à

capacidade de produção e os custos

marginais de produção são
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insignificantes, como podemos observar no demonstrativo da Figura 10 na

conta contas novas (que representa o custo de processamento das contas

novas) que é equivalente a 1,4 % do total da receita líquida e, através dos

custos indiretos (overhead) que representam menos de um centésimo da

receita líquida, destacando que o esforço marginal para produzir contas

adicionais de um produto já lançado tende a zero. De fato os custos marginais

de produção são insignificantes.

A rede nacional de distribuição com mais de novecentas estações de

trabalho regionalizadas é 100% terceirizada. A rede cadastrada de empresas

prestadoras de serviço de tele-marketing apresenta boa capacidade instalada

no país, o que garante o atendimento às necessidades do emissor,

independente do crescimento ou redução da demanda.

Conforme a Figura 10 são evidentes os benefícios da Credicard em

relação às economias de escala, tanto pelo lado do suprimento quanto pelo

lado da demanda, configurando a situação de uma empresa do ramo da

economia da informação, conforme conceituado por Shapiro e Varian (1.999).

o sistema de remuneração das empresas prestadoras de serviço (EPSs)

considera os ganhos de escala, repassando parte do benefício do baixo custo

marginal de produção para as EPSs de acordo uma tabela de prêmios

progressivos aplicados sobre a taxa de conversão de vendas. Quanto mais

eficiente for o processo de vendas (maior taxa de conversão de vendas sobre

nomes de prospects incluídos na campanha) maior será a remuneração da

EPS.

Como podemos ver na Figura 10 a Credicard possui cerca de 6,3

milhões de clientes e ativos em carteira de crédito de aproximadamente R$ 2,9 I.

bilhões, a margem operacional de 51% sobre a receita líquida está longe da '.-
'I~.J

margem operacional de 98% da Microsoft. No entanto, a margem da Credicard
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é uma das maiores no mercado brasileiro, exemplificando a força dos

resultados do modelo econômico de firma dominante (Shapiro e Varian 1.999) e

da vantagem competitiva dos custos baixos originada nas economias de escala,

contribuindo para a posição de liderança no mercado.

Porém, no caso da Credicard a disputa pelo mercado é travada em duas

frentes simultâneas; a disputa no modelo de firma dominante e a corrida pela

diferenciação dos produtos.

Os grandes bancos de varejo, principais concorrentes, estão investindo

em tecnologia e processos buscando a obtenção de economias de escala para

competir com a Credicard, confirmando a opção estratégia indicada por Shapiro

e Varian (1.999) que objetiva conquistar a liderança de custos através de

economias de escala e de escopo no combate à firma dominante.

Os dois acionistas principais, Itaú e Unibanco, montaram as suas

próprias operações e estão utilizando a mesma estratégia para disputar o

mercado com a Credicard. Embora apenas o Itaú, em razão de sua penetração

no mercado, figure entre os concorrentes principais.

A classificação do cartão de crédito como um produto "comoditizado" e a

confusão sobre a identidade das marcas e benefícios oferecidos, principalmente

a dúvida de identidade entre Mastercard e Credicard, colaboraram para a

competição em busca da diferenciação dos produtos, mesmo sem atingir

completamente o patamar das economias de escala. Esta constatação indica a

possibilidade de utilizar no curto e médio prazo ambas estratégias.
.(

5.1.2. O valor das marcas de Cartão de Crédito

Com o intuito de descobrir o valor das marcas de cartão de crédito para

os consumidores brasileiros a Credicard realizou uma pesquisa de mercado que
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trouxe resultados previstos pelo modelo estratégico de Shapiro e Varian

(1.999).

A pesquisa envolveu a entrevista pessoal e domiciliar com uma amostra

de quatrocentas pessoas consumidoras de cartão de crédito no mercado

brasileiro, homens e mulheres, entre 18 a 60 anos de idade, pertencentes às

classes sociais A, B e C, possuidores de Cartões de Crédito, domiciliados em

São Paulo, pesquisados entre novembro e dezembro de 2.001, objetivando

identificar e comparar as percepções de valor dos clientes sobre as marcas dos

cartões e das bandeiras de cartões de crédito no mercado brasileiro.

A metodologia utilizada na obtenção e análise das repostas é a da Brand

Dynamics TM, aplicada pela empresa Millward Brown. Não será discutida nesta

dissertação a metodologia da pesquisa dado que o foco principal está na

verificação da compatibilidade do diagnóstico empírico com a teoria estratégica

dos autores estudados na revisão bibliográfica.

Portanto com base nos resultados obtidos na pesquisa procurar-se-á

realizar a ligação do diagnóstico da pesquisa com as explicações estratégicas

geradas pelos modelos de Shapiro e Varian (1.999).

a) A Categoria cartão de crédito é muito comoditizada tornando difícil

construir relacionamentos e obter a lealdade dos clientes em relação

às marcas. (falta de diferenciação de produto).

De acordo com Shapiro e Varian (1.999) o mercado comoditizado

apresenta poucas oportunidades para o gerenciamento do ciclo de lock-in dos

clientes, conforme descrito na figura 6 da seção de revisão bibliográfica.

o ciclo. de lock-in não se completa, o cliente seleciona a marca,

experimenta, e na fase de conquista ou retenção ele não é conquistado, ficando
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livre para escolher outra marca no momento da renovação do cartão. O lock-in

não acontece devido aos baixos custos de mudança incorridos pelo cliente no

caso de troca para outra marca de cartão de crédito, causando o que a

pesquisa chamou de dificuldade para construir um relacionamento e obter a

lealdade do cliente.

A orientação de Shapiro e Varian (1.999) para as condições descritas na

pesquisa é o aumento dos custos de mudança do cliente através da

implantação de diferenciais no produto e conseqüente discriminação de preços.

b) Os consumidores não estão totalmente satisfeitos com as marcas.

Esta questão comprova a existência dos baixos custos de mudança e

evidencia o baixo valor percebido pelo cliente em relação ao produto cartão de

crédito oferecido por todas as marcas. Sem dúvida trata-se de um mercado

comoditizado. Podemos observar os resultados da pesquisa através da Figura

13.

Figura 13 - Satisfação com as marcas de cartão de crédito

SATISFAÇÃO COMAS MARCAS DE CARTÃO DE CRÉDITO

Totalmente satisfeita, seria difícil
torná-los melhor 36 %

Razoavelmente satisfeito, há algumas
coisas que poderiam ser melhoradas

Não muito satisfeito, há várias coisas
que eu gostaria que fossem melhoradas 14 %

Fonte: Pesquisa Credicard

50 %



121

c) Os consumidores entendem ser muito importante a escolha do cartão

de crédito certo.

A afirmação exemplifica o desejo do consumidor em escolher o melhor

produto da rede, ou seja, este é o poder da exterioridade da rede que se dá

através do positive feedback segundo Shapiro e Varian (1.999), podendo

colocar o produto em um ciclo virtuoso, tornando-o um sucesso de vendas, ou

em um ciclo vicioso, tornado-o um fracasso.

Este padrão de resposta expõe a grande oportunidade da diferenciação

e do uso do positive feedback para ganhar maior participação de mercado,

conforme aconselhado por Shapiro e Varian (1.999): a empresa que conseguir

criar primeiro os produtos certos para os clientes certos pode deixar a

concorrência para trás utilizando-se do positive feedback. A Figura 14

demonstra o resultado da pesquisa para a pergunta sobre a importância da

escolha do cartão de crédito, e a Figura 11 da revisão bibliográfica apresenta a

dinâmica da valorização do produto para os usuários em razão da popularidade

acelerada pelo positive feedback.

Figura 14- A importância da escolha do cartão de crédito

É muito importante que eu escolha
o cartão de crédito certo 46 %

IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA DO CARTÃO DE CRÉDITO

É importante que eu escolha
o cartão de crédito certo 43 %

Não vale a pena pensar nisso
11 %

Fonte: Pesquisa Credicard
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d) Os consumidores não demonstram uma atitude de lealdade e

escolhem entre várias marcas a que oferece melhor negócio. Esta

atitude foi confirmada pela segmentação onde a maior parcela do

mercado é sensível a preço, conforme demonstrado na Figura 15 e

16.

Figura 15 - A indiferença em relação à marca do produto cartão de

crédito

PROCESSO DE ESCOLHA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO

Tem somente um cartão de crédito
que eu sempre considero 35 %

Apesar da constatação da sensibilidade a preço os principais

concorrentes não reduziram os valores das anuidades dos cartões e não

diferenciaram seus produtos, reforçando a confiança no poder de suas marcas

e na sua rede de distribuição explicando a facilidade de entrada de vários novos

concorrentes nos últimos anos, com o mesmo produto e o mesmo preço.

Tem vários cartões de crédito que
eu considero para obter o melhor
negócio

23 %

A explicação dada por Shapiro e Varian (1999) para o fato está baseada

na evidência empírica de que os provedores de bens de informação,

possuidores de marcas fortes e bem estabelecidas geralmente hesitam em ••.•

baixar os preços no momento ideal permitindo a entrada de novos

Eu considero a maioria dos cartões
de crédito e escolho o que me
oferece o melhor negócio

41 %

Fonte: Pesquisa Credicard
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concorrentes. Esta fraqueza na orientação estratégica ocorre em razão da

crença de que a força da marca vai proteger a empresa dos competidores,

colocando os clientes em situação de lock-in.

Shapiro e Varian (1.999) destacam que embora o valor da marca exista,

ele não garante a manutenção dos preços e margens frente aos ataques da

concorrência e ao desenvolvimento de novas tecnologias e economias de

escala.

Na pesquisa foram identificados três agrupamentos específicos de

clientes, segmentados de acordo com suas características comportamentais,

conforme segue:

a) Grupo dos fiéis à marca - Este grupo tende a escolher sempre os

mesmos cartões de crédito e considera importante escolher o melhor

produto no mercado. Tamanho - 19%.

b) Grupo dos compradores de linha - Eles preferem escolher as opções

entre uma linha completa de produtos. Não são atraídos por ofertas

especiais, procuram uma boa relação de custos e benefícios.

Conhecem o produto que vão comprar. Tamanho - 24%.

c) Grupo dos sensíveis a preço - Eles trocam seguidamente de cartão

de crédito, conhecem bem as taxas e tarifas e são bons

respondedores às promoções. Tamanho - 57%.

Podemos verificar o tamanho de cada um dos grupos no mercado

brasileiro de cartões de crédito através da Figura 16.

Figura 16 - Segmentação de consumidores de

cartão de crédito no Mercado Brasileiro



Segimentação de Consumidores de Cartões de Crédito
Mercado Brasileiro 2.002

Compradores de linha 24%

Fonte: Pesquisa Credicard S.A.

As diferenças nos grupos aumentam o contraste do problema da

comoditização e reforçam a necessidade de conquistar a diferenciação. O

grupo sensível a preço domina o mercado, seguido daqueles que vão escolher

o produto com base na melhor linha de produtos disponível e por fim

encontramos os clientes fiéis à marca.

A primeira característica perceptível de preço para o cliente é a cobrança

da anuidade que representa em média 40% da margem dos negócios com

cartão de crédito, como podemos observar na figura 10. O pagamento da

anuidade é um indicador de que o cliente está disposto a pagar por parte do

valor agregado pelo produto, destacando ainda mais a necessidade de

diferenciação e segmentação na linha de produtos da categoria cartão de

crédito, dado que com esta diferenciação pode ser obtida a maximização do

valor dos produtos de informação.

Shapiro e Varian (1999) aconselham a utilização de dois pnncrpios

básicos para nortear o desenvolvimento de uma linha de produtos. O primeiro él

a segmentação: onde deve ser desenvolvida uma completa linha de produtos. E

124
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o segundo é a auto-seleção: onde as versões são desenhadas para ressaltar a

característica dos grupos possibilitando que os próprios clientes façam a auto-

seleção.

No processo de versão todas as dimensões do produto devem ser

utilizadas para construir o produto mais completo possível, para que

posteriormente, através da técnica de subtração e valor, sejam criados os

produtos mais simples.

A estratégia de "bundling" ou pacote de produtos é útil na criação de

versões onde o preço obtido por dois ou mais produtos empacotados é maior

do que o obtido em suas vendas separadamente.

e) Baixa discriminação entre performance de marcas acrescida da

confusão entre marca de emissores e marca de bandeiras.

Pode-se observar na Figura 17 uma análise de sensibilidade sobre o

valor de cada marca concorrente de emissores e bandeiras de cartão de

crédito, desenvolvida através da metodologia da Brand Dynamics TM. A

posição é marcada no gráfico em relação ao valor de referência para o

consumidor no mercado, identificada pelos eixos divisórios dos quadrantes. As

variáveis que posicionam a marca são a participação e o potencial. A

participação representa a participação de mercado e o potencial é uma medida

ponderada que inclui o valor da diferenciação e imagem da marca.

Figura 17 - O valor das Marcas
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Baixo
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Valor das Marcas
Cartão de Crédito e Bandeiras

Growing Strong
Equity Equity

Visa.

ITAUCard.
AME.K; MasterCard~

Bradesco.
CrediCard~

Diners.

Little OuroCard. Declining
Equity Equity

Baixo

o
Partíctpaçâo" ------- Alto

* em relação a média da categoria.

Fonte: Pesquisa Credicard

A pesquisa identifica a Credicard em um quadrante crítico. Onde o

consumidor não está disposto a pagar o preço de venda pelos produtos da

marca.

O aumento de performance e a discriminação das marcas resultam da

capacidade de personalizar preços e diferenciar os produtos de informação.

Segundo Shapiro e Varian (1999) esta capacidade é aumentada com o

investimento em infra-estrutura e em novas tecnologias de informação com foco

na captura e processamento das informações transacionais e pessoais dos

clientes.

A partir do ponto em que a empresa consegue obter e organizar os

dados o grande desafio passa a ser a transformação das informações em

resultados.



127

Shapiro e Varian (1.999) indicam para a firma dominante a utilização da

estratégia de preço limite para retardar a entrada de novos concorrentes,

sacrificando as receitas no presente e garantindo melhor retorno no futuro. A

Credicard está em posição de utilizar esta estratégia no segmento de baixa

renda, onde os clientes não geram receita suficiente para cobrir os custos

operacionais de uma conta corrente, mas geram receita suficiente para cobrir

os custos de manutenção e distribuição na indústria de cartão de crédito.

Shapiro e Varian (1.999) argumentam que para obter sucesso nesta

situação é preciso ganhar volume de vendas, reduzir custos através das

economias de escala e conquistar uma posição privilegiada para realizar o

processo de diferenciação e após criar a segmentação de produtos com

discriminação de preços.

5.1.3. O custo da substituição de tecnologia

Para que os processos de segmentação e desenvolvimento de novos

produtos sejam implantados é necessário investir em infra-estrutura, tecnologia

de informação e tecnologia de automação considerando os custos de mudança

ou switching costs. O investimento total é dado pela soma da totalidade dos

investimentos e custos de mudança (geralmente negligenciados).

A Credicard objetiva:

a) Estabelecer novos processos e ferramentas para gerir de forma

eficiente o relacionamento com seus clientes;

b) Aumentar o conhecimento sobre os clientes;

c) Reduzir os custos de aquisição;

d) Integrar as informações através dos canais de distribuição e

atendimento.
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A decisão da Credicard em adquirir produtos de informação (ferramentas

de banco de dados e automação de processos) será analisada sob o foco dos

tipos de lock-in e switching costs identificados por Shaprio e Varian (1.999).

o objetivo é descrever os pontos chave para a Credicard evitar o lock-in

por parte do fornecedor e manter o maior número possível de "opções livres"

para escolher outro fornecedor com baixos custos de mudança.

o resultado da análise encontra-se na Figura 18.

Figura 18 - Análise de tipos de lock-in e custos associados a Credicard

como compradora de produtos de informação

Tipos de Custos de mudança

Lock-in Forma e tendência Credicard Comprador

Compromissos Perda de volume, Garantias, suporte,

contratuais compensação ou liquidação do atualização, personalização,

prejuízo. Custo determinado no prioridade e conexões com os

fechamento do contrato. sistemas legados.

Compra de bens Reposição de equipamento: Substituição do parque de

duráveis tendência a diminuir com a máquinas e infra-estrutura de

depreciação. Custo diminui banco de dados. Depreciação

com o tempo de acordo com o total em 3 anos.

.plano de depreciação adotado.

Treinamento Aprendizado de um novo Mudança de software e

específico na marca sistema, perda de estrutura de pesquisa, curva

produtividade e custo direto. de aprendizagem, manutenção

Custo aumenta com o tempo, à da estrutura e processos

medida que os usuários anteriores em conjunto com o

adquirem mais experiência. novo até implantação total.

Banco de dados e Conversão de dados para o Criação de uma nova
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Tipos de

Lock-in

Custos de mudança

Credicard Comprador

informação

Forma e tendência

Fornecedores

especializados

novo formato. Custo aumenta arquitetura de banco de dados

com o tempo e o tamanho do e extratores. Converter as

banco de dados. bases antigas para o novo

formato.

Desenvolvimento de um novo Desenvolver

fornecedor. Custo aumenta complementares

projetos

com

com o tempo se as fornecedores diversos com

competências forem difíceis de base na mesma tecnologia.

achar, desenvolver ou manter. Capazes de assumir todos os

projetos.

Custos para Custo conjunto para comprador Custos de planejamento,

encontrar o melhor e vendedor durante o processo relacionamento com o

fornecedor ou de negociação. Custo variável fornecedor atual e riscos

comprador dependente do risco de associados ao pedido de

exposição e imagem no informação de fornecimento ao

mercado. mercado.

Programas

fidelidade.

de Perda de

descontos

benéficos e Não aplicável ao processo da

por volume Credicard.

processado ou comprado.

Fonte: O autor.

Estima-se internamente à empresa que o objetivo da Credicard possa

ser atingido em três anos, tempo no qual deverá acontecer a próxima rodada do

ciclo de lock-in.

Portanto, a barganha e a definição das dimensões do produto onde vão

ocorrer as ações de gestão do lock-in para os próximos três anos serão

tomadas antes do fechamento do contrato. Nesta fase de negociação devem

ser investidos tempo e atenção que serão valiosos no futuro, caso possam

antecipar as situações de disputa, favorecendo tanto o comprador quanto o
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vendedor que não vão sofrer os desgastes comuns às disputas evitando

atrasos na implantação do projeto.

A Figura 19 descreve os tópicos escolhidos para a discussão de pré-

contrato com um fornecedor de bens de informação. Os tópicos foram

escolhidos após a identificação detalhada dos tipos de lock-in e switching costs.

Presentes na negociação. A ferramenta utilizada foi o check list do comprador

desenvolvido por Shapiro e Varian (1.999) e ilustrado na Figura 7 da revisão

bibliográfica.

Figura 19 - Exemplo de itens de pré-contrato desenvolvidos pela

Credicard e um fornecedor a partir da analise de prévia de lock-in e

swichting costs .

Discussão de Pré-contrato

1.0bjetivo 3. Suporte
Entendimento comum Definições

Abordagem Objetivo

Ambiente Responsabilidades

Fatores críticos de Sucesso Uso infra-estrutura

2.Serviços 4. Termos e condições adicionais

Objetivo Concordância

Solução proposta Indenização

Premissas Propriedade

Metodologia Privacidade

Papeis e responsabilidades Aliciamento

Organização Compatibilidade

Segurança

Regulamentação

Propriedade Intelectual

Critérios de avaliação de entrega

Recursos

Fonte: elaborado pelo autor.
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5.1.4. A exterioridade da rede

A exterioridade da rede e o positive feedback podem ser muito

poderosos para a Credicard. O maior grupo de clientes do mercado é sensível a

preço, a Credicard é líder de mercado e conta com economias de escala. Logo,

é de se esperar que caso a Credicard consiga diferenciar seus produtos e

preparar pacotes especiais, será possível o início de um ciclo virtuoso de

crescimento, conforme exemplo da Figura 11, localizada no capitulo de revisão

bibliográfica.

A orientação econômica e estratégica fornecida pela aplicação dos

modelos de Varian e Shapiro (1.999) está alinhada com as estratégias e táticas

adotadas pela Credicard e, infelizmente, também está alinhada com a

estratégia de seus concorrentes principais no mercado brasileiro de cartões de

crédito.
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5.2. O modelo de Venkatraman

o desenvolvimento da aplicação de TI na Credicard segue o mesmo

modelo descrito por Venkatraman (1.994). No início da década de 80, a

Cred\card adquiriu um IBM 370/145 aumentando em 50 vezes a sua

capacidade de processamento e em seguida foi implantada a operação de tele

marketing e a expansão das vendas através da distribuição da rede bancária.

Na década de 90, apesar do forte investimento em TI, a dificuldade de

gerenciamento e a necessidade de foco no negócio culminaram com a

separação da Credicard em 3 empresas. A Credicard (emissora), a Redecard

(adquirente) e a Orbitall (processadora). Esta foi a saída encontrada pela

Credicard para transferir, conforme Venkatraman (1.994) observa, a gestão e

operação de seus SI e TI para outra empresa. Porém, ao invés de transferir

para a EDS, IBM, Andersen Consulting, entre outras, a Credicard criou novas

empresas que passaram a concorrer com o mercado pela prestação de

serviços, estando de acordo com a mudança apontada por Venkatraman

(1.994) referente à não adequação da lógica dos negócios da década de 70 e

80, dada pela exploração da curva de experiência para alcançar baixos custos

relativos através da integração vertical, gerando a necessidade de criar uma

estratégia direcionada aos negócios emergentes, compreendendo ao mesmo

tempo custos baixos, alta qualidade, velocidade e resposta flexível às

necessidades dos clientes.

Os principais desafios de TI da Credicard em 2.002 são:

a) Implantar novo sistema integrador junto a Orbital! em substituição

ao sistema legado.

b) Remodelar o processo de vendas e distribuição.
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c) Remodelar o processo de atendimento a clientes.

d) Implantar os processos de sustentação para a operação de uma

instituição financeira. A Credicard passará a ser um banco até o

final de 2.002.

A partir deste ponto será utilizado o modelo de Vankatraman (1.994) para

a análise da situação da Credicard. Algumas atividades de implantação estão

focadas nos níveis evolucionários (1 e 2), onde se buscam ganhos incrementais

na operação, indicado por Vankatraman (1.994) como processo de busca de

eficiência.

A nova visão de negócios (nível 5) está norteando o desenvolvimento da

organização, mas sem alterar a sua posição na rede de negócios, o nível 4

continua fixo. O que vai mudar é o tamanho da linha de produtos que será

oferecida. Os demais relacionamentos na rede continuam inalterados.

A grande mudança deve acontecer na remodelagem dos processos de

negócios (nível 3), onde precisam ocorrer desenvolvimentos de novas

capacidades e integração de processos para suportar a venda de novos

produtos e as demandas reguladoras e de controle para instituições financeiras.

A Credicard encontra-se na situação onde existem duas abordagens

simultâneas com foco na remodelagem de processos (nível 3). Uma, com

origem na necessidade de rápida obtenção de eficiência em alguns processos

críticos para a empresa, onde mesmo sabendo que a substituição é iminente os

ganhos superam os custos, e a outra abordagem com foco na preparação de "

capacidades importantes para suprir as necessidades futuras. As duas

abordagens estão representadas na Figura 4.



Figura 4 - Abordagens alternativas para a remodelagem de processos
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Abordagens à Remodelagem de Processos

1

,.

I Redefinição do escopo dos negócios I

IRemodelagem da rede de negócios II '
DESENVOLVER)
CAPACIDADES I

, I Remodelagem de processos ..,

BUSCA DE
EFICIÊNCIA I Integração interna (processos) I
IIExploração localizada I

BENEFíCIOS POTENCIAIS Alto

Conforme exposto por Venkatraman (1.994), a TI terá um profundo

impacto nos negócios das empresas e o maior desafio da gestão .será a

adaptação continua das capacidades tecnológicas e organizacionais para que

Fonte: Venkatraman, IT-Enabled Business Transformation: From Automation to Business

Scope Redefinition. Sloan Management Review. Winter 1.994.

elas estejam alinhadas dinamicamente com a visão escolhida de negócio. "

l,,,'
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5.3. O modelo de Slack

Com o objetivo de realizar a abordagem da vantagem competitiva em

manufatura de Slack (1.993) vamos considerar toda a operação de vendas da

Credicard (atividades do emissor) e os serviços prestados pela Orbital!

(atividades do processador). Portanto, a análise de competitividade inclui o

processo de aquisição de novos clientes, o processamento das propostas,

abertura das contas e o inicio do relacionamento com o cliente nas contas

novas.

,
Conforme Slack (1993), os consumidores são os árbitros do que é

importante para a empresa, e a elaboração das metas para a manufatura

(processamento de vendas Credicard e processamento operacional via Orbitall)

é uma tradução destas necessidades em critérios priorizáveis por capacidade

de agregar valor aos resultados da operação.

Com base nesta premissa foram coletados dados sobre a percepção

interna dos gerentes de canais de vendas referentes aos objetivos de

desempenho, a importância para o cliente e a performance frente à

concorrência.

A percepção foi registrada através de nove reuniões onde foi usada a

metodologia de Slack (1.993) para a elaboração de estratégia de manufatura

(matriz importância e desempenho, matriz produto - processo e objetivos de

desempenho da manufatura).

O levantamento dos objetivos de desempenho e sua importância foram

discutidos através de voto aberto e justificado, visando à aprovação unânime

sobre todos os pontos, dado que os canais de vendas são complementares na

visão do cliente e utilizam a mesma estrutura processadora.
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Os grupo de participantes foi escolhido com base em suas

responsabilidades e experiência na operação dos canais de vendas. Os canais

envolvidos foram:

a) Mala Direta - É o canal responsável pela aquisição de clientes

através de mala direta. Representa cinco por cento do resultado de

vendas. Foi representando por um gerente e dois analistas.

b) Tele-marketing - É o canal responsável pela operação de tele-

marketing ativo e passivo. Realiza quarenta por cento do resultado de

vendas. Foi representado por três consultores.

c) Relacionamento - É o canal responsável por parcerias comerciais

para aquisição de clientes. Representa dez por cento do resultado.

Foi representado por um gerente.

d) Vendas Pessoais - É o canal responsável pela venda através da rede

de distribuição física. Representa quarenta por cento do resultado.

Foi representado por um gerente e dois consultores.

e) Comércio Eletrônico - É o canal de vendas através da internet,

representa manos de um por cento do resultado de vedas, foi

representado pro um gerente.

f) Cartões corporativos - É o canal de vendas para distribuir cartões

corporativos para empresas, representa menos de um por cento do

volume de vendas, apesar de ter boa participação no faturamento. Foi

representado por um gerente.
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g) Vendas em rede - É o canal de distribuição por rede. Ainda está em

teste e deve entrar na operação em 2.003. Foi representado por um

gerente.

h) Tecnologia - É a área responsável pela gestão da estratégia de

operações e TI. Foi representada por um diretor.

i) Estratégia e logística de vendas - É a área responsável pela

reorientação estratégica e logística da rede de distribuição. Foi a área

que liderou o processo e mediou as discussões. Foi representada por

dois gerentes e um diretor.

Os critérios competitivos identificados foram reorganizados em três grupos

principais batizados de agilidade/tempo, qualidade na venda e produto,

somando no total dezesseis critérios de performance, conceituados abaixo:

1. Grupo AgilidadelTempo:

1) Tempo de Abordagem - é o tempo que o vendedor leva para

interagir com o cliente e completar o script de vendas.

2) Entrega do produto - é o ciclo de tempo decorrido desde a

venda do produto até a entrega do cartão emitido na casa do

cliente.

3) Informação - é o tempo que o vendedor ou atendente leva

para pesquisar e responder a um pedido de informação do

cliente.

4) Solução de problemas - é o tempo decorrido desde a

reclamação do cliente até a solução do caso.
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5) Flexibilidade - é a habilidade em mudar os produtos e os

processos produtivos conforme a necessidade do mercado,

clientes e ou parceiros.

6) Burocracia / Documentos Exigidos - é o custo imposto aos

clientes e seus parceiros nas transações de compra e

prestação de serviços.

2. Grupo Qualidade na Venda;

7) Script e forma de comunicação - é o processo de atualização

das informações sensíveis para o cliente e seu processo de

distribuição nos canais de vendas e atendimento.

8) Conteúdo - é o planejamento da distribuição da informação

certa para o cliente certo. Tanto nas ações de vendas quanto

no atendimento.

9) Opções de acesso - é a rede de distribuição de informação,

com foco em canais através dos quais o cliente pode acessar a

empresa.

3. Grupo Produto:

10) Linha de crédito - é o valor percentual da renda do cliente

concedido como limite de crédito após o processo de análise

de risco.

11) Oferta - é a linha de produtos da Credicard e os pacotes

promocionais para aquisição de produtos.
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12) Taxa de juros - é o valor da taxa de juros cobrada dos clientes

nas operações de crédito rotativo.

13) Preço e anuidade - é o valor cheio cobrado pela anuidade e o

pacote de descontos.

14) Preço e Tarifas - é o valor das tarifas de atendimento e

serviços e seus pacotes de descontos.

15) Valor agregado - é o valor percebido pelo cliente em relação

aos produtos adquiridos com a Credicard.

16) Credibilidade da Marca - é o prêmio pago pelo consumidor

pela marca Credicard.

Os critérios foram classificados pelo grupo na escala de nove graus de

importância, de acordo com os objetivos ganhadores de pedido, qualificadores

e menos relevantes. O desempenho frente à concorrência foi classificado na

mesma escala de importância conforme proposto por Slack (1.993).

A figura 1 apresenta a tabela com os resultados obtidos para todos os

critérios selecionados.

Figura 1 - Critérios competitivos para a Credicard no ano de 2.001
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Grupo de Critérios Critérios Competitivos em Importância Desempenho Ponto
em Vendas Vendas para o Credicard x (X,Y)

Cliente Concorrência
Agilidade I Tempo Tempo da Abordagem 9 1 A

Entrega do Produto 1 6 B
Informação 1 5 C
Solução de Problemas 3 5 O
Flexibilidade 1 7 E
Burocracia / Doc. Exigidos 2 9 F

Qualidade na Venda Script e forma de comunicação 4 4 G
Conteúdo 3 5 H
Opções de Acesso 5 7 I

Produto Linha de Crédito 2 7 J
Oferta 1 9 K
Taxa de Juros 4 6 L
Preço e Anuidade 4 5 M
Preço e Tarifa 7 5 N
Valor Agregado 2 5 O
Credibilidade da Marca 1 6 P

Fonte: elaborado pelo autor.

o grau de importância de cada critério para ambas dimensões do

desempenho percebido pelo cliente e frente à concorrência compõe os pontos a

serem marcados na Matriz Importância - Desempenho, que de acordo com

Slack (1.993) através da lacuna entre a classificação da importância de cada

objetivo de desempenho, e a classificação do desempenho em relação à

concorrência é visualizado o guia para a priorização dos objetivos. A Matriz

Importância - Desempenho da área de vendas da Credicard esta representada

na figura 2, conforme os pontos definidos na figura 1.



Figura 2 - A Matriz Importância Desempenho da Credicard
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Matriz Credicard Importância X Desempenho
Eo.Q

Pouco Qualifica- Ganhadores
Relevantes dores de pedidos

IMPORTÂNCIA
<: 'para os ' C>
baixa CLIENTES alta---~---,

A análise da matriz destaca apenas dois critérios acima do limite mínimo

de desempenho, onde apenas um está na zona de excesso e o outro na zona

adequada. Seis critérios estão na zona de melhoramento e oito na zona de

urgência.

Fonte: Adaptado pelo autor de Professor Henrique Correa - Notas de Aula MPA, FGV-

EAESP 2.001.

o critério mais crítico é essencial para a empresa, é a oferta que destaca

a fragilidade da linha de produtos, considerada uma "comodity" com baixo valor

agregado para o cliente. Mesmo assim o critério valor agregado e anuidade

estão logo abaixo da linha de limite mínimo de desempenho, indicando que uma

pequena diferenciação pode melhorar a posição.



142

Os critérios linha de crédito e burocracia e documentos exigidos são

exigidos para garantir a qualidade da carteira de crédito, o que indica a

necessidade de buscar uma forma de inovar na execução das políticas e

procedimentos de aquisição.

O critério tempo de abordagem, em excesso, é uma oportunidade para

aumentar o desempenho de outros critérios. O baixo tempo de abordagem era

um critério de eficiência antigo para tempo de atendimento e que vai de

encontro à necessidade de melhor comunicação com o cliente, ou seja, ele

pode ser relaxado e convertido em informação e valor agregado.

No entanto apenas estes critérios poderiam ser movidos facilmente, os

restantes estão relacionados em compromisso. Portanto, foram priorizados os

critérios mais importantes para cada um dos três grupos. Os compromissos

(pivôs) foram identificados, priorizados e relacionados a uma solução com

capacidade para mover ou eliminar o pivô. As cores vermelhas identificam a

primeira prioridade, as cores amarelas a segunda e a verde a terceira

prioridade. A figura 3 apresenta a priorização e a indicação do grupo de

soluções.
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Figura 3 - Priorização de critérios e solução para mover os pivôs

Critérios Competitivos em Ponto Prioridade
Vendas (X,Y)

PRIORIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PIVÔS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os pivôs foram relacionados a grandes grupos de aspectos de

desempenho internos, que por sua vez foram relacionados às áreas limitadas

pelo desenho do processo atual e sua tecnologia.

A entrega de produto, flexibilidade, burocracia e documentos exigidos,

opções de acesso, linha de crédito, oferta, preço e tarifa são critérios que

exigem personalização para serem melhorados, colocando em cheque a

tecnologia de processo da Credicard, que está direcionada a altos volumes de

produção, alto nível de automação e boa integração nos sistemas legados que

não estão preparados para o novo volume de informações a serem

disponibilizadas para o cliente e nem para prover a flexibilidade de resposta

(pouco tempo para efetivar alterações) e de faixa (a expansão da linha de

produtos, dada pela capacidade de mudança da produção).



144

A solução análise do pivô exige uma solução com foco nas dimensões

da tecnologia (Slack 1.993) onde através de uma tecnologia superior pode-se

reduzir o compromisso entre a integração e a automação, permitindo que a

operação fica mais personalizada sem perder e automatizada ao mesmo tempo

garantindo velocidade na distribuição das informações.

A diversidade dos canais de vendas da Credicard aumenta a

necessidade de integração e exige uma solução de TI avançada, capaz de

capturar, processar e distribuir informação, com alto grau de automação e

velocidade em grande volume, ou seja, a Credicard esta buscando uma solução

para mover todas as dimensões da tecnologia de uma só vez, para que ela

possa voltar a posição de liderança no mercado e concorrer diretamente com a

industria financeira, já integrada e suportada por aplicativos direcionados à

personalização do atendimento a clientes e discriminação de preços. A figura 4

representa a identificação do compromisso entre os critérios e a necessidade

da Credicard sob o foco da Matriz Produto Processo de Slack (1.993).
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Figura 4 - A Matriz Produto-Processo para a Credicard

<VARIEDADE AUMENTA "il

I' "VOLUME AUMENTAlJ>
~-------~------~,~--~~~------~

AltosBaixos
volumes;

alta
variedade

Baixos Volumes
mais altos; volumes;

poucos alta
produtos : padronização

volumes;
múltiplos
produtos

Fluxo
contínuo ,/'Credicard

J/Foco em produtos>:"
" /<: cartão de Crédito

/ /FI~~de
froco em processo
de Vendas

Linha

Lote(Batch) I

Job shop l----------------------~
Fonte: Adaptado pelo autor de Professor Henrique Correa - Notas de Aula MPA, FGV-

EAESP 2.001.

A idéia de flexibilidade conforme descrita por Slack (1.993) tornou-se

uma das virtudes mais em moda. A flexibilidade para a Credicard é conseguir

manter dois focos principais simultaneamente, o foco no processamento das

contas e transações, típicas do mercado de cartão de crédito, onde o volume a

baixa variabilidade de tipos de transação permite alto nível de automação,

integração e capacidade, e o foco nos processos de vendas onde a empresa

estará reconhecendo o cliente de forma personalizada, com oferta

personalizada, produto personalizado e preço discriminado.

Por estes motivos o nome da solução dada no quadro objetiva o

processo de vendas, onde a idéia é realizar a automação do sistema de

vendas, integrando todos os canais de vendas, gerenciando campanhas

trocando dados e informação valiosa para a criação e desenvolvimento de

novos produtos em alta velocidade, tudo isso sem perder os benefícios da
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capacidade para continuar a processar rapidamente o processo de venda de

produtos e abertura de contas de cartão de crédito.

Neste caso a implantação de um sistema de automação de vendas na

Credicard pode aumentar o resultado conjunto de todos os objetivos de

desempenho, como podemos observar na figura 5.

Figura 5 - Os objetivos de desempenho da Credicard

Objetivos de desempenho da Credicard
BAIXO CUSTO

NA AQUISiÇÃO DE
CONTAS NOVAS

NOVOSI
SERViÇOS,

VARIAÇÃO DE
ENTREGAE /

VOLUMES

\
\

Fonte: Adaptado de Slack (1.993) Vantagem Competitiva em Manufatura p. 20.

Conforme Slack (1.993) o custo é o objetivo de desempenho que é

gerado através do inter-relacionamento de todos os aspectos internos, que

quanto mais evoluem mais irão contribuir para a redução de custos, conforme

podemos observar no modelo do cone de areia do melhoramento em

manufatura, apresentado na figura 6.



Figura 6 - O modelo do cone de areia do melhoramento

em manufatura
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Qualidade + confiabilidade + velocidade + flexibilidade + custo

A estratégia de vantagem competitiva em manufatura de Slack (1.993)

aplicada a Credicard evidencia a necessidade de gerir o processo de

elaboração da estratégia e o processo imaginativo para criar possibilidades de

mover os pivôs e atingir novamente o domínio de custos.

Fonte: Adaptado de Slack (1.993) Vantagem Competitiva em Manufatura p. 113.



5.4. O modelo de Porter

A análise da concorrência indicou várias ameaças ao posicionamento da

Credicard, ressaltando o ambiente de incerteza e o movimento conjunto do

mercado na valorização estratégica do cartão de crédito. A aplicação do modelo

de porter à situação da Credicard no mercado brasileiro esta resumida na figura

1.

Figura 1 - O Modelo de Porter aplicado a Credicard

DETERMINANTES DE RIVALIDADE
lEND~NCIA DE CRESCIMENTO DO SETOR
MARGENS DE LUCRO
PENETRAÇÃO NA BASE DE CLlENlES DOS BANCOS
MESMO PÚBLICO ALVO
VENDA DE TODOS PRODUTOS DO MERCADO FINANCEIRO

BARREIRAS DE ENTRADA
CARTÕES PRIVADOS

DE VAREJISTAS
BANCOS E

FORECEDORES

PREÇO POR CONTA VENDIDA
VOLUME DE DISTRIBUIÇÃO
CURVA DE APRENDIZADO BAIx<\ RENDA
DESENVOLVIMENTO DE PARCEIROS
RELACIONAMENTO COM BANDEIRAS
MAIOR PROCESSADOR DO MERCADO
PODER TOTAL SOBRE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
BANDEIRA PRÓPRIA REDESHOP E DINERS NO BRASIL

DETERMINANTES DE PODER DOS
COMPRADORES
MESMO PÚBLlO ALVO PAR TODOS OS VENDEDORES
PRODUTO COMODITIZADO
ALTO CUSTO DE BUSCA DE INFORMAÇÃO PROSPECTS
RELACIONAMENTO CONCENTRADO COM BANCOS
DISCRIMINAÇÃO DE PREÇOS

AMEAÇA DE NOVOS
PARTICIPANTES

ASSALARIADOS,
BAIXA RENDA,

CLASSE C, O, E
PARCEIROS

ORBrrALL,
EPS Tele-Marketing

Atendimento I .,
Ponto de venda 4~~.N:r.1I'.;,r.j,.••

PODER DE NEGOCIAÇÃO 11'

DOS FORNECEDORES
PODER DE NEGOCIAÇÃO
DE NOVOS COMPRADORES

DETERMINANTES DE
PODER DOS FORNECEDORES
BUREAUX DE CR~DITO EXCLUSIVO (SERASA)
CAPACIDADE E AUTOMAÇÃO DA ORBITALL
PRODUTOS E~LUSIVOS DAS BANDEIRAS
ESFORÇO DE EXPANSÃO DAS BANDEIRAS AMEAÇA
~g~~6~~RES PODEM SUBSTITUTOS

DISTRIBUIR PRODUTO _-------...1-------- ••••.
CONCORRENlE Crédito pessoal eletrônico,

Serviços no cartão de débito dos bancos,
redes privadas, SERASA.

DETERMINAÇÃO DA AMEAÇA DE SUBSTITUiÇÃO
INlEGRAÇÃO DO PRODUTO CARTÃO DE C~DITO AOS BANCOS
ENTRADA DE EMPRESAS DE BENS DE CONSUMO E GRANDES VAREJISTAS COM MARCAS PRÓPRIAS
POSSIVEL SUBSTITUiÇÃO POR FACILIDADE NO SISlEMA BRASILEIRO DE PAGAMENTOS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dados evidenciam a necessidade de desenvolver e executar de forma

segmentada a estratégia da Credicard.

A concorrência enfrentada pela Credicard na indústria de cartão de

crédito não apresenta problemas ou dificuldades na negociação com os

148
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fornecedores, que apresentam alto grau de dependência das compras da

Credicard e podem ser facilmente substituídos.

Existe uma grande ameaça de produtos substitutos e a possibilidade de

novos entrantes em meio à intensa rivalidade entre os principais concorrentes.

Segundo Porter (1986), lia essência da formulação da estratégia é lidar com a

concorrência, a qual tem raízes em sua estrutura econômica básica e vai muito

além do comportamento dos atuais concorrentes". Este pensamento de Porter

(1.986) está em sintonia com situação da Credicard, que pode valer-se do uso

de duas estratégias complementares, conforme o modelo de estratégia

genérica de Porter (1.986) onde pode ser adotada a segmentação setorial para

o público de baixa renda, que não tem condições de gerar rentabilidade em

uma conta corrente de banco, mas pode pagar um preço mínimo por um cartão

de crédito que atende bem as suas necessidades transacionais e de crédito.

Neste caso a Credicard pode utilizar a sua estratégia de liderança em custos,

repelindo o ataque de emissores de cartão fora do segmento bancário. E

finalmente, contra os bancos pode ser adotada a estratégia de diferenciação de

produtos e serviços, capazes de agregar mais valor para o cliente retendo a

base atual e ou trazendo mais clientes do setor bancário, conforme podemos

observar nas figura 2.

Figura 2 - Modelo de Porter para estratégia de diferenciação ou liderança

em custos
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PORTER - VANTAGEM ESTRATÉGICA

AlVO
ESlRATÉGlCO

No âmbito
de toda a
indústria

Apenas um
particular
segmento

Unicidade
observada
pelo cliente

Posição
de baixo
custo

Fonte: Professor L.C. Di Seria, notas de aula MPA FGV-EAESP, 2.001.
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5.5. O Modelo de Fine

De acordo com Fine (1.999) é mediante o estudo das cadeias de

capacidade das empresas, que compõem a genética empresarial, é que

podemos compreender a evolução, a mutação, a sobrevivência ou extinção das

empresas.

A Credicard é uma empresa inserida em um setor de rápida velocidade

evolutiva, sustentada pelos avanços tecnológicos da TI.

Nos anos oitenta e noventa a estrutura da indústria era horizontalizada,

com poucos produtores integrados com as bandeiras. A partir de noventa, com

a evolução da economia brasileira e a entrada dos bancos internacionais em

busca de mercado, iniciou-se o processo de verticalização em conjunto com a

evolução do setor. Os grandes bancos de varejo desenvolveram uma estrutura

para processar os cartões de crédito, impulsionado pelo grande avanço na

infra-estrutura de tele-comunicações, que da mesma forma reduziu os custos

de distribuição através da rede de agências e centrais de tele-marketing

terceirizadas. O processo de gestão de risco está no ciclo de verticalização e o

processo de distribuição é horizontal com características regionais, sofrendo

fortes pressões para verticalizar.

A corrida para a verticalização objetiva neutralizar o poder de distribuição

dos canais terceirizados que adquiriram experiência e conhecimento sobre a

operação tendo o poder de distribuir outros produtos para outros fornecedores

que possam ser os futuros donos do que hoje é a indústria de cartões de

crédito.

A figura 1 representa o movimento da hélice dupla no mercado brasileiro

de cartões de crédito.
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Figura 1 - o movimento da hélice dupla no mercado de cartões de

crédito no Brasil.

o Modelo da Hélice Dupla de Charles Fine

Organizacional
1983 emite Visa

1984compra Diners Club
1987 emite MasterCard

Produto Integrado Setor Horizontal
Setor Vertical 1996 cisão Redecard
1970 CityCard 1999 cisão Orbitall

Avanços Técnicos
2.000 infra-

Competidores de
Nicho 1980 venda

dos fornecedores
2.001 alto custo
de distribuição
Telemarketing

Rentabilidade dos
sistemas patenteados
2.002 redes locais e

bancos

Pressões
para

Derintegrar
para

Integrar

Fonte: Adaptado pelo autor de Fine (1.999).

o mapa dos canais, na figura dois, revela os movimentos da indústria de

cartão de crédito no Brasil e a ordenação do valor agregado de cada

competência. Onde podemos perceber o ciclo de integração da gestão da rede

de distribuição e atendimento ao cliente com foco na obtenção das informações

críticas para o desenvolvimento dos negócios no futuro. Este momento

representa a valorização do relacionamento com o cliente de forma a sustentar

a criação de valor e diferenciação de produtos em velocidade mais alta que o

mercado concorrente.
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Figura 2 - o mapa dos canais na indústria de cartões de crédito no Brasil

PrOcesSamento

, Gestão de Risco

Gestão de Produto'
/.:i<.

Verticalização

Fonte: elaborado pelo autor.

A estratégia da Credicard está alinhada com o movimento da Hélice

Dupla de Fine (1.999), podemos observar na figura 1 e 2 as pressões

competitivas para a verticalização dos canais de distribuição.

A corrida pelo poder de distribuir produtos e serviços diferenciados e

customizados com base na informação de consumo dos clientes de empresas

de cartão de crédito pode se realizar em pouco tempo, em razão da rápida

velocidade evolutiva da indústria, com grande impacto na cadeia de negócios

do mercado financeiro.
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Considerando o modelo de Hamel (2000) podemos dizer que a Credicard

esta dividida entre os dois processo de inovação. Parte da operação precisa

gerar melhorias incrementais para aumentar a sua produtividade no mesmo

modelo de negócio e os novos canis canais de vendas e formas de

relacionamento puxam o desenvolvimento geral da empresa para o processo de

inovação radical onde parte da empresa busca um novo modelo de negócios

capaz de revolucionar o negócio e talvez criar uma nova indústria.

Figura 1 - O processo de inovação

Inovação
Melhoria do

Conceito de
Não Linear

Negócios

Melhoria
Melhoria do

Processo de
Contínua

Negócios

Fonte: Adaptado ,de Hamel (2.000), Liderando a revolução, p.18.
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A urgência e os esforços para mudar o valor percebido pelos clientes em

relação aos produtos e serviços da Credicard estão alinhados com a estratégia

essencial e missão (ser a primeira opção em meios de pagamento no Mercado

Brasileiro de Cartões de Crédito) e com a necessidade de desenvolver a

interface com o cliente de forma a permitir a interação e a absorção da riqueza

Componente Sistema
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da informação originada no relacionamento com os clientes para a criação do

futuro.

A Orbitall está implantando um novo sistema integrado (Vision Plus) com

o objetivo de aumentar a flexibilidade na parametrização de produtos

financeiros e a automação de processos de vendas deve ser implantada em

2.003. Porém, o mercado de atuação permanece o mesmo e a constituição dos

diferenciais que a Credicard pode apresentar ainda estão sendo desenvolvidos,

impedindo o reconhecimento da redefinição do escopo do produto e mercado.

Esta perspectiva indica que a segunda ponte do modelo de Hamel

(2.000), responsável pela configuração dos recursos estratégicos (processos,

pessoas, estrutura, competências e ativos estratégicos) está em construção,

traduzindo e existência de uma lacuna vis-à-vis a estratégia essencial. Da

mesma forma a terceira ponte, que demarca as fronteiras da empresa, não

pode ser definida com clareza em relação a estratégia essencial, evitando a

otimização no esforço de busca dos parceiros, das coalizões e dos novos

fornecedores no rede de valor.

A Credicard está iniciando o processo de migração de modelo de

negócios, através do qual deve acontecer a reorganização das métricas, da

forma de atuação e da estrutura organizacional, em tempo suficiente para

remodelar a complexa operação e o relacionamento entre o grupo e a rede de

valor. Portanto, podemos observar no modelo de hamel (2.000) apenas o

ganho de eficiência na estrutura atual, que deve ser seguido pela possibilidade

de parametrização de produtos através do novo sistema integrador, permitindo

a criação de produtos customizados e exclusivos. E, em uma terceira etapa,

deve ocorrer um salto em conectividade onde a visão de conta de cartão de

crédito será substituída pela visão cliente através da automação dos sistemas

de vendas, da reorganização da estrutura, do aporte de novas capacidades e

da garantia de interatividade (gestão do relacionamento com os clientes). E
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finalmente, através da gestão do conhecimento e domínio da análise das

informações de forma integrada, possamos reestruturar completamente o

modelo de negócios, criando novas oportunidades de diferenciação que

constituam os novos impulsionadores de lucros na cadeia de valor. O modelo

de Hamel adaptado para a situação atual da Credicard está representado na

figura 2.

Figura 2 - O modelo de Hamel aplicado a Credicard.

@ 0Ci~l!J @@~@ ~(fu) lXm:ím1l~til ©1~@f!!1

Benefícios para Configuração Fronteiras da

r .. o cliente ~
~

Empresa \
I Interface com o cliente Estratégia Essencial Recursos.Estratégicos Rede de Valor

Integração dos canais Ser a primeira opção Competências Fornecedores
de vendas - Modelos em meios de Essenciais Parceiros
de relacionamento- pagamento no Ativos Estratégicos

Segmentação e Mercado Brasileiro Coalizões
Discriminação de Mercado de Atuação- Processos Essenciais

Preços Diferencial competitivo Estrutura e Métrica

Eficiência / Exclusividade / Compatibilidade / Impulsionador de Lucros

Call center Cartões de Crédito
,

Modelos de Crédito Varejistas
Campanhas Seguros Rede de distribuição Atacadistas

Rede de Distribuição Crédito Pessoal Escala Processadores
Parceiros ? Pessoas Mercados regionais

Conhecimento ?

Eficiência + Exclusividade? + Compatibilidade? + Impulsionador de Lucros?
2.001/2.002

Fonte: O autor, adaptado de Hamel (2.000), Liderando a revolução, p.95.
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5.7. O Modelo de Albrecht

De acordo com Albrecht (1.994) as empresas precisam renovar a sua

visão na mesma freqüência das mudanças no ambiente competitivo. A

Credicard apresenta este padrão de desenvolvimento como podemos observar

na entrevista com o presidente e no histórico evolutivo da empresa. A projeção

futura de Albrecht (1.994) ou processo de exploração das tendências e das

ondas de choque re-alinha a estratégia da Credicard. A visão é comunicada de

forma simples e objetiva traduzida através das metas e objetivos de curto e

médio prazo (1 ano).

Os primeiros níveis do modelo de Albrecht estão se transformando em

alta velocidade, acompanhando as rápidas mudanças do mercado e a influência

da cadeia de negócios. A visão está, clara e a missão bem definida (ser a

primeira opção em meios de pagamento no mercado brasileiro). Os valores e

filosofia estão permeados no balanceamento de vendas e relacionamento com

clientes consumidores de crédito e o controle de exposição ao risco. Porém, o

pacote de valor para o cliente está sendo renovado, conforme a rápida

mudança no mercado consumidor, contribuindo para o aumento do ponto focal

para onde deve ser direcionada a energia para a realização da missão.

O nível três está em mutação e construção, dado que a lógica do

negócio está mudando e os canais de venda, atendimento, processos e

produtos estão entrando em sintonia para revelar a lógica e a estratégia ideal

para o negócio. O pacote de valor para o cliente será renovado a partir da nova

interpretação das dimensões ambiental, sensorial, interpessoal, procedimentos,

distribuição, informação e financeira. A interpretação do pacote de valor e a

localização dos clientes identificarão de forma mais clara e pontual as áreas

chaves de resultados e os alvos de negócio. E por fim podemos observar a

mutação da metas adaptativas (entrevista do presidente) que permeiam o dia-a-

dia da operação da Credicard. Apesar da compatibilidade com o modelo de
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Albrecht a Credicard perdeu espaço no mercado nos últimos três anos dado o

seu tamanho e às limitações de velocidade de transformação, sendo um dos

motivos para a separação da Orbitall. O modelo de Albrecht está descrito na

figura 1.

Figura 1 - O modelo estratégico de sucesso de Karl Albrecht

Modelo Estratégico de Sucesso - .K. Albrecht

Fonte: Adaptado de Karl Albrecht - Programando o Futuro: O trem da linha Norte, 1995, p.61.
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6. Conclusão

Após a apresentação do caso e da análise realizada através dos

modelos de competitividade agruparemos os resultados em três dimensões:

gestão, pessoas e tecnologia, conforme apresentado por Di Sério (2.001),

visando à implantação do planejamento de competitividade, conforme descrito

na figura 1.

Figura 1 - Planejamento da Competitividade

Pessoas

Gestão

Tecnologia
Fonte: Professor L.C. Di Seria, notas de aula MPA FGV-EAESP, 2.001.

6.1. Dimensões do planejamento de produtividade

As dimensões da gestão, da tecnologia e das pessoas estão descritas

em função das orientações dos modelos de competitividade, como podemos

observar nos pontos relacionados a seguir.
'\..



160

6.1.1. Gestão

Segundo Fine (1.999) a indústria de cartão de crédito apresenta alta

velocidade evolutiva. O modelo da hélice dupla indica o processo de

verticalização da operação de distribuição e vendas e a horizontalização dos

sistemas processadores, conforme se observou na cisão da Orbitall, no

investimento dos bancos em sua própria operação de distribuição e o

crescimento do mercado dos processadores de cartão de crédito. Os

processos mais sensíveis e com maior valor agregado estão migrando para a

estrutura vertical e os processos operacionais não estratégicos e padronizados

estão migrando para a estrutura horizontal. O processo da hélice dupla indica a

grande possibilidade de adaptação genética nas áreas verticais, gerando nova

pressão para a horizontalização no próximo ciclo. O modelo de Fine (1.999)

destaca a necessidade de integração, velocidade e flexibilidade no atual ciclo

vertical da indústria de cartão de crédito.

Venkatraman (1.994) concorda com a observação de Quinn (1.992),

segundo a qual a estratégia precisa estar focada internamente no

desenvolvimento de capacidades nas atividades principais e que externamente

a estratégia deve estar focada em gerenciar as rápidas mudanças na rede de

negócios para que as demais necessidades da empresa sejam atendidas pelos

melhores fornecedores. Quando a empresa busca o desenvolvimento de novas

capacidades o trabalho inicia com a redefinição do escopo do negócio e da

correspondente, cuidadosa e focada análise a respeito de como a organização

irá se posicionar na rede de negócios, para então definir quais são os

processos que precisam ser remodelados, e por fim descrever a requisição de

remodelagem de processos. O desafio de gestão é adaptar continuamente as

capacidades tecnológicas e organizacionais para que elas estejam alinhadas

dinamicamente com a visão escolhida de negócio.
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Para Slack (1.993) a melhoria dos critérios de desempenho é possível

através da integração. Desta maneira, o objetivo da Credicard de integrar os

canais de vendas, está adequado a este modelo, dado que após a cisão da

Credicard e Orbitall, ambas as empresas podem focar na melhoria de seus

objetivos gerando sinergia e complementaridade. A Orbitall continua com seus

sistemas de fluxo contínuo com foco em produto e a Credicard investe na

automação de seus processos de vendas (foco em processo) agregando

flexibilidade de faixa (extensão da linha de produtos e diferenciação) e

flexibilidade de resposta (pouco tempo para realizar mudanças no processo e

produtos). Estas mudanças estão alinhadas com o modelo do cone de areia

onde os objetivos de desempenho da Credicard podem ser atingidos

agregando, ao final, a dominância em custos.

o desempenho de custo de Slack (1.993) pode ser interpretado como

uma das necessidades para a diversificação de produtos e ajuste na oferta da

Credicard. Por outro lado, o investimento em TI de ponta pode eliminar o

compromisso entre a padronização e a customização tanto no nível do emissor

quanto no nível do processador, possibilitando a quebra do compromisso,

garantindo a obtenção de automação e a velocidade no processamento de

produtos e serviços customizados. A aquisição de um sistema para automação

de vendas baseado em aplicação intensiva de TI e TA pode alterar

simultaneamente as três dimensões da tecnologia (automação, Integração e

velocidade) levando a Credicard a reconquistar a dominância em custos e a

realização de ganhos de escala e escopo por mais um ciclo evolutivo. Slack

(1.993) destaca que a flexibilidade serve como amortecedor da operação,

permitindo a continuidade do trabalho sob condições de variedade e incertezas

de curto e longo prazo, gerando proteção contra os choques internos e

externos.

A obtenção de desempenho e capacidades para inovar pode ocorrer

internamente ou externamente conforme descrito por Chesbrough e Teece
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(1.996). Quando a inovação for autônoma, não envolvendo a organização

como um todo, e o conhecimento estiver disponível no mercado é melhor

comprar de forma descentralizada. Quando as capacidades precisam ser

desenvolvidas e têm peso estratégico é melhor fazer em casa ou buscar uma

aliança que melhore a possibilidade de desenvolvimento. Quando a inovação

necessária é sistêmica, envolvendo todos os processos e a estratégia

organizacional, e a competência existe no mercado, é preciso buscar de forma

cautelosa uma aliança estratégia. Por outro lado, se a inovação é sistêmica e

não existe no mercado é melhor desenvolver internamente, protegendo a

inovação da concorrência.

As estratégias genéricas de Porter (1.996) agregam valor à análise de

situações específicas (Mintzberg e Quinn, 2.001), como no caso da Credicard.

Nesta situação específica é necessário o uso simultâneo da estratégia de

segmentação setorial para o público de baixa renda e da estratégia de

diferenciação de produtos para o público que possui conta corrente em bancos.

Para o público de baixa renda, que não tem condições de gerar rentabilidade

em uma conta corrente de banco, mas que pode pagar um preço mínimo por

um cartão de crédito que atende bem as suas necessidades transacionais e de

crédito, a Credicard pode utilizar a estratégia de segmentação setorial

sustentada pela liderança em custos, repelindo o ataque de outros emissores

de cartão. Já contra a competição dos bancos, pode ser adotada a estratégia

de diferenciação de produtos e serviços, capaz de agregar mais valor para o

cliente, permitindo a retenção da base de clientes atual ou trazendo mais

clientes do setor bancário.

No entanto, a alta velocidade evolutiva da indústria de cartão de crédito

impede a geração de vantagem competitiva sustentável, como descrita por

Porter (1.996). A utilização das estratégias genéricas agrega resultados

marginais para a empresa, não sendo suficiente para a competição em

indústrias de alta velocidade evolutiva. É preciso explorar as atuais capacidades
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e vantagens competitivas e construir novas capacidades e competências para o

momento inevitável em que as antigas não mais se constituam em fonte de

vantagem competitiva (Di Serio e Sampaio 2.001 ).

Conforme Di Serio e Sampaio (2001) a abordagem de Prahalad e Hamel

consiste no direcionamento de investimentos sobre um grupo de capacidades

identificadas como competências essenciais. As competências essências

podem ser discriminadas através de dois critérios classificatórios: a importância

estratégica e a competência relativa no mercado ou rede de negócios. Dado

que ambos critérios classificatórios ou dimensões apresentam volatilidade em

mercados de alta velocidade evolutiva é necessário utilizar modelos complexos

para analisar a decisão de fazer versus comprar, considerando o projeto da

cadeia de abastecimento para imaginar e construir o futuro.

Os conceitos apresentados por Shapiro e Varian (1.999), ou seja, a

exterioridade da rede e o positive feedback, podem ser muito poderosos para a

Credicard. O maior grupo de clientes do mercado é sensível a preços, a

Credicard é líder de mercado e conta com economias de escala. Logo, é de se

esperar que, caso a Credicard consiga diferenciar seus produtos e preparar

pacotes especiais de produtos, será possível o início de um novo ciclo virtuoso,

onde a participação de mercado crescerá impulsionada pela preferência dos

consumidores e pela expansão da rede.

Para Shapiro e Varian (1999) a estratégia competitiva básica a ser

escolhida depende do mercado de atuação. Se a empresa estiver atuando em

um mercado diferenciado será preciso agregar valor à informação bruta,

distinguindo o seu produto dos produtos dos concorrentes. Caso a empresa

esteja competindo em mercado com uma firma dominante, o objetivo será

conquistar a liderança de custos através de economias de escala e de escopo.
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No entanto, Shapiro e Varian (1999) chamam a atenção para a

importância das políticas de preço no sucesso da implantação de qualquer uma

das estratégias. Pois, para ser bem sucedido, é preciso tornar-se líder em preço

e custos, baseando-se nas economias de escala, na exclusividade da origem

da informação e na cobrança de parte do valor percebido pelos clientes que

utilizam o produto.

Segundo Shapiro e Varian (1.999), para entender o lock-in e gerenciá-lo

eficientemente é preciso conhecer a formação dos custos de mudança

(switching costs). As companhias de internet, as empresas de cartão de crédito

e a indústria de telefonia de longa distância precisam saber avaliar o preço de

sua base de clientes antes de arquitetar uma mudança de tecnologia. A conta é

simples, as empresas precisam estimar o fluxo de receitas gerado pelos

clientes-alvo e definir qual é o valor máximo a ser investido na aquisição destes

clientes. Portanto, o custo total de transferência é dado pelo custo suportado

pelo cliente na transferência de tecnologia ou de produto, mais o custo de

aquisição do cliente, ambos incorridos pela empresa vendedora.

Segundo Hamel (2.000), o potencial de riqueza do modelo de negócio é

dado por sua extensão como meio eficiente de fornecer valor ao cliente com

exclusividade na rede de valor e alto grau de compatibilidade entre os

elementos do conceito de negócio à medida que são explorados os

impulsionadores de lucro capazes de gerar retornos acima da média.

De acordo com Prahalad e Krishnan (2.002) as empresas de sucesso

fazem de TI uma parte integrante da estratégia, ao invés de apenas alinhar TI

com uma dada estratégia de negócios. Para tornar TI parte da estratégia é

preciso o sincronismo dinâmico entre as capacidades inerentes à infra-estrutura

da informação e as demandas estratégicas, facilitando as mudanças e

permitindo a criação das futuras práticas.
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6.1.2. Tecnologia

Conforme exposto por Venkatraman (1.994), a TI terá um profundo

impacto nos negócios da Credicard e o maior desafio da gestão será a

adaptação continua das capacidades tecnológicas e organizacionais para que

elas estejam alinhadas dinamicamente com a visão e a missão do novo modelo

de negócios. Porém, os benefícios da remodelagem ficam limitados em escopo

se os processos não forem expandidos além das fronteiras do negócio da firma,

onde é possível identificar novas opções para a remodelagem dos

relacionamentos com outras organizações, aumentando muito mais o valor

agregado para o cliente.

A nova visão de negócios (nível 5) está norteando o desenvolvimento da

organização, mas sem alterar a sua posição na rede de negócios. O nível 4

continua fixo. O que vai mudar no curto e médio prazo é o tamanho da linha de

produtos que será oferecida. Os demais relacionamentos na rede continuam

inalterados. A grande mudança deve acontecer na remodelagem dos processos

de negócios (nível 3), onde precisam ocorrer desenvolvimentos de novas

capacidades e a integração de processos para suportar a venda de novos

produtos e as demandas reguladoras e de controle do banco central para as

instituições financeiras.

A Credicard encontra-se na situação onde existem duas abordagens

simultâneas com foco na remodelagem de processos (nível 3). Uma com

origem na necessidade de rápida obtenção de eficiência em alguns processos

críticos para a empresa, onde mesmo sabendo que a substituição é iminente os

ganhos superam os custos. Outra com foco na preparação de capacidades

importantes para suprir as necessidades futuras, exigindo grande esforço de

coordenação para incluir diferentes tipos de relacionamentos na mesma

plataforma de Sistema Integrado.
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Segundo Shapiro e Varian (1.999), a barganha e a definição das

dimensões do produto de tecnologia de informação a ser adquirido para a

automação dos processos de vendas irá influenciar a gestão do lock-in nos

próximos três anos, devendo ser estimadas e negociadas antes do fechamento

do contrato. Nesta fase de negociação devem ser investidos tempo e atenção,

que serão valiosos no futuro, caso possam antecipar as situações de disputa,

favorecendo tanto o comprador quanto o vendedor, no sentido de evitar os

desgastes comuns às disputas e os atrasos na implantação do projeto.

Para Shapiro e Varian (1.999), o aumento de performance da empresa e

a discriminação das marcas resultam da capacidade de personalizar preços e

diferenciar os produtos de informação. Esta capacidade é aumentada com o

investimento em infra-estrutura e em novas tecnologias de informação que

tenham foco em capturar e processar informações transacionais e pessoais dos

clientes.

Para Prahalad e Krishnan (2.002), o grande desafio das empresas está

no desenvolvimento de infra-estrutura flexível para suportar ao mesmo tempo a

capacidade de mudança e a padronização dos processos do negócio. No

entanto, o pacote de sistema empresarial pode ser considerado, desde que a

gerência aceite a premissa básica da estabilidade de processos e a baixa

capacidade de evolução destes sistemas antes de tomar a decisão de compra.

6.1.3. Pessoas

Segundo Albrecht (1.994), a visão é o resultado de um processo de

raciocínio exploratório chamado de projeção futura, onde são abordados o

domínio das ondas de choque, a exploração de tendências, a gestão dos

acontecimentos e os indicadores críticos.
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Para Prahalad e Hamel (1.990), a competência principal da empresa é o

profundo aprendizado coletivo sobre como coordenar diversas habilidades de

produção e integrar várias formas de tecnologia necessárias à produção dos

produtos da empresa. Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2.000), o segredo

do sucesso não está em grandes produtos, mas sim em um conjunto único de

capacidades que permitem à empresa criar produtos com alto valor agregado e

grande mercado consumidor. Já para Slack (1.993), a competência central da

empresa são as habilidades e os conhecimentos-chave que estão no cerne da

capacidade para fazer a operação funcionar.

A Credicard possui competências essenciais em análise e controle de

risco, gestão de modelos complexos, conhecimento mercadológico e

econômico, experiência, relacionamento através da rede de negócios,

competência em distribuição e vendas através da rede terceirizada (gestão e

contratação de recursos de terceiros). Além destas competências, a Credicard

está desenvolvendo habilidades em gerir uma estrutura de distribuição própria,

gestão do atendimento a clientes e na modelagem comportamental e

aspiracional dos clientes.

Para Shapiro e Varian (1.999), a partir do ponto em que a empresa

consegue obter e organizar os dados, o grande desafio passa a ser a

transformação das informações em resultados. A Credicard encontra-se neste

ponto: compreende o valor da informação, possui a informação e está

descobrindo como transformá-Ia em valor.

Segundo Fine, Pethick e EI-Hout (2.002), talvez a única capacidade

principal de uma empresa inserida em indústrias de alta velocidade evolutíva.,

seja a sua habilidade para desenhar e redesenhar a sua cadeia de valor para \

continuamente procurar por novas formas de maximizar vantagens competitivas

temporárias.
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6.2. Componentes de implantação

As metas da Credicard, conforme descritas em 2000 pelo seu presidente,

foram agrupadas nos eixos do planejamento de competitividade, conforme

apresentado a seguir.

1. Gestão

a) Crescimento de Vendas

b) Diferenciação de Produtos

c) Valor da informação

d) Gerenciar risco e relacionamento

2. Tecnologia

e) Velocidade e flexibilidade nas mudanças

3. Pessoas

f) Construção de capacidade em marketing e vendas

Para que seja possível entender a implantação do planejamento de

competitividade, serão traduzidas as metas da Credicard nos componentes dos

modelos de competitividade indicados como impulsionadores de performance

necessários à realização das metas e objetivos estratégicos da Credicard.

1. Gestão

a. Valor da informação (Shapiro e Varian)

i. Valor do cliente

ii. Gestão de Lock-in

iii. Custos de transferência

iv. Positive feedback

v. Economias de escala (produção e demanda)

vi. Produto

b. Valor agregado (Shapiro e Varian, Hamel, Porter, Prahalad)

i. Segmentação

ii. Diferenciação



iii. Linha de produtos

iv. Preço

c. Velocidade evolutiva (Modelo de Fine)

i. Verticalização da gestão de distribuição e vendas

ii. Horizontalização de processamento

d. Inovação (Modelo de Hamel e Venkatraman)

i. Redefinição do escopo dos negócios

ii. Remodelagem da rede de negócios

iii. Remodelagem de Processos

e. Estratégia e TI (Prahalad e Krishnan, Fine)

i. Velocidade evolutiva

ii. Sincronismo dinâmico

f. Centralização e Descentralização (Chesbrough e Teece)

2. Tecnologia

a. Automação (Modelo de Venkatraman)

i. Remodelagem de processos

1. Integração interna

2. Exploração localizada

b. Contratação de TI e TA (Shapiroe Varian)

1. Gestão do lock-in

2. Gestão da conectividade

3. Gestão de banco de dados

c. Integração (Modelos de Fine.Black e Venkatraman)

d. Flexibilidade (Modelo de Slack e Fine)

e. Desempenho (Modelo de Slack)

3. Pessoas

a. Visão (Modelo de Albrecht)

b. Capacidades (Mintzberg)

c. Competência central (Slack)

169
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d. Competência essencial (Prahalad e Hamel)

e. Aprendizado coletivo (Prahalad e Hamel)

Desta forma, pode-se verificar que o intento estratégico da Credicard e

os seus objetivos estão compreendidos nas diretrizes estratégicas apontadas

pelos modelos de competitividade. Pode-se perceber também, que os modelos

geraram respostas similares às solicitadas pelo conselho de administração da

Credicard, validando o investimento pontual nos objetivos e metas

estabelecidas.

6.3. Alternativas para implantação

A complexidade das relações na cadeia de valor e a alta velocidade

evolutiva do mercado não indicam um único caminho para a implantação dos

objetivos, realização de metas e evolução do modelo de negócio. A direção

evolutiva do modelo de negócio aponta para a expansão da cadeia de valor,

através do aumento da flexibilidade e do rápido desenvolvimento de novas

capacidades. Quanto mais a Credicard avança, maiores as possibilidades e as

alternativas para gerar valor, como se pode observar na figura 2. A figura 2

representa a implantação e os investimentos atuais da Credicard e seu

posicionamento frente aos aspectos identificados pelos modelos de

competitividade, agrupados pelo modelo de planejamento da competitividade.
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Figura 2 .•Implantação do Planejamento de Competitividade

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,
i,o

Fonte: O autor

A figura 2 representa os componentes dos modelos de produtividade

marcados sobre os eixos gestão, tecnologia e pessoas do gráfico do modelo de

planejamento de competitividade. As faixas tracejadas representam ciclos

evolutivos que ocorrem no mesmo período de tempo, representando a,

crescente velocidade evolutiva do setor, onde a cada ciclo são realizados mais

avanços do que no período anterior. Os pontos com fundo branco representam

os componentes de tecnologia, os pontos com fundos mais escuros

representam os componentes de gestão e os pontos com fundos pouco escuros

representam os componentes de pessoas.
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Podemos observar que à medida que a Credicard executa a automação

dos sistemas e a integração dos mesmos aparece a oportunidade da

diferenciação, segmentação e criação de novas linhas de produto exigindo o

aumento da flexibilidade para trabalhar as mudanças no menor espaço de

tempo possível aumentando o valor agregado para clientes elevando ao

máximo o desempenho operacional e estratégico com base na gestão do

conhecimento sobre a operação, os clientes, as tendências evolutivas do

mercado e o relacionamento com a cadeia de valor na rede de negócios.

A cada ciclo evolutivo faz-se mais importante a dimensão da gestão,

responsável pela coordenação das ações da empresa através do exercício

constante de elaboração do modelo de negócio do futuro. Podemos concluir

que a Credicard está seguindo um bom rumo, mas é necessário apresar o

passo para usufruir melhor das oportunidades que seu atual posicionamento no

mercado oferece.
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7. Limitações e sugestões para novas pesquisas

A análise do caso se restringe à situação da Credicard, não podendo ser

generalizada para as outras empresas e concorrentes da indústria de cartão de

crédito. A dependência crescente da importância da gestão na evolução da

empresa e de seus modelos de negócio frente ao complexo ambiente

competitivo não permite a definição precisa de linhas ou conjuntos exclusivos

de atuação no futuro. À medida que o tempo passa, as novas ondas evolutivas

modificam o cenário e oferecem novas oportunidades para o direcionamento

estratégico, dificultando a projeção de movimentos futuros.

A sugestão para pesquisas futuras sobre a rede expandida de negócio

de cartões de crédito e os eu impacto sobre os modelos de negócio de outros

segmentos à luz da privilegiada informação das empresas emissoras de cartão

de crédito e do desenvolvimento de TI pode ser útil na identificação de

sugestões para os modelos de negócio do futuro e na antecipação da morte e

do nascimento de novas indústrias.

I
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