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RESUMO

Jorge, Ricardo Reolon. A Prestação de Serviços nos Ambientes Físico e Virtual: Um

Estudo Comparativo entre Estratégias, Estruturas e Dimensões. São Paulo: EAESP/FGV,

2000. 150p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao curso de Pós-Graduação da

EAESP/FGV, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração de

Empresas, Opção Profissional- MBAlFGV).

Resumo : a maioria dos analistas de negócios afirma que todas as empresas competirão

no ambiente virtual até o final deste século. O desafio atual para as ~mpresas que operam

no ambiente fisico é o de transferirem suas competências para o novo ambiente, que por
I

sua vez cria novas e não antecipadas oportunidades. Este trabalho visa apresentar as ....

dimensões e estruturas de cada ambiente, fornecendo aos administradores subsídios para

a implementação de estratégias que permitam a transferência de competências entre os

ambientes de forma adequada e eficaz. Para tanto foi realizada uma pesquisa exploratória r

sobre a estratégia competitiva de empresas norte-americanas do setor de serviços, tanto

para caracterizar suas estratégias de atuação em ambos ambientes, como para analisar a

forma que a transição do ambiente fisico para o virtual foi realizada. Esta pesquisa

contribuiu ainda para a formulação de um conjunto de estratégias comuns adotadas pelas

empresas estudadas, o que em última análise pode ser caracterizado como "boas práticas"

para a gestão da transição.

Palavras-chave: Estratégia - Ambiente Físico - Ambiente Virtual - Serviços - Internet -

WorldWideWeb - Comunidades Virtuais - etc.
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ABSTRACT

The majority of business analysts says that all companies will operate on the Internet

until the end of this century. The challenge to the companies that current1y operate in the

physical environment is to transfer their competencies to the virtual environment, which

in turn creates new and non-antecipated opportunities. This work aims to present the

dimensions and structures of each environment, giving the proper information to the

implementation of strategies that let the companies efficiently transfer their competencies

from and to both environments. For that, an exploratory research of North-American.
companies has been conducted in order to show how they managed the transition, and

which strategies they adopted to operate in each environment. The empirical approach

also contributed to the formulation of a set of common strategies adopted by the

companies under consideration, which may be called "the best practices" ofthe transition

management from physical to virtual environment.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS

Caminhamos para um novo momento da longa história da humanidade. Este

momento com certeza será marcado pela renovação de padrões há muito tempo

estabelecidos e que já não atendem aos anseios do ser humano. É um momento marcado

por revoluções semelhantes àquelas impulsionadas pelo descobrimento do fogo ou pela

invenção da máquina a vapor.

Estamos em meio a uma revolução, que por sua natureza, cria novas e não

atencipadas oportunidades e riscos para aqueles que a acompanham. Robert 1. SHAPIRO,

sub-Secretário do Comércio para Assuntos Econômicos dos Estados Unidos, na

introdução do relatório anual "The Emerging Digital Economy" I , declarou que esta

revolução é impulsionada pelo processamento digital que transforma totalmente a forma

em que as pessoas se relacionam, compram, vendem, trocam e porque não, se divertem.

Embora as formas tradicionais de comércio ainda persistam de forma dominante, não há

dúvidas de que a economia do próximo século será dirigida pelos negócios realizados

pela Internet.

° grande desafio das empresas para o próximo século é então manterem-se

competitivas em um ambiente extremamente democrático, onde pequenos e grandes

empreendedores podem competir igualmente. Neste novo ambiente os pequenos

empreendedores podem ser mais competitivos do que os grandes empreendedores, líderes

de mercado até então, porque têm menor custo operacional e maior flexibilidade em se

adequar às exigências do mercado.

A Internet democratiza o acesso das empresas ao consumidor à medida que cria

um ambiente onde localização e tempo não são restrições. Os pequenos empreendedores

podem competir neste novo ambiente sem a necessidade de criar onerosas estruturas

fisicas, bem como contratar pessoal especializado com alocação integral e exclusiva. Há

desta forma uma desintegração dos modelos de negócio e organizacionais moldados

durante o século XX.
A Internet impacta de forma brutal estruturas e dimensões da economia

reconhecidas até então como sólidas e estáveis, tais como a existência de bancos
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centrais em diferentes países (atualmente são 172 bancos centrais no mundo), e a forma

de cálculo do índice inflacionário de diferentes economias. Mervyn KING, vice-

presidente do Banco da Inglaterra, declarou em matéria publicada recentemente no jornal

"O Estado de São Paulo" 2 que o número de bancos centrais será drasticamente reduzido:

"os bancos centrais podem agora estar no auge de seu poder, mas talvez haja menos

bancos centrais no futuro, e a hipótese de sua extinção não pode ser descartada". E

continuou : "não há um obstáculo conceitual que impeça dois indivíduos de acertar uma

transação fazendo uma transferência de uma conta eletrônica para outra. Não há motivo

pelo qual os pagamentos finais não possam ser executados pelo setor privado sem a

necessidade de passar pela compensação do banco central. Sem essa função, os bancos

centrais, na sua forma atual, não mais existirão". Por sua vez, Randall RANCOCK,

analista de estratégia de Internet da Mainspring Communications Inc., declarou em

matéria publicada no "The Wall Street Journal Americas" 3 que o que está surgindo é

uma relação de sinergia completamente nova entre compradores e vendedores. Esta

relação leva não apenas a uma inflação menor, mas também toma obsoleta a forma

tradicional de medir a inflação.

Desta forma concluímos que a revolução digital é irreversível e abrangente, e

afeta profundamente a vida das pessoas e das empresas. Este fato fez com que houvesse

uma explosão no número de empresas que implementaram as suas operações na Internet.

Segundo pesquisas, todas as empresas farão negócios pela Internet no próximo século.

O desafio para as empresas para o próximo século é o de aprender a competir em

um ambiente novo, com características totalmente distintas do meio físico em que

estavam acostumadas a competir.
Atualmente encontramos empresas competindo no meio físico e/ou pela Internet.

As empresas que foram criadas e competem exclusivamente pela Internet, possuem a

vantagem competitiva de serem totalmente estruturadas para competir neste meio. A

gestão das operações destas empresas, bem como a gestão financeira e da tecnologia, já

atendem às restrições e legislações que regulamentam os negócios pela Internet.

Da mesma forma, as empresas que competem exclusivamente no meio físico

buscaram formas de domínio das variáveis deste ambiente. No entanto as empresas que

competem em ambos ambientes, ou empresas do meio físico que vêem a Internet como



Pg3

uma forma de expansão de seus negócios, enfrentam desafios técnicos e gerenciais que

podem impedir a repetição na Internet do mesmo sucesso que têm no meio fisico.

Atualmente encontramos uma extensa literatura sobre empresas que realizam os

seus negócios pela Internet, porém muito pouco tem se escrito sobre o impacto no

gerenciamento destas empresas quando estas expandem as operações do ambiente físico

para o virtual.

Apresentando as variáveis e componentes dos negócios realizados em cada meio,

este trabalho objetiva apresentar estratégias para que empresas expandam as suas

operações para o ambiente virtual, considerando as oportunidades e limitações do

gerenciamento no ambiente físico e suas aplicações no ambiente virtual.

1.2 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

o presente trabalho está dividido em 3 partes : análise conceitual; estudo

exploratório de casos de 5 empresas norte-americanas; e resultados obtidos.

A análise conceitual é formada pelo estudo sobre o consumidor e seu

comportamento de compra; análise do ambiente físico e de suas dimensões; análise do

ambiente virtual e de suas componentes; e pela apresentação dos desafios e estratégias

para a implementação das operações no ambiente virtual.

O estudo exploratório foi realizado com base nos casos de 5 empresas do setor de

serviços do mercado -norte-americano, que iniciaram as suas operações no meio físico e

posteriormente as implementaram na Internet.

Os resultados obtidos referem-se à análise da consistência da base conceitual com

os casos apresentados.

O presente trabalho é concluído com propostas para futuras pesquisas.
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1.3 CONCEITOS DO AMBIENTE FÍSICO E AMBIENTE VIRTUAL

Jeffrey F. RAYPORT, professor assistente de administração de empresas na

Harvard Business School, e John J. SVIOKLA, sócio da Diamond Technology Partners

em Chicago e ex-professor da Harvard Business School, nomearam o ambiente da

Internet como marketspace, enquanto o ambiente físico de marketplace 4 .

O marketspace é formado essencialmente por informações e deu ongem ao

mundo do comércio eletrônico, e o marketplace é o local (meio físico) onde os

consumidores podem tocar e ver os produtos.

Por exemplo, quando os consumidores usam a secretária eletrônica para

armazenar suas mensagens telefônicas, eles estão usando objetos feitos e vendidos no

marketplace. Porém quando compram serviços de mensagem da companhia telefônica

local, eles estão se utilizando do marketspace - um espaço virtual em que produtos e

serviços existem na forma de informação digital e que podem ser fornecidos através dos

canais de informação.

De acordo com a sua estratégia de negócios, uma empresa pode competir em

ambos ou apenas um ambiente. Os bancos, por exemplo, prestam serviços aos seus

clientes nas agências (marketplace) e também serviços eletrônicos on-line (marketspace).

No presente trabalho nos referiremos ao marketplace como ambiente físico - AF,

e ao marketspace como ambiente virtual - AV que tem a Internet como sua principal

componente.

1.4 NOTAS DO CAPITULO

l. The Emerging Digital Economy fI, U.S. Department of Commerce, June 1999. Pg i.

2. KING, Mervyn. Tecnologia pode Anular Instrumentos Tradicionais de Política
Monetária. O Estado de São Paulo, 5 de Setembro de 1999. Pg B8.

3. RANCOCK, Randall. Internet pode ser o Remédio contra Inflação do século 21. The
Wall Street Journal Americas, 7 de Setembro de 1999. Pg B5.

4. TAPSCOTT, Don, RAYPORT, Jeffrey F. e SVIOKLA, John J. Creating Value in the
Network Economy, HBS Press, 1999. Pg 35.
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Figura 1-1

Modelo Genérico: O Consumidor e os Ambientes Físico e Virtual

•
.til}

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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2. O CONSUMIDOR

Neste capítulo o conceito de consumidor é analisado sob quatro dimensões:

a. Necessidades;

b. Satisfação;

c. Dimensões que influenciam o seu comportamento; e

d. Fatores que determinam a sua escolha.

Com base nestas análises é traçado um paralelo entre o consumidor do ambiente

físico e o consumidor do ambiente virtual. Conhecendo com profundidade as

semelhanças e as diferenças entre os dois tipos de consumidores, as empresas têm

melhores condições de traçar estratégias de negócios adequadas para' a implementação de

suas operações no ambiente virtual.

2.1 A DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR E DE CLIENTE

Nos textos e artigos pesquisados, o termo "consumidor" é utilizado de forma

genérica para qualquer transação comercial, enquanto o termo "cliente" é utilizado para

as transações comerciais realizadas habitualmente em um mesmo prestador de serviços.

Neste trabalho nos referiremos a consumidor e cliente como equivalentes, sem

restrições quanto ao uso de um termo ou de outro.

2.2 A EMPRESA VOLTADA PARA O CLIENTE

A descoberta do cliente pelas empresas é recente, porém o conceito de satisfação

dos clientes já era praticado há muito tempo, mais especificamente desde 1912 por

L.L.Bean, comerciante norte-americano que vendia seus produtos através de catálogos I .

O acirramento da competitividade de empresas japonesas em território americano,

fez com que empresas norte-americanas adotassem a excelência no atendimento ao

cliente como ferramenta estratégica na gestão de seus negócios.

As empresas japonesas sistematica e constantemente focaram seus negócios na

prestação de serviços com alta qualidade. O conceito de qualidade total, levado ao Japão

pelos norte americanos Edward Deming e Joseph Juran, não se manteve estático no

tempo, evoluindo de "qualidade é o atendimento aos padrões estabelecidos", para

"adequação às necessidades".

f
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o sucesso das empresas japonesas fez com que os conceitos de qualidade total

fossem implementados por empresas de todas as partes do mundo, elevando os padrões

de qualidade dos serviços de empresas de diferentes setores tais como seguro, saúde,

comércio, e outros.

Após décadas de implementação de técnicas gerenciais e gestão da qualidade total

em empresas do ambiente físico, o desafio atual é o de implementar estas mesmas

técnicas em empresas do ambiente virtual. Para tal faz-se necessário reconhecer quem é o

consumidor, qual é o real significado de sua satisfação, quais as necessidades que

precisam ser atendidas, quais as dimensões que influenciam o seu comportamento, e

finalmente quais os fatores que afetam o seu processo de decisão na escolha de um

serviço e fornecedor.

Conhecendo com profundidade as características, necessidades e mecanismos que

afetam o processo de decisão dos consumidores nos ambiente físico (AF) e virtual (AV),

as empresas podem traçar estratégias adequadas para implementar suas operações em

ambos ambientes.

2.3 AS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR

Figura 2-1

O Consumidor: Necessidades

SATISFAÇÃO

-Explícitas
-Reais
-Não Explícitas
-Prazerosas
-Secretas

Entender claramente as necessidades e desejos do consumidor não é uma tarefa

fácil. Algumas necessidades são explícitas e outras não. Há necessidades que o próprio
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consumidor não tem ciência, precisando de estímulos externos para que possa reconhecê-

las.

Philip KOTLER classifica as necessidades dos consumidores em 5 tipos 2 :

2.3.1 Necessidades Explícitas: são as necessidades que estão identificadas e são claras

tanto para o consumidor quanto para as empresas de serviços. Por exemplo, o

consumidor quer um pacote de viagens barato.

2.3.2 Necessidades Reais: são as necessidades que determianm o processo de decisão

de compra do consumidor. Por exemplo, o consumidor quer um pacote de viagens

com gastos de transporte baixos, mas não necessariamente os gastos com hotéis.

2.3.3 Necessidades Não Explícitas : são as necessidades que o consumidor tem

ciência, mas a empresa de serviços não. Por exemplo, o consumidor espera um

ótimo serviço da agência de viagens.

2.3.4 Necessidades Prazerosas: são as necessidades do consumidor estimuladas pela

empresa de serviços. Por exemplo, o consumidor compra o pacote de viagens e

recebe uma mochila personalizada com seu nome bordado nas laterais.

2.3.5 Necessidades Secretas: são as necessidades não explícitas do consumidor e que

exercem grande influência no processo de decisão final pela compra do serviço.

Por exemplo, o consumidor deseja ser visto por seus amigos como um

consumidor econômico.

Concluímos que o atendimento às necessidades dos clientes e a superação de suas

expectativas, requer das empresas de serviços o desenvolvimento de modelos de negócios

específicos. Estes modelos devem incorporar operações eficientes e flexíveis para

atender às constantes muçlanças na demanda por serviços personalizados, estrutura

organizacional que privilegie as capacidades e não os cargos dos colaboradores, e o

estímulo à inovação e à criação de novas formas de serviços com alto valor agregado.

Estes modelos de negócios não são restritos ao ambiente - físico ou virtual - em

que o serviço será prestado. Antes são modelos genéricos que as empresas devem adotar

independentemente do ambiente em que realiza os seus negócios.

2.4 A SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR
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Figura 2-2a

O Consumidor: Satisfação

NECESSIDADES

-Percepção
-Expectativa

A satisfação do consumidor é função de sua percepção do serviço contratado e de

sua expectativa quanto a este serviço. Se o desempenho do serviço prestado é inferior à

expectativa do consumidor, este fica insatisfeito. Se o desempenho atende às

expectativas, o consumidor fica satisfeito. E se o desempenho é superior às expectativas,

o consumidor fica altamente satisfeito ou encantado.

Muitas empresas buscam encantar os seus clientes pois aSSIm reduzem a

possibilidade de trocar por outros fornecedores. O alto nível de satisfação ou

encantamento cria urna afinidade emocional com a marca. O resultado é a lealdade do

consumidor.

As expectativas dos consumidores são influenciadas por diferentes fatores, corno

suas experiências passadas, opinião de outros usuários, e pelas informações e promessas

dos fornecedores. Se as expectativas forem grandes, o consumidor pode se' desapontar

caso não sejam atingidas. Se forem baixas, o consumidor não será atraído o suficiente

para contratar o serviço. As empresas que obtém sucesso são aquelas que criam

expectativas nos clientes quanto aos seus produtos e serviços, e atendem a estas

expectativas.

O consumidor que busca um fornecedor para a contratação de um serviço pode

fazê-lo em qualquer ambiente - físico ou virtual. Com a evolução da tecnologia da

informação, cada vez mais o ambiente virtual agrega valores ao serviço a ser

prestado.Isto reduz incertezas e expectativas do consumidor quanto a qualidade do

serviço contratado e da garantia que será entregue da forma acordada.



Concluímos que a satisfação do consumidor não é função do ambiente, mas sim

da forma que as empresas garantem a qualidade do serviço prestado.

Figura 2-2b

Expectativa e Percepção

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

2.5 AS DIMENSÕES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO

CONSUMIDOR

Figura 2-3

O Consumidor: Dimensões que Influenciam o Comportamento

Pg 10

Consumidor
Satisfeito

Consumidor
Insatisfeito

Consumidor
Encantado

_ i")
SATISFAÇÃO

-----.,,.--- .

-Cultural
-Socíal
-Pessoal
-Psicológica
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Como observamos nos capítulos anteriores, as necessidades e a satisfação do

consumidor não dependem do ambiente em que serão atendidas - físico ou virtual, mas

antes de mecanismos psicológicos e físicos internos e externos aos consumidores.

Neste contexto, KOTLER propõe 4 dimensões que descrevem estes mecanismos e

que influenciam o comportamento do consumidor. São elas : cultural, social, pessoal e

psicológica 3 .

2.5.1 Dimensão Cultural: esta dimensão exerce a maior influência sobre o

comportamento do consumidor. Tem como componentes a cultura, subcultura e

classe social.

2.5.2 Dimensão Social: o meio e o ambiente em que o consumidor interage moldam

seus interesses e comportamentos (abordagem behaviorista). Tem como

componentes os grupos de referência, a família e status social.

2.5.3 Dimensão Pessoal: o comportamento do consumidor é também influenciado por

suas características pessoais. Tem como componentes a idade e estágio no ciclo

de vida, ocupação profissional, circunstâncias econômicas, estilo de vida e

personalidade e auto-imagem.

2.5.4 Dimensão Psicológica : o comportamento do consumidor é influenciado por

quatro fatores psicológicos - motivação, percepção, aprendizado, crenças e

atitudes.
Diferentemente das necessidades e da satisfação do consumidor que não

dependem do ambiente em que são atendidas, as dimensões do consumidor propostas por

KOTLER afetam e são afetadas por estes ambientes.

O grau em que estas dimensões afetam e são afetadas é analisada no capítulo

conclusivo deste trabalho. Esta análise tem como base as pesquisas publicadas e os casos

de empresas de serviços que implementaram as suas operações no ambiente virtual.

2.6 OS FATORES QUE DETERMINAM A ESCOLHA DO CONSUMIDOR
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Figura 2-4

O Consumidor: Fatores que Determinam a Escolha

SATISFAÇÃOEMENSÕES

-Preço
-Qualidade
-Variedade
-Conveniência
-Valor Agregado
-Esforço
-Compatibilidade
-Interação

-Resposta às Necessidades
-Garantia
-Confiabilidade
-Tangibilidade
-Empatia

Nas últimas décadas diversas pesquisas foram realizadas para identificar os

fatores que determinam a escolha do consumidor por um determinado serviço ou

fornecedor, porém a maioria delas focou os consumidores do AF.

Com a expansão da Internet corno um novo meio para realizar os negócios,

cresceu o interesse pela identificação dos fatores que determinam a escolha do

consumidor deste novo ambiente.

Os pesquisadores observaram que em ambos ambientes, as percepções dos

serviços de um determinado fornecedor é uma questão chave no processo de decisão de

compra dos consumidores 4 .

Entre os fatores identificados, os que mais influenciam são o processo de decisão

são o preço 5 , qualidade 6 , variedade 7 , conveniência e o valor agregado aos serviços.

2.6.1 Preço: o preço é o custo monetário total que o consumidor paga pelo produto ou

serviço. O preço baixo é visto particularmente como importante para induzir os

consumidores a tentar um novo produto ou serviço, ou novas formas de realizar as

compras 5 .
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Uma pesquisa realizada sobre o comportamento dos consumidores norte-

americanos do AV mostra que os produtos e serviços com preços abaixo de $50 dólares

são mais procurados do que aqueles com valor superior a este valor 8 .

Outra pesquisa realizada pela Arthur Andersen mostra que mais do que 80% dos

respondentes não pagariam $1 dólar ou mais de prêmio pelos produtos comprados no

AV, sugerindo que os consumidores são mais sensíveis ao preço do que à conveniência

nas compras no AV 8 .

Larry CHASE da Meckkermedia, afirma que os preços dos produtos no AV são

menores do que os preços no AF devido à redução de estoques, eliminação do agente

intermediário, e a possibilidade de fazer compras de itens em promoção, como por

exemplo bilhetes aéreos 9 .

2.6.2 Qualidade: a qualidade do serviço é o padrão de excelência esperado e percebido

pelo consumidor.

As marcas e varejistas que são bem conceituados nos canais tradicionais de

vendas (AF) podem transferir esta reputação para o AV. Mas como os consumidores

verificarão a qualidade quando eles não estão familiarizados com o varejista ou com a

marca? Alguns pesquisadores estressam a necessidade de fornecer avaliações

independentes dos bens e serviços para o convencimento dos consumidores do AV sobre

a qualidade 10 .

A qualidade do serviço prestado é frequentemente identificada como uma

dimensão determinante quando da escolha do fornecedor 11 . É formada por 5

componentes que influenciam a escolha pelo consumidor. Estes componentes são:

resposta às necessidades do consumidor, garantia, confiabilidade, tangibilidade, e

empatia.
Eles ajudam a explicar a satisfação do consumidor com um determinado

fornecedor, e esclarecem o ato de trocar de fornecedor decorrente de uma experiência

insatisfatória 12 .

2.6.2.1 Resposta às necessidades do consumidor: é o grau em que o fornecedor

antecipa e responde prontamente às necessidades do consumidor quando da contratação

do serviço.No contexto do AV a resposta às necessidades do consumidor está relacionada

com a prontidão dos fornecedores em atender as necessidades dos consumidores durante
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as diferentes fases da compra - pré-compra, seleção do serviço, colocação do pedido,

pagamento, prestação, e suporte pós-venda.

A resposta às necessidades do consumidor pode ser viabilizada no AV através de

diferentes formas tais como serviços de diretórios, mecanismos de procura que ajudam os

consumidores a localizar produtos e serviços, agentes inteligentes que ajudam os

consumidores a comparar diferentes ofertas, respostas às perguntas freqüentes, pedidos

de compra que tomam as compras fáceis e rápidas, e-mails e sites. Estes últimos

fornecem respostas às questões sobre produtos, serviços, e políticas da empresa quanto as

garantias dos serviços contratados pelo consumidor.

2.6.2.2 Garantia: é o grau de confiança que o fornecedor do serviço transmite ao

consumidor de que este receberá o serviço adquirido, reduzindo a sua incerteza.

A resposta às necessidades do consumidor e a garantia de entrega estão

diretamente relacionadas entre si pois envolvem o fornecimento de informações.

A resposta às necessidades do consumidor está relacionada com o fornecimento

de informações para facilitar o processo de compra, tais como caracteristicas do serviço,

preços, prazos, e outras.

A garantia por sua vez está relacionada com o fornecimento de informações

sobre competência, segurança, e reputação do fornecedor. Em função do AV ser um

novo canal de compras, os fornecedores são continuamente desafiados a encontrar formas

diferentes para reduzir a incerteza do consumidor. Esta incerteza pode ser amplificada

pela interação limitada e pelos atrasos na resposta dos fornecedores às necessidades do

consumidor.

A incerteza inerente ao AV pode levar o consumidor a comprar apenas de sites de

empresas conhecidas do canal tradicional ou ambiente fisico 13 .

2.6.2.3 Confiabilidade: é o grau em que o fornecedor pode ser qualificado como aquele

que faz o que promete e no prazo pré-determinado. A confiabilidade no AV é função do

gerenciamento do acesso e tempo de resposta, e do convencimento do consumidor.

O gerenciamento do acesso e tempo de resposta gera diferentes desafios técnicos

ao fornecedor. O principal desafio é a capacidade do fornecedor em interagir em tempo

real e em fornecer as informações procuradas pelo consumidor. O convencimento do

consumidor é o grau em que o fornecedor influencia o consumidor de que os pedidos

colocados serão processados e os serviços serão entregues no prazo acordado.
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2.6.2.4 Tangibilidade: representa o grau em que o fornecedor projeta junto ao

consumidor um apelo visual e profissional do serviço a ser prestado. Em um estudo sobre

catálogos de vendas, LYDON 14 concluiu que quando o consumidor não tem a

oportunidade de tocar ou experimentar uma mercadoria, ele acredita profundamente na

informação sobre os materiais usados na fabricação do produto e na forma em que foram

fabricados.

De um lado os fornecedores no AV enfrentam o desafio de tomar os produtos e

serviços parecerem visualmente tangíveis. O desenho do site, o uso de gráficos, textos, e

outros meios são importantes neste sentido. De outro lado, o AV facilita a

experimentação de serviços baseados em informação. Por exemplo, um consumidor pode

carregar um software de demonstração de serviços bancários. O sites de empresas como

CDNow e Amazon.com fornecem amostras de áudio que podem ser ouvidas antes da

compra.

2.6.2.5 Empatia é o grau em que o fornecedor e seus funcionários atendem o

consumidor, entendem a sua necessidade, e adaptam o serviço para atender a esta

necessidade. A empatia inclui, por exemplo, fornecer horários de operação convenientes,

dar atenção individual, e ter em mente os interesses do consumidor.

A empatia pode ser gerenciável no AV através da implementação de

infraestrutura adequada e do desenho do meio em que o serviço será comercializado. Essa

infraestrutura permite que consumidores comprem quando e quanto quiserem, e está

diretamente relacionada à oferta de produtos, preço, promoção, entrega, e personalização.

A personalização, por sua vez, pode ser facilitada para celtas classes de produtos,

aumentando a capacidade de responder a necessidades específicas do consumidor. Além

da infraestrutura, o.: meio pode também fornecer opções diferentes de interação

dependendo das capacidades do consumidor.Como por exemplo, a disponibilização de

audio-books para cegos.
Concluímos que a qualidade é uma dimensão do serviços que afeta diretamente a

decisão de compra do consumidor. Ela é formada por cinco fatores anteriormente

descritos resposta às necessidades do consumidor, garantia, confiabilidade,

tangibilidade, e empatia.
O ambiente - fisico e virtual - em que a transação é realizada, afeta a percepção

do consumidor quanto a qualidade e, conseqüentemente, a sua decisão de compra. Desta
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forma as empresas cnam mecanismos específicos para reduzir os nscos dos

consumidores e aumentaram a sua confiança em realizar transações no ambiente virtual.

No capítulo conclusivo deste trabalho é apresentada a forma em que as empresas

genram a dimensão qualidade, quando implementaram as suas operações no novo

ambiente.

2.6.3 Variedade: é o número de diferentes tipos de serviços disponíveis ao consumidor.

Os fornecedores que oferecem maior variedade de serviços parecem ter mais sucesso do

que aqueles que oferecem pequena variedade.

Independentemente da variedade disponível, o AV oferece ao consumidor a

oportunidade de adquirir serviços que não são oferecidos ou que sejam de dificil obteção

no AF 10 . Os consumidores, por sua vez, esperam uma maior seleção de serviços devido

à penetração do AV em diferentes mercados e na sua capacidade de rastrear produtos e

serviços,
A variedade de serviços, que também inclui a personalização de serviços pré-

concebidos, é fundamental para o sucesso de uma empresa que opera em ambos

ambientes. O AV proporciona maior flexibilidade para que as empresas Incorporem

alterações em seus serviços para a satisfação plena de seus consumidores.

Além da flexibilidade, o AV proporciona a estas empresas a consistência do

serviço oferecido pois trabalha com uma base única de informações, enquanto no AF a

oferta do serviço é descentralizada (diferentes pontos de vendas), dificultando a

consistência.
2.6.4 Conveniência : é a prestação de serviços de forma a minimizar o esforço do

consumidor. Enquanto no AF o consumidor precisa se deslocar para a aquisição de um

produto como um televisor, ou para contratar um serviço como um pacote de viagens, no

AVeste esforço é inexistente.
No ambiente virtual o consumidor pode adquirir produtos ou contratar serviços

de fornecedores situados em diferentes regiões, sem preocupar-se com limitação

geográfica 9 .

O AV oferece conveniência para os consumidores distantes dos locais de venda

dos serviços. Os custos de aquisição e transação são minimizados pois não há

deslocamento fisico de profissionais ou consumidores.
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Em contrapartida o A V limita o escopo dos serviços oferecidos. Por exemplo, não

há como contratar um serviço de manutenção mecânica de um veículo sem a presença do

especialista e seus recursos técnicos tais como ferramentas. No entanto, a contratação

deste serviço no AV se dá de forma mais eficaz daquela realizada no AF, pois permite ao

consumidor pesquisar um maior número de oficinas que têm menor preço e oferecem

maior qualidade.

2.6.5 Valor agregado : o consumidor procura maximizar a sua satisfação adquirindo

serviços que possuam o maior valor agregado, considerando as questões de preço e

conveniência descritas anteriormente.

No AV o consumidor encontra em um único site, diferentes serviços que satisfazem às

suas necessidades. O valor é agregado nos serviços por diferentes formas:

personalização do serviço prestado, oferecendo exatamente aquilo que o

consumidor espera;

através de shopbots (abreviação de shopping robots) no qual o consumidor

descreve suas especificações para um determinado serviço, e obtém através do

site a lista dos possíveis fornecedores e correspondentes preços; e

através de cookies que rastreiam as pesquisas do consumidor e com o

resultado destas fornecem informações de seu interesse 9 .

Os fatores preço, qualidade, variedade, conveniência e valor agregado afetam a

decisão de compra do consumidor em ambos ambientes - físico e virtual.

Além dos 5 fatores descritos, R. KALAKOTA e A.B. WHINSTON,

pesquisadores da Universidade do Texas em Austin, acrescentam os fatores esforço,

compatibilidade e interação como também determinantes na escolha do consumidor do

AV 15.

2.6.6 Esforço : no ambiente físico o esforço é caracterizado pela pesquisa e pelo

deslocamento do consumidor a potenciais fornecedores. Contudo no ambiente virtual a

localização física se toma transparente, mas o esforço mental precisa ser usado quando do

ato da compra.

O ambiente virtual reduz o esforço porque permite ao consumidor grande

controle e conveniência sobre todas as etapas da compra, enquanto o ambiente físico não

permite tal controle pois demanda maior interação entre pessoas (consumidor e

fornecedor).
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Normalmente os clientes desejam reduzir este esforço. No ambiente físico o

fazem adquirindo serviços de fornecedores próximos (maior conveniência), e no

ambiente virtual através do uso de sistemas de busca e shopbots.

2.6.7 Compatibilidade : outro fator é a compatibilidade com o estilo de vida do

consumidor e seus hábitos de compra.

Alguns consumidores não encontram prazer algum quando comprando e querem

minimizar o tempo e esforço que as compras demandam. O AV pode representar um

apelo muito interessante para este grupo.

Também os serviços no AV podem ser muito interessantes para os consumidores

localizados em áreas distantes e para os idosos que têm dificuldade de locomoção. No

entanto o uso da tecnologia pode restringir o acesso destes grupos ao 'AV 16 .

Para outros consumidores, o ato da compra é muito prazeroso e para atingir este

grupo o AV precisa criar um senso de comunidade 17 .

2.6.8 Interação : o prazer de comprar em um determinado lugar pode determinar a

atitude do consumidor.

No caso do AVeste prazer pode ser entendido como o prazer de se interagir com

computadores. HOFFMAN e NOV AK 18 afirmam que o AV permite ao consumidor uma

experiência de compra totalmente diferente pois a interação entre o vendedor e o

consumidor é mais próxima e prazerosa.

De outro lado, BURSTEIN e KLINE 19 afirmam que o AV é ainda muito estático

e não vai atingir a aceitação dos consumidores enquanto não se tomar um espaço

altamente interativo, onde as pessoas podem se socializar on fine, um espaço interessante,

engraçado e ativo.

2.6.9 Considerações-finais

Neste capítulo o consumidor foi estudado como um conjunto de 4 componentes:

necessidades; satisfação; dimensões que influenciam o comportamento do consumidor; e

fatores que determinam a escolha do consumidor.

Observamos que enquanto as necessidades e a satisfação dos consumidores não

são alteradas pelo ambiente em que são atendidas - físico ou virtual, as dimensões que

influenciam o comportamento do consumidor e os fatores que determinam a sua escolha

são fortemente alterados pelo tipo de ambiente.
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Dos fatores que determinam a escolha do fornecedor, 5 são comuns aos ambientes

físico (AF) e virtual (AV) - preço, qualidade, variedade, conveniência e valor agregado.

Além destes fatores, pesquisadores do ambiente virtual consideram esforço,

compatibilidade e interação, como críticos no processo de escolha do consumidor do

AV.

No próximo capítulo discutiremos o grau em que as estratégias de negócios das

empresas poderão se fundir ou não em uma única estratégia para ambos ambientes.

Figura 2-5

Os Ambientes Físico e Virtual sob a Perspectiva do Consumidor

VARIAM DE ACORDO COM O TIPO DE AMBIENTE

SIM NÃO

Dimensões do comportamento Necessidades

Fatores que determinam a escolha Satisfação

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

2.7 CONSUMIDOR DO AMBIENTE FÍSICO E CONSUMIDOR DO AMBIENTE

VIRTUAL, OU UM ÚNICO CONSUMIDOR?

Na história recente da economia mundial, observamos que o conceito de empresa

voltada para o clientesó foi incorporado pelas companhias a partir do início dos anos 70.

Neste período as empresas japonesas começaram a oferecer produtos e serviços com alto

valor agregado, oferecendo qualidade, confiabilidade e total adequação ao uso aos

consumidores. O resultado desta estratégia foi o aumento brutal da participação de

mercado destas empresas no mercado mundial, impulsionando a mudança radical na

forma de real ização de negócios pelas empresas norte-americanas.

Estas mudanças foram caracterizadas principalmente pelo redesenho dos

processos administrativos e operacionais das organizações. As operações que antes eram

realizadas em ambientes estruturados e rígidos, passaram a ser realizadas em ambientes
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desestruturados e demandando profissionais com conhecimento genérico e com

capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares.

A cultura organizacional destas empresas sofreu grandes mudanças : de

orientadas ao gerenciamento para orientadas ao cliente. O cliente passou a ser o centro

das políticas e esforços das empresas, e o conhecimento profundo de suas necessidades e

expectativas se tomou imperativo para o sucesso dos negócios.

As empresas implementaram diferentes estratégias para conhecer profundamente

as necessidades e expectativas dos atuais e de potenciais consumidores, e assim

desenvolver serviços que atendessem a estas necessidades. Das diferentes estratégias

implementadas, destacam-se : database marketing, permission marketing, marketing de

relacionamento, e programas fidelidade 20 .

Embora diferentes entre si, as estratégias descritas buscaram o conhecimento

individualizado do consumidor. Conhecendo as necessidades e expectativas de cada

consumidor, a empresa passou a ter condições de prover atendimento personalizado,

estabelecendo relacionamentos de lealdade com o consumidor e conseqüente aumento

dos lucros 21 .

No setor de serviços do ambiente físico, o conhecimento individualizado do

consumidor é possível pelo contato direto deste com o pessoal de linha de frente da

organização de serviços. Neste contato, o consumidor comunica suas necessidades,

expectativas, e, até mesmo, suas fantasias de consumo.

Sob esta perspectiva o pessoal de linha de frente passou a exercer um papel

determinante nos resultados dos negócios das empresas, uma vez que é através deste

pessoal que é estabelecida a comunicação entre o mundo do consumidor e as operações

das empresas.

Quando o serviço é realizado no ambiente virtual, o contato é substituído pela

interação do consumidor com o site. Esta interação deve estimular o consumidor a prover

dados sobre suas necessidades e expectativas, que permitirá à estrutura de apoio (back-

ojJice) prover serviços que atendam às necessidades deste consumidor.

Independentemente do ambiente em que a prestação do serviço é realizada, o

conhecimento da necessidade do fornecedor e dos mecanismos de satisfação é

fundamental para o sucesso dos negócios. Para tal tanto o pessoal de linha de frente do

AF, como a estrutura de apoio do AV, deve ter a capacidade de reconhecer as
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necessidades em todos os contatos com o consumidor - explícitas, reais, não explícitas,

prazerosas e secretas 2 .

Além de ter a capacidade de reconhecer as necessidades do consumidor, a

organização do fornecedor deve ter ciência de que a satisfação do consumidor é resultado

da sua experiência (percepção) na contratação do serviço, tendo como referência a sua

expectativa quanto a este serviço. Caso a expectativa não seja atingida, o consumidor se

sentirá insatisfeito e possivelmente procurará outro fornecedor para a prestação do

serviço. Caso a expectativa seja atingida, o consumidor se sentirá satisfeito e inclinado a

contratar o serviço do mesmo fornecedor, criando assim uma relação de lealdade.

Desta forma o reconhecimento dos diferentes tipos de necessidades do

consumidor (explícitas, reais, não explícitas, prazerosas e secretas), é dos mecanismos de

satisfação do consumidor sobre o serviço contratado, são comuns nos ambientes fisico e

virtual. A diferença observada está no tipo de contato do consumidor em cada ambiente:

enquanto no ambiente fisico o contato é feito com o pessoal de linha de frente, no virtual

o contato é feito através do site da empresa.

As necessidades e os mecanismos de satisfação do consumidor são influenciados

pelas dimensões culturais, sociais, pessoais e psicológicas 3 que determinam a escolha ou

troca de um fornecedor por outro. Estas dimensões têm como principais componentes a

cultura do consumidor, classe social, grupo social ou de referência, família, status social,

idade, ocupação profissional, nível econômico, estilo de vida, personalidade, mecanismos

de motivação, aprendizado, crenças e atitudes.

As dimensões culturais, sociais, pessoais e psicológicas são determinantes na

escolha do consumidor pelo ambiente em que este realizará transações econômicas.

Aspectos socio-demogt~áficos, econômicos e culturais afetam diretamente o processo de

escolha do consumidor. As empresas então devem elaborar estratégias de negócios que

considerem estas dimensões e comunicá-las a toda organização, em especial ao pessoal

de linha de frente e estrutura de apoio.

Estas dimensões compõem a base do processo de escolha do consumidor. Elas são

instrumentadas por 8 fatores que, combinados entre si, resultam na decisào do

consumidor pela escolha do serviço e do fornecedor. Os fatores que determinam a

escolha do consumidor são preço 5, qualidade 6, variedade 7, conveniência 9.valor

d 9 fi I" ibilid d 1617· - 1819agrega o ,es orço " compati I I a e ' ,e interaçao ' .
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Da mesma forma que as dimensões, os fatores que determinam a escolha do

consumidor também são afetados pelo tipo de ambiente. Consumidores que privilegiam

conveniência tendem a realizar suas transações no ambiente virtual, enquanto os

consumidores que privilegiam interação tendem a realizá-las no ambiente físico.

Geralmente o consumidor é induzido a adquirir produtos ou serviços de

fornecedores que oferecem o menor preço, a melhor qualidade, a maior variedade de

opções, a melhor conveniência (ex: proximidade física, entrega no domicílio), e com T
maior valor agregado.

Quando se trata do ambiente virtual (AV), o esforço despendido para a compra, a

compatibilidade com o estilo de vida, e o prazer de interagir com computadores são

também determinantes no processo de escolha do consumidor.

Considerando o consumidor um composto de necessidades, mecamsmos de

satisfação, e dimensões (culturais, sociais, pessoais e psicológicas) instrumentadas por

fatores que determinam seu processo de escolha, concluímos que o consumidor do

ambiente físico e do ambiente virtual se trata do mesmo consumidor. A diferença reside

na forma pela qual o consumidor busca satisfazer as suas necessidades e maximizar a sua

satisfação : dependendo de suas dimensões e sua instrumentação, cada ambiente oferece

os mecanismos mais adequados para o atendimento destas necessidades.

Os executivos de empresas híbridas - aquelas que competem em ambos

ambientes, devem implementar estratégias e estruturas que, embora diferentes na

operacionalização para cada um dos ambientes, têm a mesma origem no atendimento e

total satisfação do consumidor.
As empresas híbridas devem criar novas formas de compensação das deficiências

de cada ambiente, como por exemplo oferecendo maior conveniência em suas operações

do ambiente físico, e maior interatividade em suas operações no ambiente virtual. Com

isto atrairá consumidores que busquem a satisfação de suas necessidades em ambos

ambientes, e conseqüente aumento dos lucros.

Concluída a análise do consumidor enquanto um composto de necessidades,

mecanismos de satisfação, e dimensões e fatores que determinam as suas escolhas,

analisaremos as características do ambiente físico e do ambiente virtual. Esta análise será

concluída com o comparativo entre ambos ambientes e casos de empresas que

implementaram suas operações no AV em adendo às suas operações no AF.
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3. O AMBIENTE FÍSICO - AF
Para traçarmos um paralelo entre os ambientes fisico e virtual, faz-se necessário

primeiramente que seja feita uma análise detalhada das componentes de cada ambiente e

a forma pela qual cada uma é gerida pelas empresas.

Neste capítulo é apresentada a análise do ambiente fisico que tem como

componentes as 8 dimensões propostas por James FITZSIMMONS, William H. Seavy

Centenial Professor of Business, e Mona FITZSIMMONS da Universidade do Texas I .

As empresas implementam estas dimensões para criar uma prestação de serviços

consistente com os objetivos estratégicos da empresa. As dimensões são qualificadas

como estruturais e gerenciais.

As dimensões estruturais do conceito de serviço são: o sistema de entrega

tdelivery system), as instalações, a localização e o planejamento de capacidade da

empresa. Como o próprio nome diz, estão relacionadas à estrutura do local ou locais onde

o serviço é prestado.

As dimensões gerenciais do conceito de serviço são: o contato (service

encounter), a qualidade, o gerenciamento de demanda e capacidade, e a tecnologia da

informação. Estas dimensões impactam diretamente a satisfação dos consumidores e seu

processo de escolha.

O grau de interação do consumidor na prestação do serviço e a relação

capital/mão-de-obra afetam diretamente as dimensões propostas.

A interação do consumidor com o fornecedor na prestação do serviço pode ser

feita em 3 diferentes graus: A interação pode ser mínima através de correspondências;

média através de contato telefônico; e total através do contato face-a-face.

Cada tipo de interação aliado à quantidade de tecnologia disponível para a

prestação do serviço (relação capital/mão-de-obra), se toma a base para a definição de

cada uma das 8 dimensões do serviço.



Figura 3-1

O Ambiente Físico e suas Dimensões

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação a partir da proposta de

FITZSIMMONS e FITZSIMMONS da Universidade do Texas
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3.1 AS DIMENSÕES ESTRUTURAIS E GERENCIAIS DO CONCEITO DE

SERVIÇOS

Figura 3-2

As Dimensões Estruturais e Gerenciais

SIST. DE EN'I'REGA CONTATO
o:- o-< t"l
::x: INSTALAÇÕES QUALlJ)ADE ;:o
~ t"l
f- '2
::I

LOCALIZAÇÃO CAPAC. E DEMAt~DA oo:: -f- ~
(Jj ir:w TEC. INFORMAÇÃOCAPACIDADE

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

As dimensões do conceito de serviços foram estabelecidas essencialmente para os

serviços prestados no ambiente fisico. O conceito de excelência ao atendimento ao cliente

foi extendido ao setor de serviços basicamente no início da década de '80 com a trabalho

de Jan CARLZON na empresa SAS. O setor de serviços então descobre a gestão da

qualidade e a importância da satisfação total dos consumidores para a manutenção e

expansão dos negócios.

Muitos autores e pesquisadores estudaram em profundidade os aspectos da

prestação de serviços, tais como as estruturas físicas e organizacionais, as questões da

motivação do pessoal de linha de frente e possíveis formas de contato, e outros.

Diferentes modelos genéricos foram desenvolvidos com o objetivo de descrever a

prestação de serviços, porém o modelo proposto por FITZSIMMONS e FITZSIMMONS

parece ser o mais adequado para as finalidades propostas neste trabalho,e assim o

utilizaremos para conduzir a análise proposta.

Nesta proposição o conceito de serviço é desmembrado em 8 dimensões

agrupadas em 2 famílias: as dimensões estruturais e as dimensões gerenciais.
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As dimensões estruturais são: o sistema de entrega do serviço, as instalações onde

o serviço é prestado, a localização das instalações e a capacidade ou quantidade de

consumidores servidos em um determinado período de tempo.

As dimensões gerenciais compreendem: o contato do consumidor com a

organização de serviços, a qualidade dos serviços prestados, o gerenciamento da

capacidade e da demanda de serviços, e a gestão da tecnologia da informação.

A análise de cada dimensão é apresentada neste capítulo. No capítulo conclusivo

é apresentado o paralelo entre as 8 dimensões do conceito de serviço do ambiente físico

e as correspondentes do ambiente virtual.

3.2 AS DIMENSÕES ESTRUTURAIS DO CONCEITO DE SERVIÇOS NO

AMBIENTE FÍSICO

As dimensões estruturais do conceito de serviço são o sistema de entrega,

instalações, localização e capacidade.

3.2.1 Sistema de Entrega
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o sistema de entrega é a forma pela qual o serviço é prestado. Os fatores que

definem a forma de prestação do serviço são a interação do consumidor com a

organização de serviços, o grau de padronização do serviço prestado, e o objeto do

processo de serviço (tangivel ou intangível).

Definir claramente a forma que o serviço é prestado torna-se fundamental para

que o seu projeto atinja aos objetivos do negócio. Todas as características do projeto

devem ser estabelecidas e dimensionadas, bem como a realização de testes ou ensaios de

validação.

Muitas técnicas para o desenvolvimento de projetos de serviços foram criadas e

utilizadas por empresas líderes em seus mercados. Entre as técnicas destaca-se blueprint,
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uma ferramenta efetiva para descrever visualmente a forma de prestação do serviço,

podendo ser um mapa ou fluxograma 2 . Nela o gerenciamento identifica a linha de

visibilidade que separa a linha de frente (front office) e a estrutura de apoio (back office)

da organização de serviços.

A forma pela qual o serviço é prestado é afetada pela complexidade do serviço e

pelo seu grau de divergência. Cada combinação entre estas variáveis resulta num formato

diferente de prestação do serviço, e, conseqüentemente, no atingimento ou não dos

objetivos do negócio.

Além destas variáveis, o objeto do processo também afeta a forma de prestação do

serviço, como por exemplo tangíveis (roupas, carros) ou intangíveis (informações).

A complexidade do serviço pode ser alta, baixa, ou um nível intermediário entre

estes extremos. Um serviço de alta complexidade, como por exemplo, a realização de

uma cirurgia, requer pessoal especializado para a realização e para a monitoração dos

processos do serviço e seus resultados. Em contrapartida o de baixa complexidade é

realizado sem a necessidade de pessoal com alto nível de especialização, como por

exemplo a venda de compact discs.

Além da complexidade, o grau de divergência também afeta a forma de prestação

do serviço. O grau de divergência é o nível de liberdade de adequação do serviço à

necessidade de cada cliente. O serviço de alta divergência é o serviço que incorpora alto

grau de personalização, como por exemplo a compra de um pacote de viagens. O serviço

de baixa divergência é o serviço padronizado, como por exemplo a compra de sanduíches

em cadeia de fast-food.

SHOSTACK propôs o modelo gráfico que incorpora as duas variávies e suas

combinações 3 , que é .apresentado na página seguinte.

Um serviço padronizado (baixa divergência) é estabelecido para altos volumes

com um serviço focado. As atividades são rotineiras e requerem mão-de-obra com

pequena especialização.

No outro extremo estão os serviços personalizados (alta divergência) que exigem

maior flexibilidade e julgamento para serem prestados, além da maior troca de

informações entre o fornecedor e o cliente. Estas características dos serviços

personalizados requerem funcionários altamente qualificados porque o serviço nào é
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programado e nem claramente definido. O processo de tomada de decisão é delegado aos

funcionários que por sua vez têm alto grau de autonomia.

Complexidade

Alta

Seguro de
Vida

Banco de
Investimento

Discount
Brokerage

Divergência

Alta - PersonalizadoBaixa -Padronizado

Venda de
Imóveis

Baixa

Fonte: SHOSTACK, G. Lynn. Service Positioning through Structural Change.
Journal oi Marketing, January 1987. vol. 51, January 1987

Concluímos que o sistema de entrega é a base para que as operações da empresa

de serviços do ambiente físico atinja os objetivos estratégicos. Os executivos devem

definir e implementar as operações considerando os fatores que definem a forma de

prestação do serviço, ou seja, a interação do consumidor com a organização de serviços,

o grau de padronização do serviço prestado, e o objeto do processo de serviço (tangível

ou intangível).

3.2.2 Instalações

CAPACIDADE

CONTATOSIST, DE F.::N'rREGA

INSTALAÇÕES QUALIDADE

LOCALlZAÇAo
CAP AC'. E DEMANDA

TEC'. INFORMAÇAo
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As instalações da organização de serviços constituem o ambiente em que o

serviço é prestado. Este ambiente é formado por 5 elementos que, em conjunto, definem a

forma de interação da organização com os seus consumidores. Estes elementos são: o

projeto do local, seu lay-out, o fluxo de funcionários no local, e a psicologia do ambiente

e orientação.

O projeto da instalação afeta diretamente as operações de serviços e,

conseqüentemente, a satisfação do cliente, além de ter um impacto significativo nos

aspectos intrínsecos da prestação do serviço, tais como privacidade e segurança,

atmosfera do ambiente, e sensação de bem-estar.

O projeto também contribui para a definição da natureza e dos objetivos da

organização de serviços. Por exemplo, a aparência externa da 'instalação pode ser

determinante no processo de decisão do cliente em "entrar" para comprar o serviço ou

dele declinar.

A disponibilidade de espaço físico, fatores estéticos (beleza, acessibilidade,odores

do meio ambiente), e a comunidade vizinha (bairro,cidade) afetam diretamente o projeto

da instalação e, conseqüentemente, a natureza do serviço.

O lay-out da instalação afeta diretamente a conveniência do cliente e sua

satisfação. O lay-out mal projetado gera custos adicionais para a organização decorrentes

da perda de eficiência operacional (excesso de movimentação de pessoas e produtos, mau

acondicionamento de produtos), além de criar uma imagem negativa para o cliente.

O fluxo dos funcionários e dos clientes na instalação, bem como os tempos

associados a cada atividade, podem gerar atrasos e requerer inspeções.

A orientação é a primeira necessidade cornportamental de um cliente ao entrar em

um lugar. Ela inclui.questões sobre a orientação do espaço (ex: Onde eu estou ?), bem

como a orientação funcional (ex: Como esta empresa opera, e o que eu preciso fazer

agora ?).

Quando entram em um espaço físico, os clientes sentem-se seguros quando eles

podem recorrer a informações do espaço para identificar onde eles estão, para onde

devem ir, e o que precisam fazer. A ansiedade e o sentimento de desproteção podem

surgir caso informações sobre o espaço não estiverem disponíveis. WENER afirmou que

as causas da desorientação em uma organização de serviços podem ser eliminadas se a

instalação do fornecedor incorporar projeto adequado e sinalizações 4 . Por exemplo,
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shopping centers oferecem mapas com a informação "você está aqui" devidamente

alinhada com a perspectiva do cliente.

A empresa de serviços pode desenvolver estratégias de negócios muito

competitivas através do projeto de instalações eficientes e através da adequada

configuração de suas componentes (projeto do local, seu lay-out, o fluxo de funcionários

no local, e a psicologia do ambiente e orientação).

3.2.3 Localização

CAPACIDADE
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A localização é a área onde o serviço é prestado. Ela afeta as dimensões

estratégicas de serviços tais como flexibilidade, posicionamento competitivo,

gerenciamento da demanda e foco 5 .

A flexibilidade de uma localização é a medida do grau em que o serviço pode

reagir às mudanças econômicas. Em função dos investimentos realizados, é fundamental

que a empresa selecione localizações que possam responder às mudanças futuras na

economia, demografia, e competição,

O posicionamento competitivo de uma localização refere-se aos métodos pelos

quais a empresa pode estabelecer-se em relação aos competidores. Localizações múltiplas

podem servir como uma barreira para a competição. Comprando e mantendo os espaços

antes que o mercado se desenvolva em determinada região pode criar uma barreira de

entrada artificial semelhante à patente de um produto.

O gerenciamento da demanda é a habilidade de controlar a quantidade, qualidade,

e o tempo de atendimento da demanda pelos serviços oferecidos. Uma empresa não pode

mudar as suas instalações de acordo com as variações na demanda, porém pode

estabelecer-se junto a estabelecimentos e empresas que garantam a demanda por seus

serviços.
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o foco pode ser desenvolvido através da oferta pela empresa de exatamente o

mesmo serviço em diferentes localizações. Normalmente as empresas de serviços que

possuem diferentes localizações desenvolvem serviços altamente padronizados,o que

permite a sua repetição e redução de custos.

As 4 dimensões estratégicas de serviços descritas são afetadas pela localização da

empresa de serviços. Com o objetivo de criar vantagem competitiva em relação à

concorrência, as empresas de serviços desenvolveram outras estratégias de negócios

utilizando como ferramenta a localização de suas operações. Entre as diversas estratégias

destacam-se: clustering (empresas se instalam próximo aos seus competidores formando

clusters, como por exemplo hotéis e revendedoras de automóveis); saturação de mercado

(múltiplas localizações de uma mesma empresa próximas umas das outras);

intermediação (a empresa vende seus serviços através de parcerias com empresas de

outras indústrias, como por exemplo seguro pessoal vendido a empregados

sindicalizados); e telemetria (a empresa oferece serviços a consumidores distantes do

local da organização de serviços).

3.2.4 Planejamento da Capacidade (Gerenciando Filas)
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o gerenciamento da capacidade em atender a demanda dos clientes é estratégico

para os negócios das empresas de serviços.
O cliente busca o atendimento rápido às suas necessidades, e a rapidez deste

atendimento afeta diretamente o seu nível de satisfação. Filas e esperas são normalmente

fatores de desmotivação e devem ser continuamente eliminadas ou reduzidas pelas

empresas de serviços.
MAIS TER 6 propôs duas "leis dos serviços" para explicar a psicologia da espera.

A primeira é chamada "expectativa versus percepção do consumidor". Se um consumidor

recebe melhores serviços do que esperava, então ele se sente mais satisfeito e
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normalmente comenta com outras pessoas a experiência positiva que experenciou. No

entanto o mesmo acontece quando a experiência é negativa, levando a organização de

serviços a desenvolver uma má reputação.

A segunda lei trata da questão da primeira impressão. Se um consumidor tem uma

experiência positiva no primeiro contato com a organização de serviços, esta experiência

vai influenciar positivamente nas demais decisões de escolha deste consumidor. Assim,

as organizações de serviços devem tomar a primeira experiência de seus consumidores o

mais satisfatória possível, criando assim lealdade e aumentando seus lucros.

As empresas de serviços devem oferecer aos seus clientes uma pnmeira

experiência que atenda às suas expectativas, ou se possível, as supere. Desta forma, estas

empresas estabelecem relacionamentos de confiança e lealdade com seus clientes e,

conseqüente, aumento dos lucros.

No entanto prover estruturas de atendimento onerosas para eliminar filas e o

tempo de espera dos clientes pode inviabilizar os negócios. O gerenciamento deve reduzir

ao máximo o custo econômico que por sua vez pode ser visto sob duas perspectivas.

Para a empresa, o custo de manter funcionários esperando por um cliente pode ser

medido pelos salários improdutivos. Para o cliente, o custo da espera pode ser medido

pelas outras alternativas de uso do tempo, além do custo de impaciência e ansiedade.

Assim as empresas devem gerir a capacidade para atender a demanda de seus

clientes, minimizando o custo econômico e maximizando a satisfação destes.

3.3 DIMENSÕES GERENCIAIS DO CONCEITO DE SERVIÇO

As dimensões gerenciais do conceito de serviço são o contato cliente-fornecedor, a

qualidade do serviço prestado, a gestão da capacidade e demanda por serviços, e a gestão

da informação de clientes reais e potenciais.

3.3.1 Contato
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o contato I é a interação, direta ou indireta, do consumidor com a organização de

serviços. Esta interação pode resultar na contratação efetiva do serviço pelo consumidor,

ou se limitar a uma pesquisa de preços ou serviços. De qualquer forma, a empresa deve

gerir cada contato de forma a garantir a satisfação total de seus consumidores em todas

as experiências que tiverem com a empresa. Uma experiência negativa pode resultar na

troca de prestador de serviço ou a perda de um atual ou potencial cliente.

A gestão da interação ocorre no contexto de cultura organizacional e dos aspectos

fisicos-materiais. O gerenciamento deve trabalhar com estas duas dimensões de forma a

tomá-las compatíveis com os objetivos dos negócios, como por exemplo contratando e

treinando adequadamente o pessoa de linha-de-frente, e provendo instalações fisicas

adequadas para a prestação dos serviços.

O pessoal de linha-de-frente deve ter atributos que incluam a flexibilidade em

lidar com diferentes perfis de clientes, a tolerância na ambiguidade, a habilidade para

observar a reação dos clientes e mudar de atitude de acordo com a situação, e finalmente

empatia com os clientes.

Algumas pessoas podem considerar o trabalho de linha-de-frente cansativo e

repetitivo, enquanto outros acham este trabalho uma oportunidade de encontrar e interagir

com uma grande variedade de pessoas. Desta forma, a seleção de pessoal e o programa de

treinamento de uma organização de serviços devem ser capazes de identificar

profissionais e desenvolver habilidades compatíveis com o contato cliente-fornecedor

desejado.
Identificar o perfil do cliente e adequar os serviços para maxurnzar a sua

satisfação é imperativo para o sucesso dos negócios. O pessoal de linha-de-frente tem um

papel fundamental neste contexto à medida que representam a empresa como um todo.

Quando o cliente se desaponta com uma empresa de serviços, normalmente ele se refere à

empresa como um ente único e não ao funcionário que o atendeu mal. Isto faz com que o

pessoal de linha de frente tenha que ter a capacidade de identificar a que grupo aquele

cliente específico pertence, e prover serviços de forma adequada e compatível com o

perfil identificado.
STONE propõe 4 categorias de clientes: econômicos, éticos, individualizados e

de conveniência 7 .
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Os clientes econômicos querem maximizar o valor obtido na contratação do

serviço em troca de seu tempo, dinheiro e esforço gasto. Os éticos dão preferência às

empresas de serviços socialmente responsáveis. Os individualizados querem um

tratamento individual como chamá-los pelo nome. E os clientes de conveniência estão

dispostos a pagar um prêmio pela conveniência de comprar em um determinado lugar.

Outras classificações de perfis de clientes são propostas por pesquisadores e

autores. Para efeito deste trabalho nos limitaremos à classificação proposta por STONE,

que embora restrita, dá a noção da necessidade de se identificar o perfil do cliente para

maximizar a sua satisfação.

A maximização da satisfação do cliente é a mola propulsora do seu processo de

decisão de compra. BATESON 8 identificou 7 dimensões neste processo : tempo gasto

para realizar a compra; controle do cliente sobre a compra; eficiência do processo;

quantidade de contato humano envolvido; risco envolvido; quantidade de esforço

envolvido; e dependência do cliente do esforço do pessoal de linha-de-frente.

No contexto da interação consumidor-empresa de serviços, merece destaque a

dimensão "controle do cliente sobre a compra" que, se mal gerida, pode gerar conflitos

entre as componentes do serviço.

BATESON 9 propõe a "triade do serviço" como uma forma de mostrar as relações

entre as três componentes do serviço e possíveis formas de conflito. Os conflitos surgem

quando uma das três componentes domina as outras.

A interação dominada pela organização de serviços é caracterizada pelas

empresas que adotaram a estratégia de liderança de custos. Estas empresas fornecem

serviços padronizados através da imposição de procedimentos restritos de operação e

assim limitam a autonomia do pessoal de linha de frente. Por exemplo, elaboração e

venda de sanduíches em cadeias de fast-food.

A interação dominada pelo pessoal de linha-de-frente é caracterizada pela redução

do escopo da interação. Nela o pessoal de linha-de-frente tende a limitar o escopo da

interação para reduzir o próprio estresse em lidar com clientes exigentes. Espera-se que o

cliente coloque a confiança no julgamento do atendente devido à qualificação percebida

deste. Por exemplo, quando da retirada de amostras de sangue para a realização de

exames em laboratórios clínicos.
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Finalmente, a interação dominada pelo cliente é caracterizada pelo seu domínio

em serviços tanto padronizados como personalizados. Nos serviços padronizados o

cliente tem total controle do serviço, como por exemplo, em restaurantes self-service.

Nos serviços personalizados o cliente configura as variáveis do serviço de maneira a

maximizar a sua satisfação, a um custo significativo decorrente da perda de eficiência da

organização de serviços.

A satisfação do cliente no ambiente fisico é diretamente afetada pela qualidade do

contato deste com a organização de serviços. O tipo de contato ou interação é função do

ambiente fisico em que o serviço é prestado, da cultura organizacional, do perfil e

capacidade do pessoal de linha-de-frente em lidar com clientes, do perfil dos clientes, e

das componentes dos serviços propostas por BATESON 8 .

A gestão de cada uma destas variáveis deve ser feita de forma a maximizar a

satisfação dos clientes e conseqüentemente o aumento dos lucros. Todo contato entre o

consumidor e a organização de serviços deve ser um processo de descoberta mútua 10 .

No rápido século XXI, a única relação com os consumidores que se manterá no tempo

será aquela que for redesenhada a cada contato com o cliente.

3.3.2 Qualidade

CAPACIDADE

SIS'T. DE ENfREGA CONTATO

INs'rALAçÓES QUALiDADE

LOCALIZAÇÃO
eAr AC. E DEMANDA

TEC. INFORMAÇÃO

Na indústria de serviços, a verificação da qualidade do serviço prestado é

simultânea à prestação deste. A satisfação do cliente com a qualidade do serviço é

medida pela percepção do serviço (pós-venda) prestado e a expectativa do serviço

desejado (pré-venda) 11 .

Se o desempenho do serviço prestado é inferior à expectativa do consumidor, o

consumidor fica insatisfeito. Se o desempenho atende às expectativas, o consumidor fica

satisfeito. E se o desempenho é superior às expectativas, o consumidor fica altamente

satisfeito ou encantado.



Pg 38

A expectativa quanto ao serviço contratado é função do perfil do cliente. Cada

cliente desenvolveu durante a sua vida padrões de consumo que afetam a sua decisão de

escolha por um serviço ou fornecedor. Estes padrões variam largamente entre um cliente

e outro, porém observa-se que a busca pela qualidade do serviço contratado é comum

entre os consumidores.

A qualidade do serviço é o resultado da experiência do consumidor com a

organização de serviços. Esta experiência pode ocorrer em 5 diferentes dimensões ou na

combinação delas. As dimensões que os consumidores usam para julgar a qualidade do

serviço são:

Confiabilidade: serviço concluído no tempo esperado, atendendo aos padrões

esperados, e sem erros toda vez que for prestado;

Responsividade: apoio ao cliente e prestação rápida do serviço;

Garantia: o conhecimento, a cortesia e habilidade dos empregados em

transmitir confiança. Tem como características: competência para prestar o

serviço, educação e respeito ao consumidor, comunicação adequada como o

consumidor, e todas as outras atitudes que visem a satisfação do cliente;

Empatia: prestação de serviço com cuidado e atenção individualizada. Tem

como características : abordagem, sensibilidade, e esforço para entender as

necessidades do cliente;

Tangibilidade: a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e

dos materiais de comunicação.

A gestão da qualidade do serviço prestado no ambiente físico deve contemplar as

atividades de linha-de-frente e a estrutura de apoio. O pessoal de linha-de-frente deve ter

as habilidades necessárias para compreender e satisfazer os clientes, provendo serviços

que atendam às suas necessidades e expectativas. A estrutura de apoio deve prover à

linha-de-frente as informações e recursos necessários para que esta realize os serviços da

forma esperada.
Em suma, a gestão da qualidade deve ser abrangente para toda a organização e ter

como foco o reconhecimento e atendimento das necessidades, explícitas ou não. dos

clientes.
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3.3.3 Gerenciamento da Capacidade e Demanda

CAPACIDADE

sisr DE ENTREGA CONTATO

INSTALAÇ()ES QUALIDADE

LOCALIZAÇ.Ã..O CAPAC. E DEMANDA

TEC. INFORMAÇ.Ã..O

Uma vez que os investimentos em instalações já tenham sido realizados (por

exemplo a construção de um hotel com centenas de quartos, ou a compra de uma

aeronave de grande porte), a empresa de serviços deve gerir suas operações de forma a

utilizar ao máximo a capacidade disponível e realizar lucros.

A indústria de serviços é caracterizada por excessivas flutuações na demanda.

Diferentes estratégias foram desenvolvidas para reduzir tais flutuações, e a maioria delas

foi "importada" da indústria de bens e produtos.

FITZSIMMONS e FITZSIMMONS 12 identificaram algumas estratégias que as

empresas podem adotar para gerir a demanda por seus serviços:

Demanda particionada (smoothing demandi : as variações da demanda são

"amortecidas" com o uso de técnicas estatísticas sofisticadas e com a gestão

diferenciada dos momentos de pico;

Descontos no preço: a empresa estimula os clientes a utilizarem os seus

serviços em horários fora do pico, oferecendo descontos significativos e

prêmios;

Oferta de serviços complementares : a empresa agrega outros serviços aos

seus negócios que são complementares aos serviços básicos. Desta forma,

oferece mais opções aos clientes, incentiva o consumo, e garante o

faturamento em períodos de poucas vendas dos serviços básicos. Por exemplo,

as empresas de ar-condicionado também oferecem sistemas de calefação para

residências e escritórios;

Sistemas de reserva : oferecendo aos clientes a opção de fazer reservas, a

empresa tem melhores condições para planejar suas operações, além de

reduzir a insatisfação de clientes que eventualmente não sejam atendidos. Por

r
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exemplo, marcação de consultas médicas, reserva de hotel, e reserva de mesa

em restaurante.

Da mesma forma, FITZSIMMONS e FITZSIMMONS identificaram algumas

estratégias que empresas têm adotado para gerir a oferta de seus serviços:

Envolvimento do cliente: através da participação do cliente na prestação dos

serviços, as empresas reduzem os seus custos de mão-de-obra e instalações,

além de maximizar a satisfação do cliente. O cliente por sua vez, espera

menores preços e maior velocidade quando participa do processo de prestação

dos serviços;

Turnos de trabalho : ao invés de investir em uma estrutura grande que opera

por 8 horas consecutivas, as empresas criam estruturas menores e menos

onerosas e que operam 24 horas por dia (3 turnos);

Contratação de temporários : as empresas contratam mão-de-obra

complementar durante os períodos de pico. Normalmente este tipo de mão-de-

obra é mais barata, no entanto é utilizada na realização de tarefas

padronizadas;

Funcionários multi-tarefa : as empresas de serviços treinam os seus

funcionários para a realização de diferentes atividades. Com isto o

gerenciamento pode alocar de forma produtiva a mão-de-obra disponível. Por

exemplo, funcionários fazem a limpeza das instalações na parte da manhã, e

em seguida, preparam a refeição para o almoço;

Capacidade ajustável: a' gestão é semelhante à de funcionários multi-tarefa,

porém neste caso é feita com os recursos físicos tais como máquinas e

equipamentos;

Venda de capacidade: quando se trata de serviços sazonais, as empresas de

serviços podem sublocar suas instalações e excesso de capacidade para outras

empresas durante os períodos de baixa demanda.

Implementando as estratégias propostas ou ainda outras estratégias, as empresas

de serviços podem criar vantagem competitiva através da redução de custos (melhor

utilização da capacidade instalada), e também maximizar a satisfação de seus cliente que

gastarão menos tempo em filas de espera ou pagarão menos por serviços prestados fora

do pico.
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3.3.4 Tecnologia da Informação

CAPACIDADE

SIST. DE ENTREGA CONTATO

INSTALAÇÕES QUALIDADE

LOCALlZAÇAo CAPAC. E DEMANDA

TEC. INFORMAÇÃO

É talvez nesta dimensão que o ambiente físico mais se aproxima do ambiente

virtual. A tecnologia da informação se tomou para as empresas de serviço um dos ativos

mais importantes pois, uma vez gerida de forma criativa e eficaz, se toma uma ferramenta

extremamente competitiva e de difícil repetição pelas empresas concorrentes.

No ambiente físico a informação é obtida através das inúmeras interações da

organização de serviços com os seus clientes. Esta é mantida em bancos de dados que

permitem a empresa melhor identificar o hábito de consumo de seus clientes, e assim

prover serviços que atendam rigorosamente às suas necessidades e expectativas.

No estabelecimento da estratégia competitiva da empresa, a tecnologia da

informação auxilia na criação de barreiras de entrada de concorrentes 13 , na geração de

receitas, nas melhorias da qualidade e aumento de produtividade dos serviços, e na

criação de uma base de dados:

Criação de barreiras de entrada: muitos serviços existem em mercados que

têm pequenas barreiras de entrada. No entanto, estas barreiras podem ser

criadas através do uso estratégico da tecnologia da informação. Por exemplo,

as empresas aéreas podem criar sistemas de reservas competitivos e

diferenciados, dificilmente repetidos por empresas concorrentes.

Geração de receitas : o uso estratégico da tecnologia da informação pode

aumentar a eficiência de processos operacionais, reduzindo custos e

aumentando a satisfação de usuários e clientes. Por exemplo, colocação de

pontos-de-venda nas instalações físicas da empresa, ou implementando expert

systems que permitem maior poder de decisão ao pessoal de linha-de-frente.
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Melhorias da qualidade e aumento de produtividade: a tecnologia da

informação dá ao gerenciamento a condição de gerir simultaneamente

diferentes localizações da empresa de serviços, além de permitir a

identificação de variabilidades dos processos e sua eliminação.

Base de dados: HESKETT observou que a base de dados de uma empresa de

serviços pode se um ativo da importância estratégica \3 . Os investimentos de

implementar e manter uma base de dados pode ser uma barreira de entrada

para potenciais concorrentes. No entanto, mais importante ainda é o fato da

base de dados ser "minada" para identificar o hábito de consumo dos clientes,

o que permite o desenvolvimento de serviços diferenciados.

A tecnologia da informação é a dimensão gerencial que atualmente os gestores das

empresas de serviços alocam a maior parte de seus recursos. A sua gestão no ambiente

fisico é semelhante àquela do ambiente virtual, e as semelhanças e diferenças da gestão

em ambos ambientes será discutida no capítulo conclusivo deste trabalho.

3.4 O AMBIENTE FÍSICO - CONCLUSÕES

O ambiente fisico da indústria de serviços é bastante complexo. A variedade de

serviços existente é grande o bastante para dificultar a elaboração de um modelo genérico

que contemple todas as modalidades de serviços.

FITZSIMMONS e FITZSIMMONS apresentaram o ambiente fisico através das 8

dimensões discutidas. Estas dimensões foram classificadas como estruturais e gerenciais.

A coordenação das 8 dimensões gera uma prestação de serviços consistente com os

objetivos dos negócios.

A análise das -dimensões estruturais e gerenciais mostra a grande preocupação dos

executivos e pesquisadores na satisfação total dos consumidores. Aspectos fisicos como

instalações, localização, e a forma pela qual o serviço é prestado, têm como foco as

necessidades e expectativas dos consumidores.

Estas necessidades são atendidas através do contato satisfatório do consumidor

com a organização de serviços, da eliminação de esperas pelo consumidor. e da

implementação da tecnologia de informação como um ativo estratégico da empresa.
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Os estudos da prestação de serviços são essencialmente focados nos serviços do

ambiente físico, havendo pouca literatura disponível sobre os serviços prestados no

ambiente virtual.

Os serviços do ambiente virtual têm características semelhantes e distintas

daqueles do ambiente físico. O paralelo entre os dois ambientes é traçado no capítulo

conclusivo deste trabalho.
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4. O AMBIENTE VIRTUAL - AV

Como citado no capítulo introdutório deste trabalho, RAYPORT e SVIOKLA

nomearam o ambiente da Internet como marketspace, enquanto o ambiente fisico de

marketplace .
O marketspace , neste trabalho chamado de "ambiente virtual", é formado

essencialmente por informações e deu origem ao mundo do comércio eletrônico. Nele os

produtos e serviços existem na forma de informação digital e podem ser fornecidos

através dos canais de informação.

Neste capítulo são apresentadas as principais componentes do ambiente virtual; o

volume de negócios atual e potencial nele realizados; e as vantagens de ser realizar

negócios no novo ambiente.

A apresentação do ambiente virtual é concluída com urna análise do papel do

intermediário nas transações econômicas realizadas neste novo ambiente.

4.1 CONCEITOS DO AMBIENTE VIRTUAL

As principais componentes do AV são a Internet, a WorldWideWeb, e o Comércio

Eletrônico.

4.1.1 Internet: KROL e HOFFMAN I oferecem 3 definições para a Internet -

l. A rede das redes baseada em protocolos Tep/IP;

2. A comunidade de pessoas que usam e desenvolvem estas redes; e

3. O conjunto de recursos que podem ser acessados por estas redes.

MADDOX 2 definea Internet como urna tecnologia com plataforma aberta e com

acesso ilimitado. Estás características estão permitindo que empresas abram novos canais

de distribuição; ampliem comunidades de compradores e vendas; e aumentem o volume

de vendas, e conseqüentemente os lucros .

4.1.2 WWW- World Wide Web (Web) : é um ambiente de hipermídia distribuído dentro

da Internet que foi originalmente desenvolvido pela European Particle Physics

Laboratory (CERN) 3 .

A hipennídia global permite que a informação multimídia esteja disponível em

uma rede de servidores distribuídos pelo mundo. Esta rede de servidores permitem que

informações sejam transmitidas através de hiperlinks. Qualquer hiperlink (texto, ícone ou
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imagem em um documento) pode acessar qualquer documento disponível na Internet. As

páginas da Web, que são orientadas aos consumidores e de uso amigável, utilizam o

sistema de hiperlinks para simplificar a tarefa de navegar entre as diversas opções da

Internet.

A popularidade da Web como uma mídia comercial (em contraste com outras

redes dentro da Internet) é devido à sua habilidade em facilitar a troca de informações e

recursos em nível mundial; por ser um canal eficiente para propaganda, marketing, e até

mesmo para a distribuição direta de determinados produtos e serviços.

Em outras palavras, a Web é uma tecnologia estratégica de informação com

potencial de mudar as regras básicas em que as empresas interagem com os seus

clientes4
.

4.1.3 Comércio Eletrônico: é uma forma de realizar transações que, antes da evolução

da Internet como uma ferramenta de negócios em 1995, era realizada pelos meios

tradicionais - telefone, fax, correio, EDI - Electronic Data Interchange, ou contato face-

a-face 5 .

As estimativas e pesquisas atuais sobre o comércio eletrônico incluem todas as

transações on fine e não somente aquelas em que se coloca o pedido e se paga on fine. As

empresas geralmente classificam as vendas no comércio eletrônico como as realizadas

substancialmente on fine, o que inclui um componente crítico do ambiente fisico. Por

exemplo, embora eBay estimule os compradores a realizarem suas transações com cartão

de crédito, eles também aceitam pagamentos por cheque e ordem de pagamento.

Similarmente, os valores das vendas on line da Dell Computer incluem as vendas que,

embora a maior parte da transação tenha ocorrido on fine, os passos finais para efetivar a

transação foram feitos por telefone 6 .

Segundo Gytis BARZDUKAS, gerente de marketing e produto de comércio pela

Internet da Microsoft, comércio eletrônico não é apenas realizar transações comerciais

pela Web, mas antes automatizar tudo o que as empresas fazem no mundo físico, desde a

pesquisa de mercado e propaganda, até formação de parcerias comerciais 7 .

O comércio eletrônico ajuda as empresas a estar em contato direto com os seus

clientes e fornecedores, através de e-mail e teleconferências. A empresa pode aprender

tudo sobre os problemas e necessidades de seus clientes pela Internet, e então prover



Pg47

respostas a estes problemas e necessidades, estabelecendo e sedimentando o

relacionamento com os seus clientes 8 .

Desta forma o comércio eletrônico é o conjunto de transações comerciais

realizadas no ambiente virtual, com ou sem componentes no ambiente físico.

4.1.4 Produto e Serviço: no início deste século, somente 3 de cada 10 trabalhadores

norte-americanos estavam empregados no setor de serviços. Os demais trabalhavam na

agricultura e indústria. Em 1950, os empregos no setor de serviços dos Estados Unidos

representavam metade do total de empregos. Atualmente o setor de serviços emprega 8

de cada 10 trabalhadores norte-americanos.

Os produtos comercializados passaram a incorporar cada vez mais serviços

correlatos, gerando maior valor para os consumidores e conseqüente aumento dos lucros

das empresas.

Na sociedade digital em que vivemos, a diferenciação entre produto (ou bem) e

serviço é extremamente tênue. Quando o consumidor adquire bens como por exemplo

compact discs, na realidade está adquirindo um serviço de vendas de entretenimento.

Desta forma, a comercialização de um veículo pode ser entendida como a venda

de um bem e um conjunto de serviços associados. Eventualmente, a participação dos

serviços no valor fínal da venda pode ser maior do que a participação do valor do próprio

bem.
A edição especial da revista Fortune de 1991 sobre as idéias mais quentes para os

anos 90, apresenta a idéia de que os gerentes devem comercializar cada produto como

um serviço. Isto implica, por exemplo, que Xerox deve focar na qualidade do serviço

realizado por suas fotocopiadoras, mais do que nas máquinas em si 9.

Neste trabalho apresentamos a análise da prestação de serviços nos ambiente

físico e virtual. Os serviços aqui considerados podem ser de diferentes naturezas, a

saber10
:

_ Serviços de negócios: consultoria, finanças, banking.

_ Serviços de comércio: varejo, manutenção, reparo.

- Serviços de infraestrutura: comunicações, transporte.

- Serviços pessoais e sociais: restaurantes, saúde.

_Administração pública: educação, governo.
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Desta forma toda transação econômica no ambiente virtual é interpretada como a

prestação de algum dos tipos de serviços descritos. Neste ambiente a compra de um bem

se transforma na prestação de um serviço de venda.

4.2 A ATRATIVIDADE DO AMBIENTE VIRTUAL

A prestação de serviços no ambiente virtual está crescendo de forma brutal.

Uma empresa faz negócios no ambiente virtual para vender produtos e serviços;

para atingir novos clientes; e criar novas formas de relacionamento com os fornecedores,

parceiros de negócios, investidores, e outros interessados. As empresas fazem negócios

no ambiente virtual para fazer dinheiro 11 .

A pressão sobre as empresas para que ofereçam vendas pela Web é intensa. Os

analistas e investidores de Wall Street estão pressionando as empresas para terem

presença no ambiente virtual, tanto que a empresa Home Depot está se preparando para

transformar o seu modesto site num site completo para o comércio eletrônico. Kim

SCHRECKENGOST, vice-presidente de relações com investidores da Home Depot

afirmou: "você não pode ir a uma conferência de investidores sem o assunto comércio

eletrônico na pauta" 12.

4.2.1 As Vantagens do Ambiente Virtual

As expectativas sobre o potencial de mercado do ambiente virtual são motivadas

pelas suas vantagens de penetração dos negócios, pelas mudanças sociodemográficas, e

pelo fato do ambiente virtual ser um canal de marketing direto.

As vantagens de penetração dos negócios incluem melhor controle de estoques,

aumento da penetração no .mercado, personalização dos produtos e serviços, redução do

tempo de introdução de novos produtos e serviços, métodos de pagamento mais

eficientes, e menores custos de propaganda \3 .

As mudanças sociodemográficas incluem o aumento de famílias com ambos

esposos trabalhando, aumento de famílias com pais separados, aumento de demanda por

tempo para lazer, população com mais conhecimento de tecnologia de informação, e

redução do número de funcionários em lojas 14 .

Diferentemente de compras no ambiente fisico, o ambiente virtual permite uma

comunicação de duas mãos entre fornecedor e cliente. É um canal de compras interativo



Pg49

que não é limitado pelo tempo nem pela distância, e que suporta uma variedade de

alternativas para o varejo que vai além dos modelos tradicionais de lojas e catálogos 3.

4.2.2 O Tamanho do Ambiente Virtual

A rápida adoção da Internet como um meio comercial levou muitas empresas a

adotar formas inovativas de atender seus clientes através do ambiente virtual. Estes

desenvolvimentos fizeram com que a Internet não se limitasse a ser um meio de
. - d IScomumcaçao, mas um novo e atraente merca o .

A expansão da Internet superou até mesmo as projeções dos mais otimistas.

Algumas expectativas de vendas no ambiente virtual em 2001 16 :

a. Bens duráveis: mais do que 43% dos fabricantes de bens duráveis realizarão negócios

business-to-business no ambiente virtual, com vendas atingindo $99 bilhões de dólares.

b. Distribuidores : empresas que distribuem equipamentos de escritório, eletrônicos, e

equipamentos científicos estarão fazendo negócios na ordem de $89 bilhões de dólares.

c. Serviços médicos, advogados, e contadores geralmente prestam serviço

pessoalmente, o que significará a lentidão em adotar o ambiente virtual. Espera-se

negócios na ordem de $19 bilhões de dólares.

d. Transportes : a maioria das empresas de transporte estão atualmente conectadas

através de EDI (Electronic Data Interchange), o que fará com que as vendas no ambiente

virtual atinjam $300 milhões de dólares.

e. Viagens : as pessoas estão cada vez mais procurando no ambiente virtual os melhores

preços de passagens, o que deve fazer com que as vendas atinjam $7,4 bilhões de dólares.

f. Hardware e software para computador: é (j mercado ideal para o ambiente virtual,

elevando as vendas para $3,8 bilhões de dólares.

g. Livros, música, e 'entretenimento : este é um setor em que as vendas no ambiente

virtual devem explodir, chegando a $3,8 bilhões de dólares.

h. Setor imobiliário : o AV é um ótimo espaço para a procura de imóveis, mas as

compras efetivas serão realizadas pelo modo tradicional.

i. Comidas e bebidas : os supermercados não fecharão suas portas nos próximos anos.

As vendas pelo ambiente virtual devem atingir $460 milhões de dólares.

Estimativa do Forrester Research 17 mostra que em 1998 as vendas para os

consumidores no comércio eletrônico atingiram a soma entre $ 7 e 15 bilhões de dólares.
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No Brasil pesquisa do Boston Consulting Group 18 mostra que as empresas

brasileiras vão vender $ 68 milhões de dólares para consumidores brasileiros em 1999.

Segundo International Data Corporation, existiam em 1998 mais do que 60

milhões de usuários da Internet, e mais do que 50 milhões de usuários da Web. Segundo

Forrester, 1/3 dos I, I milhão das empresas americanas estarão conectadas na Internet até

o ano 2000. E segundo a Computer Electronics, até o ano 2000 mais do que 40 milhões

de usuários terão feito compras pelo AV 19.

O relatório "ECS Scenarios" de janeiro de 1997 editado pelo Gartner Group,

projetou que no ano 2000, 60% das empresas no mundo estarão envolvidas de alguma

forma com o comércio eletrônico 20.

Estima-se que as compras no varejo pela Web serão de $4-6 bilhões de dólares até

o final dos anos 90 21.

4.2.3 Quanto se Economiza nas Compras no Ambiente Virtual

O comércio eletrônico pode representar ganhos massivos de eficiência. Thomson

Customer Electronics - fabricante da marca RCA - está personalizando seus sites para os

distribuidores de tal forma que estes possam alimentar continuamente os dados de

demanda da Thomson. "Nós iremos adotar esta estratégia para toda a nossa linha de

produtos", afirma Monte CHAMBERLIN 22 , gerente geral da Thomson para estratégias

de cadeia de distribuição. Ele antecipa a economia de $25 a $50 milhões de dólares nos

próximos 18 meses.

O fabricante de produtos para computadores, Adaptec Inc., aumentou a

velocidade de comunicação com os fornecedores de chips de Taiwan através do uso da

Internet. Como resultados, a empresa reduziu o tempo entre a colocação do pedido e

recebimento do produto para menos da metade, ou 55 dias, e a empresa economizou com

isto $1 milhão de dólares 23 .

No final de 1997, o número de sites lucrativos saltou para 46%, encerrando 3 anos

contínuos de estagnação em 30%. Dos demais sites, 81% esperam realizar lucros em t ou

2 anos 24 .

Os 450 mil clientes com conta eletrônica do banco Well Fargo & Co. têm acesso

instantâneo às informações on fine, como saldo de contas bancárias e taxas de juros.

Como resultado, este clientes contatam as agências bancárias t,4 vezes por mês, ou 40%

menos do que os demais clientes 2S .
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4.3 Produtos e Serviços Comercializados no Ambiente Virtual

Segundo diferentes empresas de pesquisas como Yankee, Fo rres ter, Jupiter, e

CommerceNet, o item que mais se compra no ambiente virtual é o computador -

hardware e software.

O segundo item mais comprado são viagens, seguido por entretenimento,

presentes e flores, comida e bebida, segundo Forrester. Segundo CommerceNet e

Nie/sen, o segundo item mais comprado no ambiente virtual são revistas e livros,

enquanto informações sobre carros são o segundo item mais acessado por aqueles que

não efetivaram a compra no AV 26 .

Outros serviços também comercializados no ambiente virtual são recolocação

profissional, treinamento, ensino à distância, e terapia psicológica em grupo e

individual" .

Dos consumidores que acessam a Internet, 69% realizam as suas compras anuais

no ambiente virtual 28 .

BERTOLON, president and CEO da NECX, um distribuidor independente de

semicondutores e produtos para computador que fatura $5 milhões de dólares por mês em

vendas no ambiente virtual, afirma que existem somente dois modelos de vendas que

funcionam bem neste ambiente : o de produtos com alta margem de lucro e baixo

volume, e o de produtos com pequena margem e altíssimo volume 29 .

4.4 A Questão da Desintermediação

O ambiente virtual está diretamente relacionado à disintermediação, pois elimina

o agente intermediário que atua entre o fabricante do produto e a pessoa que efetivamente

vai comprá-lo e utilizá-lo 30 .

O ambiente virtual não eliminou o agente intermediário, contudo mudou o seu

papel no comércio. Na era industrial, o agente intermediário realizava seus lucros

comprando bens, armazenando-os, e identificando compradores. O lucro vinha da

diferença entre a compra de grandes quantidades e a venda no varejo.

No comércio eletrônico o agente intermediário é um fornecedor de informações.

Ele pode dar aos compradores a garantia de que estão realizando um bom negócio, e

fomecer aos fabricantes a relação dos clientes do comércio eletrônico.
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o agente intermediário facilita o contato entre cliente e fornecedor, tanto

formalmente - através de um site, como informalmente - através de e-mails e links.

Além das próprias informações e recursos, o agente intermediário usa links com

outras empresas do mercado em que atuam para agregar valor ao serviço que fornecem.

Atualmente os consumidores demandam cada vez mais informações para a

tomada de decisão da compra. Os agentes intermediários pesquisam na Internet por

notícias, bases de dados, e outros, e as disponibilizam no site para que os consumidores

possam ter acesso a informação que procuram 31 .

4.5 O AMBIENTE VIRTUAL - CONCLUSÕES

Neste trabalho nomeamos "ambiente virtual" o conjunto de redes de informação

que se comunicam entre si e que tem a Internet como sua principal componente.

Neste ambiente as transações comerciais são chamadas de "comércio eletrônico",

que não se limitam à Internet, mas abrangem todas as vendas realizadas

substancialmente on fine.

O crescimento do comércio eletrônico superou as expectativas até mesmo dos

analistas mais otimistas. Segundo o último relatório da eMarketer 32, os consumidores

norte-americanos irão gastar $ 18,6 bilhões de dólares em 1999, mais do que o dobro dos

$ 8 bilhões de dólares gastos em 1998, e 7 vezes mais dos $2,6 bilhões de dólares gastos

em 1997.
O tamanho do comércio eletrônico aliado às altas taxas de crescimento das

compras 011 fine, representam um grande apelo para que as empresas implementem as

suas operações no ambiente virtual. O número de empregos atribuídos à expansão dos

negócios no ambiente 'virtual refletem esta tendência. Segundo estudo conduzido pelo

University of Texas' Center for Research in Electronic Commerce 33, só nos Estados

Unidos 1.200.000 empregos no ambiente virtual foram gerados até 1998.

O desenvolvimento de novas tecnologias, a proliferação dos PCs em empresas e

residências, a conveniência, os preços baixos, e a crescente confiança dos consumidores

em realizar transações comerciais on fine, fazem com que a cada dia novos produtos e

serviços sejam comercializados no ambiente virtual.



Pg 53

Atualmente um consumidor pode adquirir um veículo, um pacote de viagens, ou

até mesmo fazer terapia psicológica pela Internet. Nos próximos anos, a educação à

distância deve tomar impulso pelo uso da Internet.

O fato da interação entre o consumidor e a organização de serviços ser

intensificada no ambiente virtual, não significa a eliminação do agente intermediário. Só

em 1998 os agentes intermediários geraram $ 58 bilhões de dólares nos Estados Unidos,

o que representa 1/3 da receita total das transações realizadas no ambiente virtual 33 . É

importante observar que só as comissões (que tipicamente representam menos do que

10% do valor da transação) foram consideradas como receitas geradas pelos

intermediários, tais como agentes de viagem e leilões on line . Desta forma concluímos

que o ambiente virtual não eliminou o agente intemediário, porém mudou o seu papel no

comércio.

Nos capítulos anteriores foram analisadas em profundidade as características de

cada ambiente. O ambiente fisico com suas 8 dimensões estruturais e gerenciais, e o

ambiente virtual que têm a Internet e o comércio eletrônico como suas principais

componentes.

No capítulo seqüente é apresentada a forma que alguns pesquisadores propõem

para que empresas do ambiente fisico implementem suas operações ao ambiente virtual.
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5. A IMPLEMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO AMBIENTE

VIRTUAL

A implementação das operações no ambiente virtual gera desafios técnicos e

gerenciais para as empresas.

A empresa deve estabelecer estratégias adequadas para superar estes desafios e

atingir os seus objetivos de negócios. MADDOX I propôs algumas estratégias adotadas

por empresas que implementaram as suas operações no AV com sucesso, eRA YPORT e

SVIOKLA 2 propuseram 3 etapas para o estabelecimento e implementação destas

estratégias.

Observa-se que as as estratégias apresentadas têm como princípio a manutenção

da consistência do serviço no dois ambientes. Esta consistência reduz os riscos

percebidos pelos consumidores na adoção do novo ambiente, o que resulta no aumento do

volume de vendas e conseqüente aumento dos lucros.

5.1 DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

A empresa que já está estabelecida no ambiente fisico (AF) e planeja competir no

ambiente virtual (AV), tem o desafio de redesenhar suas operações de forma a adequá-

las a este novo ambiente.

Trata-se de uma tarefa complexa, pois a maioria das empresas do AF muitas vezes

já possui sistemas computadorizados implementados e processos internos estabelecidos

(gerenciamento das ordens de vendas e compras, estoques, e outras transações).

A cultura organizacional também pode ser incompatível com o AV, criando

barreiras de adaptação ao novo ambiente e conseqüente baixa qualidade dos serviços

oferecidos.

A empresa do AF tem diversos desafios técnicos e gerenciais a enfrentar quando

competindo no AV. Ente eles, destacam-se:

• Operação de 24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Sistema de informação capaz de transferir as metas e objetivos do AF para

o pessoal do AV e vice-versa.
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• Sistema de informação capaz de comunicar os objetivos de vendas para

toda a empresa.

• Transferência das iniciativas de marketing para o AV.

• Ajuste das iniciativas de marketing para o AV.

• Integração dos processos de suporte às operações, estoques, e dos sistemas

de integração.

Kate MADDOX, editora da revista norte-americana Interactive Media and

Marketing for Advertising Age 1 , analisou os desafios acima descritos e propõe

estratégias para as empresas gerenciarem suas operações no AV :

5.1.1 Operação 24 horas por dia, 7 dias por semana: a maioria das empresas do AF

não opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, porém no AVeste' requisito deverá ser

atendido.

A manutenção do site é o problema mais simples de ser gerenciado. Se a empresa

é grande, ela pode manter o site em suas instalações através do pessoal interno de

sistemas de informação. Uma outra alternativa é a de manter o site em provedores

externos, reduzindo os custos de manter uma estrutura interna à organização.

Embora a manutenção do site seja problema simples de gerenciar, a questão do

contato humano com o consumidor 24 horas por dia, 7 dias por semana é complexa.

Suponhamos que o site dê a opção ao consumidor de contactar a empresa por

telefone, seja para esclarecer dúvidas que eventualmente surjam ou para fornecer o

número do cartão de seu cartão de crédito (alguns consumidores sentem-se mais seguros

em fornecer o número do cartão de crédito diretamente à empresa, em detrimento ao

fornecimento via Internet). A empresa precisa ter pessoal disponível durante todo o

tempo, capaz de atender aos consumidores, e de fornecer respostas às suas dúvidas e

sugestões. Isto representa um aumento nos custos de mão-de-obra e de capacitação desta,

o que pode ser um impeditivo na implementação das operações no AV.

5.1.2 Sistema de informação capaz de transferir as metas e objetivos do AF para o

pessoal do AV e vice-versa : a empresa deve iniciar suas operações no AV de forma

pequena. Isto evita a competição entre suas operações em ambos ambientes, aumenta o

ciclo de aprendizado em operar no novo ambiente, e reduz os seus custos de

coordenação.
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Quando a cadeia de lojas norte-americana Macy's iniciou as suas operações no

AV, a decisão do gerenciamento foi a de iniciar em apenas uma unidade. Quando os

pedidos começaram a chegar, um atendente se dirigia ao estoque, retirava o item

solicitado, e passava no caixa para o registro do pagamento. Para utilizar a força de

trabalho mais eficientemente, a empresa lançou o serviço de compra personalizada,

oferecendo presentes específicos dentro de uma faixa de preços de acordo com os e-mails

recebidos.

O sucesso deste programa permitiu às operações no AV ter os recursos

necessários para integrar suas operações com as operações no AF, e cuidadosamente

expandir a linha de produtos.

Desta forma a chave para fazer a transição é permitir que funcionários familiares

com o AF, se exponham ao AV. A partir disto, expandir os negócios no AV de forma

cautelosa e em resposta às crescentes demandas dos consumidores. Investimentos

iniciais muito altos na implementação das operações no AV podem causar o

ressentimento dos funcionários da empresa e prejudicar seu aprendizado em trabalhar em

ambos ambientes.

5.1.3 Sistema de informação capaz de comunicar os objetivos de vendas para toda a

empresa: a não ser que a empresa tenha o estoque de suas operações no AF independente

do estoque de suas operações no AV, é fundamental que o gerenciamento tenha controle

sobre os níveis de vendas no AV.

L.L. BEAN, um dos maiores editores norte-americanos de catálogos impressos,

adotou o controle centralizado de suas operações em ambos ambientes. O gerenciamento

recusou-se a competir no AV sem antes fornecer aos seus consumidores a garantia de que

seria capaz de operar' neste novo ambiente. Para tal adotou primeiramente a estratégia de

desenvolver o sistema de informações com a IBM, empresa a qual já trabalhava há muito

tempo e que conhecia profundamente as suas características de negócios e operações;

segundo, iniciou modestamente as suas operações no AV, com uma pequena seleção de

itens. Em poucos meses a empresa já era capaz de oferecer uma grande seleção de itens, e

até mesmo vender itens no AV antes de que estivessem impressos nos catálogos.

Desta fo1111a concluímos que a empresa deve cuidadosamente oferecer itens no

AV que estejam alinhados às atividades de compras e controle de estoques do AF.



Pg 59

5.1.4 Transferência das iniciativas de marketing para o AV : a empresa deve iniciar

suas operações no AV considerando os grandes esforços de marketing que deverá colocar

neste novo ambiente. Barnes and No ble , a maior livraria norte-americana, viu que a

Amazon. com era o seu maior competidor e representava uma séria ameaça para o futuro

da empresa. Assim o gerenciamento não somente investiu pesadamente no

desenvolvimento do site, como também investiu em marketing no AV.

A empresa ainda não sabe se tais esforços são lucrativos, mas está mais

comprometida em manter a participação de mercado do que aumentar os seus lucros no

curto- prazo.

5.1.5 Ajuste das iniciativas de marketing para o AV : o fato do Av ter características

bem diferentes daquelas do AF, não significa que a propaganda tenha que ser.

Muitas empresas descobriram que apresentar o endereço de seus sites nas suas

propagandas no AF pode ser muito atraente para os seus consumidores. O perigo reside

em atrair os consumidores antes de estar pronto para servi-los no ambiente virtual - com

mercadorias e serviços, com comércio, e com interatividade (ao menos e-maili.

Outro ponto a ser observado é quanto integrar a propaganda do AV em outros

meios. A Goodyear inicialmente projetou o seu site com janelas protegidas por senhas,

restringindo o uso aos clientes governamentais e distribuidores. Em um determinado

momento, a empresa incluiu um tour virtual através do seu famoso "Zeppelin", liberando

o acesso ao site por qualquer pessoa. O acesso pelos consumidores era pequeno, até a

transmissão de um famoso jogo da liga americana de baseball. A empresa divulgou em

diversas meios a existência-do site com a opção de visualizar o jogo. O resultado foi um

congestionamento na linha de transmissão e conseqüente insatisfação dos usuários.

Desta forma, integrar as iniciativas de marketing do AV em outros meios pode

trazer ótimos resultados, porém a empresa precisa se estruturar para tal.

5.1.6 Integração dos processos de suporte às operações, estoques, e dos sistemas de

informação: os custos e os desafios para integrar as operações no AV às operações no

AF dependem de diversos fatores que o gerenciamento deverá analisar e desenvolver a

melhor estratégia. Por exemplo:
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Complexidade dos sistemas de apoio: quanto mais complexo for o sistema

de apoio no ambiente AF, maior é o desafio em implementar as operações no

AV e integrá-las aos sistemas já existentes.

Intranet : a empresa que deseja incorporar os padrões da Internet em seu

sistema de informações interno terá desafios maiores como maiores custos

para a integração.

A empresa deve analisar todos os seus processos internos e externos para definir a

sua estratégia de operação no AV, como por exemplo as suas redes de pagamentos; seu

controle de estoque e sistemas de distribuição; sua contabilidade; e seus sistemas de

comunicação.

Dependendo do tamanho da empresa, a integração de cada um destes processos

envolve diferentes sistemas e requer diferentes soluções. A melhor estratégia é a de

começar pequeno e expandir as operações no AV de acordo com o crescimento da

demanda dos produtos e serviços por parte dos consumidores.

As empresas enfrentam inúmeros os desafios técnicos e gerenciais para a

implementação das operações no ambiente virtual.

MADDOX I propôs algumas estratégias que devem servir como base para a

condução do processo de implementação. RAYPORT e SVIOKLA 2 propuseram a

elaboração destas estratégias em três estágios : visualizar os processos de negócios,

espelhar as capacidades do ambiente fisico para o ambiente virtual, e estabelecer novas

relações com os clientes.

Os 'executivos das empresas devem elaborar as estratégias mais adequadas para as

suas empresas, considerando os três estágios de RAYPORT e SVIOKLA e as

oportunidades e riscos inerentes a cada negócio

5.2 PASSOS PARA A MUDANÇA

RAYPORT e SVIOKLA 2 observaram que as empresas desenvolvem estratégias

para competir no ambiente virtual em três estágios : visibilidade, espelhando

capacidades, e novas relações com clientes.

5.2.1 Visibilidade: a tecnologia de informação permitiu aos gerentes a visualização das

operações de forma mais eficiente através do mundo da informação.
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Atualmente os gerentes são capazes de ter acesso às informações geradas por

todas as operações da empresa. Estas informações os permitem a ver a cadeia de valor

fisica como um sistema integrado, e não como um conjunto de discretas porém

relacionadas atividades.

Temos como exemplo a Frito-Lay que pOSSUIUum eficiente sistema de

informações como base de suas operações, dando aos seus gerentes a visibilidade da

cadeia de valor física como um todo. Isto os permite desenvolver as melhores estratégias

na produção e distribuição de seus produtos, otimizando as operações, reduzindo custos e

maximizando a satisfação de seus clientes.

5.2.2 Espelhando capacidades : uma vez que a empresa tenha a infraestrutura necessária

para ter visibilidade de suas operações, ela pode fazer monitorar as atividades que

agregam valor e gerenciar as operações no ambiente virtual - de forma mais rápida,

melhor, com mais flexibilidade, e a um custo menor.

Em outras palavras, os gerentes podem se perguntar: o que estamos atualmente

fazendo no ambiente fisico que poderíamos fazer de forma mais eficaz e eficiente no

ambiente virtual ? Quais atividades que agregam valor atualmente no ambiente físico e

que podem ser espelhadas pelo ambiente virtual?

Da mesma forma que a cadeia de valor no ambiente virtual é beneficiada pelas

operações realizadas no ambiente fisico, a cadeia de valor no ambiente fisico e

beneficiada pelas operações no ambiente virtual. Esta troca de beneficios enriquece a

prestação de serviços da empresa como um todo, aumenta a satisfação dos clientes e

aumenta os lucros.

5.2.3 Novas Relações com Clientes : além de cnar valor no ambiente virtual, as

empresas devem extrair valor dele e para tal precisam estabelecer novas relações com

seus clientes.

Uma vez que as empresas estejam capazes de gerir as suas atividades através de

suas cadeias de valor paralelas (física e virtual), elas podem desenvolver novas formas de

relacionamento com os seus clientes.

Por exemplo, a USAA - United Services Automobile Association começou como

uma companhia de seguros. Com o tempo passou a usar seus sistemas de informação para

capturar uma significante quantidade de informações de seus clientes, tanto individual

como coletivamente.
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A USAA disponibilizou as informações dos clientes para toda a organização

permitindo que, a cada contato com o cliente, os funcionários passassem a prestar

serviços personalizados. A empresa então viu a oportunidade de oferecer seguros para

donos de barcos e lanchas e, para criar novo valor para os clientes, passou a oferecer

linhas de financiamento para a compra de barcos e lanchas.

Atualmente a empresa oferece serviços de seguros e financiamento para carros,

jóias e barcos. Embora a linha de produtos da USAA seja "eclética", ela representa uma

progressão lucrativa, custo-efetiva e lógica de novos negócios, todos tendo como base as

informações sobre clientes obtidas pela cadeia de valor virtual da empresa.

Através de uma inteligente integração da informação disponível na cadeia de

valor virtual e obtida na cadeia de valor fisica, a empresa cria novos valores para os

clientes prestando serviços que atendem às suas necessidades.

As estratégias propostas por MADDOX e os passos para a elaboração destas

propostos por RAYPORT e SVIOKLA, têm como base as 4 dimensões do consumidor

analisadas no segundo capítulo do presente trabalho.

O sucesso da implementação destas estratégias depende diretamente dos riscos

do consumidor. A forma que a empresa de serviços gere os riscos que o consumidor

experimenta no ambiente virtual é determinante na adoção deste ao novo canal de

compras.

Desta forma faz-se necessária a análise de cada tipo de nsco para então

implementar-se ações que minimizem o seu impacto no processo de decisão do

consumidor.

5.3 RISCOS DO CONSUMIDOR

São diversos os impedimentos para que os consumidores realizem suas transações

comerciais no ambiente virtual.

Entre os impedimentos da aceitação do ambiente virtual pelos consumidores,

destacam-se as linhas de transmissão lentas, as formas inseguras para realizar os

pagamentos, a falta de uma demonstração dos serviços de forma mais interessante, e a

impossibilidade de estar com amigos quando da realização das compras.

Superar estas limitações é fundamental para estimular o comportamento de

consumo no ambiente virtual 3 .
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Uma pesquisa realizada pelo Marietta College 4 sobre usuários do ambiente

virtual, mostra que estes não realizam compras neste novo ambiente pois alegam falta de

segurança em prover on line seus dados pessoais, perda de privacidade, e falta de suporte

por parte da organização de serviços para fazer a compra.

Desta forma, concluímos que a adoção de um novo canal de compras é

influenciada pelo risco percebido 5 pelo consumidor.

Os pesquisadores SIMPSON e LAKNER 6 elencaram 5 riscos percebidos pelo

consumidor: econômico, social, desempenho, pessoal, e de privacidade.

5.3.1 Risco Econômico

O risco econômico representa a perda monetária associada em comprar o serviço.

Isto inclui a perda de tomar uma decisão mal feita de compra, e a perda associada com a

compra de um serviço que não pôde ser devolvido ou que não foi recebido.

As percepções de risco econômico são maiores quando os serviços são

comprados indiretamente através de catálogos e pelo correio 7 .

No ambiente virtual o risco econômico tem um impacto maior na decisão do

consumidor do que no ambiente físico. Isto porque o site de cada empresa de serviços

pode ser estruturado diferentemente, e também impor limitações para a pesquisa de seu

conteúdo.

Além da falta de uniformidade e conteúdo dos sites das empresas, o consumidor

pode ter a mesma dificuldade de comparar os preços entre os fornecedores do AV

daquela que têm quando comparando preços de fornecedores do AP. Este problema

existe porque algumas empresas resistem ao uso de "agentes inteligentes" como o Yahoo

e Cadê, que pesquisam informações sobre preços e produtos para o consumidor.

5.3.2 Risco Social

O risco social é o grau em que a decisão pela compra pode resultar na rejeição de

outros que consideram o produto ou serviço imprudente ou socialmente inaceitável.

Este risco reflete a preocupação do consumidor sobre a sua imagem perante o

meio social em que está inserido.

O risco social exerce grande impacto principalmente para compras no ambiente

físico. Por exemplo, a compra de materiais pornográficos pode causar grande

constrangimento para o consumidor. A exposição em adquirir itens em sex-shops, ou
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revistas pornográficas em bancas de revistas, pode ser um impeditivo para a decisão de

compra do consumidor.

No ambiente virtual este risco é minimizado. A utilização de computadores para a

aquisição de itens ou serviços pode ser feita de forma privada, sem a presença ou

observação de outros. Além deste aspecto, a manutenção da privacidade (que será

discutida mais adiante) também é garantida através do uso de softwares que garantam o

anonimato do consumidor quando da compra.

S.3.3 Risco de Desempenho

O risco de desempenho envolve a percepção do consumidor que o produto ou

serviço venha a falhar, não atendendo às suas expecificações. Este risco é mais evidente

quando o consumidor não tem a oportunidade de experimentar o produto ou serviço antes

de comprá-lo 8 .

No ambiente fisico a interação entre o consumidor e a organização de serviços é

mais intensa. O serviço é prestado com a participação do consumidor, o que permite a

sua percepção quanto as 4 dimensões estruturais discutidas no capítulo 3 deste trabalho.

No ambiente virtual o risco de desempenho só é conhecido após a compra efetiva

do serviço. Por exemplo, a entrega das passagens aéreas pela empresa de viagens do

ambiente virtual, só será observada pelo consumidor quando este recebê-las e verficar se

estão de acordo com a sua solicitação. Caso não estejam o consumidor as retoma, o que

implica em atrasos, perda de eficiência, e menor desempenho.

S.3.4 Risco Pessoal

O risco pessoal representa a possibilidade do serviço contratado ou o processo de

compra do serviço prejudicar o consumidor.

A possibilidade de outras pessoas terem acesso às informações do cartão de

crédito é o maior risco discutido sobre o ambiente virtual.

No ambiente fisico este risco é minimizado pelo controle que o consumidor tem

sobre todo o processo de compra. No virtual este controle é limitado, o que fez com que

empresas de serviços implementassem técnicas de transmissão de informações que

minimizassem o risco pessoal. Algumas técnicas são o uso de criptografia e indenização

sobre perdas ocorridas através de transações eletrônicas.



Pg 65

5.3.5 Risco de Privacidade
O risco de privacidade representa o grau de sua perda percebida pelo consumidor,

devido à disponibilização de suas informações quando da compra dos serviços.

Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre compras pela TV interativa,

64% dos consumidores entrevistados se mostraram preocupados com a perda de

privacidade decorrentes das compras on line 9 .

Nesta mesma pesquisa, algumas empresas do AV responderam que o acesso a

seus sites foi reduzido em até 50% quando estas passaram a solicitar aos consumidores

informações pessoais. Estes acessos eram anteriomente realizados de forma anônima 10 .

Com o avanço da tecnologia da informação, a privacidade dos consumidores é

cada vez mais invadida. Alguns softwares podem identificar perfis de consumidores e

suas tendências de consumo em meio a uma infinidade de dados. O uso estratégico das

informações dos consumidores se tomou comum para as empresas, especialmente do

ambiente virtual, que buscam continuamente o desenvolvimento de novos produtos e

serviços que satisfaçam individualmente aos seus consumidores.

O desenvolvimento da tecnologia da informação, aliado ao aumento da

concorrência entre empresas de serviços, fortalecem a preocupação dos consumidores

quanto à perda de privacidade nas compras no ambiente virtual, podendo inibir a sua

adoção ao novo canal.

5.4 A IMPLEMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO AV - CONCLUSÕES

A implementação das operações no ambiente virtual requer das empresas de

serviços a redução do risco'percebido pelo consumidor.

O desafio destas empresas é o de desenvolver mecamsmos de proteção à

privacidade do consumidor do ambiente virtual; garantir a entrega de serviços que

atendam às especificações descritas no site, dentro prazo e pelo preço acordado; e manter

a consistência entre os serviços prestados nos ambientes físico e virtual, transmitindo

confiança ao consumidor que teme a adoção do novo canal.

A gestão dos riscos do consumidor é desta forma estratégica para o sucesso das

empresas de serviços que operam no ambiente virtual.
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No próximo capítulo serão apresentados casos de empresas que, líderes em seus

segmentos no ambiente fisico, entenderam que a implementação de suas operações no

ambiente virtual seria estratégica para a manutenção e expansão de seus negócios.
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6. CASOS DE EMPRESAS

Neste capítulo são apresentados casos de 5 empresas do setor de serviços do

mercado norte-americano, líderes nos segmentos que atuam.

Estas empresas primeiramente competiam exclusivamente no ambiente físico.

Com o surgimento da Internet, implementaram suas operações neste novo ambiente com

o objetivo de expandir seus negócios e realizar lucros.

Os casos foram baseados nos textos de Patricia B. Seybold em seu livro

"Costumers.com" 1 , e nos sites das empresas.

6.1 WELLS FARGO 2

A Wells Fargo é caracterizada por liderar o serviço aos clientes. Sua diretriz é a

conveniência. Em 1998 WF era um dos primeiros bancos a oferecer serviços bancários

personalizados 24 horas por dia. Em Setembro de 1989, WF introduziu a garantia de que

o cliente seria atendido em 5 minutos, ou receberia $5.

Como parte do seu foco em conveniência, WF também acreditou em compras

one-stop. WF introduziu serviços bancários em supermercados em 1990. No fim de 1997,

aproximadamente metade dos quase 2.000 postos de WF estavam localizados em

supermercados e em outras lojas. Em Outubro de 1997, WF juntou forças com Starbucks

Coffee Company para oferecer compras e conveniência one-stop com um mix de serviços

em um mesmo estabelecimento. Para WF este movimento é consistente com sua atual

estratégia de fornecer aos clientes o maior número de pontos de acesso aos seus serviços

de banco, como também oferecer mais serviços nestas localizações. Desde 1991, todos os

ATMs WF ofereciam instruções em Braille, e desde 1993, os clientes podiam acessar as

suas contas de investimentos no WF e pagar suas contas via ATM ou telefone. WF

começou a vender selos de cartas nos seus ATMs em 1994. Ofereceu aos seus clientes

serviços bancários on tine desde 1989 e serviços pela Internet desde maio de 1995. WF é

um dos líderes em serviços bancários pela Internet atualmente.

A implementação das operações da WF no ambiente virtual foi feita em 3 macro

fases:

a. Estabelecer relacionamento com os clientes: em 1993 WF estava procurando uma

solução para o problema de prestação de serviços. A empresa queria criar produtos e
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serviços que estabelecessem e mantivessem uma forte relação com os clientes de primeira

linha da WF. Todas as contas dos clientes eram organizadas numericamente e mantidas

em um sistema separado. Contas corrente e poupança eram gerenciadas em um sistema;

fundos mútuos eram rastreados em um outro sistema; investimentos eram em outro

sistema ainda. Assim, todas as vezes que o cliente ligava para WF para solicitar a

transferência de dinheiro ou para obter uma informação sobre o saldo de suas contas era

necessários que fornecesse o número de todas as suas contas e diferentes sistemas eram

acessados para responder a todas as questões. Isto tomava muito tempo do cliente.

Na primavera de 1993, um pequeno time de gerentes de negócios e tecnologia do

WF participou de um seminário sobre desenvolvimento rápido de aplicativos e

arquiteturas three-tier. Eles procuravam por um projeto que pudessem aplicar estes

conceitos. Eric Castain ofereceu-se para experimentá-los num projeto de implementação

de um sistema de relacionamento com o cliente. Em Outubro, Castain formou um time

para começar o projeto e o trabalho de implementação para o primeiro piloto do Sistema

de Relacionamento com o Cliente da WF.

WF decidiu iniciar com os clientes de primeira linha pois estes normalmente

possuíam um significativo número de contas, bem como uma série diversificada de

relações com o WF. Eles queriam ser tratados como clientes e não como contas

bancárias, e os agentes que os atendiam eram os mais experientes, estando abertos para

mudanças em seus processos de trabalho e querendo contribuir no projeto da solução.

A fase piloto do projeto foi concluída em 3 meses. Com isto o agente do cliente

poderia entrar com o Social Security Number do cliente e obter todas as informações

sobre as contas dos clientes. E do mesmo PC o agente poderia fazer transações em

qualquer uma destas-contas diretamente nos sistemas apropriados. A confirmação de que

a transação foi bem sucedida aparecia na tela do representante - uma grande melhoria em

relação ao sistema antigo.

O novo sistema foi implantado em Dezembro de 1993, com 20 agentes da WF.

Pela primeira vez os agentes podiam facilmente atender os clientes para realizar as

transações envolvendo todas as contas de seus portfolios.

b. Criar melhor infraestrutura : em 1993 o banco apoiou iniciativas para a

implementação de uma estratégia de Internet no próximo ano. Primeiro, adotou o

protocolo da Internet, TCP/IP, para a sua nova rede de informações. Segundo, instalou o
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primeiro fire wall como parte da segurança do banco quando e-mails externos foram

lançados. Assim toda a infraestrutura foi ajustada para os negócios no ambiente virtual :

as contas dos clientes podiam ser sistematicamente acessadas numa base de

relacionamento, a rede for a projetada baseada nos protocolos da Internet, e o fire wall

estava instalado.

c. Construir um site como um novo canal: de volta a 1989, WF tentou antecipar as

necessidades de seus clientes e somar conveniência, oferecendo a eles o acesso a suas

contas através do software proprietário da WF e de serviços on tine. Seis anos após,

somente 20 mil clientes da WF haviam optado por utilizar estes serviços. Neste ínterim,

pacotes de software para os clientes como Microsoft Money se tomaram um meio popular

para os clientes gerenciarem as suas contas.

Em 1994, WF sabia que uma grande mudança no comportamento dos clientes

estava para ocorrer. Primeiramente, o uso de PCs em casa era muito comum. Segundo,

mais e mais clientes estavam utilizando os serviços do ambiente virtual. Terceiro, crescia

o número de que utilizavam o serviço de banco por telefone. WF percebeu que os clientes

queriam conveniência a qualquer hora, em qualquer lugar e que eles estavam cada vez

mais utilizando tecnologia para ter esta conveniência.

Para se manter na liderança, o banco começou a utilizar o PC como uma solução

para o comércio eletrônico. Um time foi formado para construir uma solução

cliente/servidor, utilizando a tecnologia usada no Sistema de Relacionamento com o

Cliente (Customer Relationship System). Em Maio de 1995, WF se tomou um dos

primeiros bancos no mundo a abrir suas portas para a Internet.

Como WF fez com que os seus clientes se sentissem seguros acessando suas

contas pela Internet ?'Voltando para 1994, a criptografia oferecida pela Netscape nos seus

browsers não era ainda muito robusta, e pela primeira vez, WF trabalhou com a Netscape

para garantir que o seu browser incorporasse características apropriadas para serviços de

banco. Mais importante, o banco trabalhou com a Netscape para garantir que nenhuma

informação das contas dos clientes ficasse residente no disco rígido do cliente após o

acesso pela rede.

Quando a Microsoft lançou o Internet Explorer, WF também trabalhou com a

Microsoft para garantir que as medidas de segurança e privacidade fossem também

incorporadas no novo browser. Assim, todas as informações transmitidas pela Internet
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são criptografadas - criptografia de 40 bits é requerida para verificar os saldos bancários

e o histórico e para transferir fundos entre as contas do cliente. O banco esperou até Julho

de 1996 para lançar o pagamento de contas usando criptografia de 128 bits. O acesso às

informações é feito através de uma senha escolhida pelo cliente. O acesso ao sistema é

automaticamente desligado após 10 minutos de inatividade para proteger a privacidade

do cliente em caso deste deixar o computador com a transação ativa.

O sistema também monitora transações não usuais, interrompendo-as quando

necessário. Como garantia maior, o banco promete aos seus clientes que nunca sofrerão

uma perda por fraude simplesmente porque estão usando os serviços no ambiente virtual.

WF acredita que o serviço bancário pela Internet é tão seguro quanto pelo telefone, ATM,

ou na agência.

Com o lançamento da criptografia de 128 bits pela Microsoft e pela Netscape, WF

implementou o pagamento de contas on fine, com outras conveniências como o uso de

planejadores financeiros, aplicações financeiras on fine, emissão de traveler 's checks,

talões de cheques, mudança de endereço, e outros.

Na metade de 1997, WF anunciou aos seus clientes que utilizavam a WebTVe os

telefones celular Nokia9000 que podiam realizar transações bancárias seguras pela

Internet. A empresa trabalhou junto às empresas para testar a implementação do sistema

de segurança Secure Sockets Layer (SSL).

Em 1998 WF ofereceu aos seus clientes a possibilidade de solicitar crédito on

fine, baseado no valor de suas residências e receber aprovação preliminar em segundos,

não em dias como no ambiente físico. Esta capacidade se tomou tão popular que nos

primeiros três meses a quantidade de empréstimos era equivalente ao valor de 200

agências da WF.

A empresa está convencida que os seus clientes estão aguardando o novo passo

para solidificar ainda mais o relacionamento entre ambos. WF continuará a agregar valor

no site criando uma comunidade de interesses. Desde que todos os visitantes do site da

WF dividem alguma coisa em comum - o interesse de gerenciar seus dinheiros - WF

acredita que fornecendo a eles mais informações e serviços sobre planejamento

financeiro, gerenciamento do dinheiro, e investimentos, WF pode começar a criar um

senso de comunidade.
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A primeira condição para tal é ter estabelecido um relacionamento sincero com os

clientes, o que WF já desenvolveu. A segunda é oferecer informações e serviços que

chamem a atenção destes indivíduos, os envolva, e os mantenha continuamente querendo

voltar ao site. WF começou este processo com o banco on fine e os serviços de

pagamentos de contas on fine. Também, em 1998 acrescentou os planejadores financeiros

e ferramentas.

Mas ainda é preciso mais para se criar a comunidade. É necessário que os clientes

interajam entre si, respondendo questões dos outros, e dividindo preocupações comuns.

Somente o tempo vai dizer se as pessoas estarão dispostas a criar esta

comunidade em tomo dos serviços de banco on fine da mesma forma que gostam de

trocar "figurinhas"com os amigos nas agências e postos bancários.

Análise da Transição do Wells Fargo do AF para AV

1. WF utilizou do conhecimento das necessidades e expectativas de seus clientes no AF

para planejar as suas operações no AV.

2. WF entedeu que o seus clientes do A V procuravam especialmente conveniência, e foi

a partir desta constatação que iniciou o planejamento das operações. Todas as

diretrizes e processos visaram fornecer aos clientes conveniência, reduzindo ao

máximo o tempo gasto em suas transações e a ida a agências bancárias do AF.

3. Desenvolvendo processos administrativos no AV que primeiramente atendessem às

necessidades e expectativas dos clientes mais lucrativos, WF pode obter maiores

retornos do A V já no curto prazo através do aumento da satisfação destes e

conseqüente aumento das transações realizadas.

4. WF não criou uma base-de-dados unificada para ambos ambientes - AF e A V, porém

garantiu a consistência das informações de seus clientes usando middleware. Esta

infraestrutura de middleware atendeu aos cal! centers, sistemas de resposta interativa

pelo telefone, ATMs, pes, e outros.

5. A transição para o AV se fez de forma gradativa e contínua, agregando novos valores

aos serviços prestados com o passar do tempo. WF iniciou as operações no A V

apenas fornecendo informações aos seus clientes. Posteriormente permitiu transações,

e criou o conceito "one-stop" incorporando serviços de empresas de outras indústrias

ao site.
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6.2 BABSON COLLEGE 3

Em pesquisa realizada junto aos estudantes, o programa acadêmico da

universidade foi extremamente elogiado. No entanto, no início dos anos 90 estas mesmas

pesquisas mostraram uma insatisfação geral com os serviços de suporte administrativo

oferecidos pela universidade. Em particular, os estudantes reclamavam de :

-processo de admissão;

-matrícula;

-auxílio financeiro;

-cobrança;

-proccssamento dos empréstimos aos estudantes; e

-falta de comunicação entre os departamentos administrativos.

Uma vez que o aluno foi aprovado pelo BC, a universidade envia uma carta

formal de aceitação (por correio), incluindo um código e senha para o acesso a um site

especial designado para os estudantes que estão entrando na escola. A razão disto é a de

assegurar que os estudantes que ainda não fizeram ainda o pagamento da matrícula não

mudem de idéia em se matricular.

Este site de boas-vindas ajuda a cementar a relação dos novos alunos com BC.

Inclui todas as informações que um aluno vai precisar ao chegar no campus: viagem para

a universidade, acomodação, cursos, sobre a Great Boston, e outras. O site também inclui

respostas a questões frequentes e fóruns de discussão. Os novos alunos podem

encaminhar questões àqueles que querem que a questão seja respondida : um aluno

corrente, um professor, um ex-aluno, e outros. Estes e-mails são colocados na base de

dados, e voluntários de cada categoria são notificados que há uma questão aguardando

para ser respondida ...Eles podem acessar e responder à questão, e o novo estudante

receberá a resposta por e-mail. A questão e a resposta são mantidas na base de dados para

que outros possam acessá-las.

Para implementar os seus serviços no ambiente virtual, o BC formou um grupo

denominado Reengineering Design Team (RDT) com a responsabilidade de desenvolver

um plano detalhado de renovação dos serviços administrativos para os estudantes.

Em 1994, o grupo observou que o processo de matrícula estava desatualizado. Os

estudantes precisavam ficar em filas para escolher as aulas que queriam. Quando as aulas
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que queriam estavam cheias, os alunos precisavam contatar os professores para conseguir

uma exceção para se matricularem nas aulas, o que incluia arbritariedade e injustiças.

Ao mesmo tempo, os alunos precisam se registrar para os dormitórios, negociar o

quarto que desejavam, e renegociar caso não houvessem quartos disponíveis. Era um

processo altamente extressante.

O novo cenário desenhado era muito mais simples, e tudo podia ser feito através

do computador do estudante em sua própria casa. O processo de matrícula para aulas e

reserva de dormitórios passou a ser o seguinte:

-O estudante podia programar os cursos - e porque a transação é em tempo real,

ele podia imediatamente saber quais cursos estão cheios e quais alternativas estão

disponíveis. Para assistência, o estudante podiam acessar a descrição do conteúdo

do curso, biografia dos professores, e a avaliação dos professores pelos alunos.

Ele podia também verificar seus registros e requisitos acadêmicos para a área

escolhida, e assim escolher os cursos que mais lhe interessavam.

- O estudante podia optar por dormitórios e planos de alimentação.

- Ele podia saber quanto teria que pagar e escolher a forma de pagamento, tendo a

possibilidade de aplicar para ajuda financeira e/ou empréstimos bancários.

- O sistema incluiu agentes inteligentes para garantir que todas as transações são

"legais" e para lembrar sobre as datas limites para aplicação.

Times intedepartamentais foram criados para redesenhar o processo de negócio

em cada área. Estes times incluiram estudantes, administradores, e professores, como

também pessoal de TI.

Os times trabalharam nos cenários, desenhando protótipos, e testando os

protótipos e cenários com grupos-foco de estudantes e pessoal administrativo. O próximo

passo foi a atualização da infraestrutura de TI.

Para talos times expandiram o uso de Lotus Notes para apoiar os processos

desenhados. Escolheram projetar uma simples e consolidada base de dados dos alunos,

que se tornou a "base de dados de registros" para todas as informações pertinentes aos

alunos.

Ao invés de manter bits de informação sobre cada aluno em cada sistema

separado no campus, as informações sobre o estudante foram mantidas em um único
local.
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o time de TI optou pela contratação de empresa especializada para integrar todos

os sistemas disponíveis em um único e novoframework.

No novo sistema, urna vez que o aluno era aceito pelo BC e pagou a matrícula, ele

ganhava acesso aos seus registros pessoais. A informação nestes registros contém todos

os dados do novo aluno, desde acomodação até acesso à bibliotecas, calendário e

pagamentos.

Cada estudante recebeu um cartão do BC que continha urna foto digitalizada e

tarja magnética. Este cartão identificava-o para o acesso a todos os sistemas fisicos tais

corno acesso a prédios, alimentação nos restaurantes, livraria, bibliotecas, e outras.

O estudante era responsável por manter o seu próprio registro no ambiente virtual,

tendo a possibilidade de definir diferentes endereços de correspondências, números de

telefone, e endereços de e-mail indicando qual deles prefere que seja usado para

comunicação oficial.

Finalmente, o estudante selecionava as informações de seu cadastro que poderiam

ser acessadas por outros, corno por exemplo suas fotos, notas, contas telefônicas, cursos

nos quais se matriculou, calendário escolar, revisão das contas a pagar, e outras.

Análise da Transição do Babson College do AF para AV

1. BC focou primeiramente nos usuários finais de seus serviços no AV, o que deu à

organização a possibilidade de prover serviços totalmente adequados às necessidades

e expectativas de seus alunos.

2. BC comunicou os alunos da implementação dos serviços no AV somente após a

tornada de decisão pela alta administração. A 'pesquisa com os alunos sobre a

satisfação dos serviços prestados no AF só foi realizada após o envolvimento da alta

administração e seu comprometimento com o plano de mudanças.

3. O grupo de pessoas responsável pela transição do AF para o AV era formado por

profissionais das diferentes áreas administrativas do BC, bem como por alunos

convidados que contribuíram com informações extremamente relevantes para o

desenho das operações no AV.

4. Foi criada uma única base-de-dados que atendia aos dois ambiente - AF e AV. Isto

garantiu a consistência das informações em ambos ambientes, bem como a garantia
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de que os alunos estariam satisfeitos independentemente do ambiente que utilizassem

para interagir com o colégio.

s. BC definiu uma única plataforma para o desenvolvimento do sistema de informações,

bem como usou a Web como infraestrutura para permitir que os usuários tivessem

acesso às suas informações e realizassem suas transações.

6. Após a implementação das operações no AV para o cliente "aluno", BC expandiu o

escopo de cliente para também "funcionários", e finalmente para "pais dos alunos".

Desta forma os usuários do AV passaram a ter informações integradas entre os

diversos stakeholders do BC, o que permitiu maior satisfação e acesso.

6.3 DOW JONES' WALL STREET JOURNAL 4

Por pelo menos uma década, os grandes jornais têm falado de sua visão de "jornal

personalizado" entregue na porta do cliente, por TV, computador, ou facsímile.

O conceito foi extremamente debatido na indústria de publicações: se as pessoas

receberem notícias somente sobre os tópicos em que manifestarem interesse, elas não

ficariam desinformadas quanto os acontecimentos do mundo? E o que seriam das receitas

oriundas de publicidade que alimentam os negócios dos jornais? Se os clientes optarem

por não receber os classificados, estas receitas seriam eliminadas?

Agora, depois de dois anos de uma sólida experiência comercial com publicidade

on tine, as respostas àquelas questões estão dadas. Clientes parecem querer ambas

informações: eles querem ver o jornal exatamente da forma que os outros o vêem, e eles

querem também uma versão personalizada.

Os anunciantes estão felizes por pagar mais por propagandas que são voltadas às

pessoas que expressaram algum interesse na sua categoria de produtos. E os anúncios de

empregos e classificados têm agora uma nova, mais ávida audiência: clientes que estão

ativamente procurando empregos e produtos e que valorizam os serviços de procura

interati va.

A utilização do ambiente virtual como um meio de publicidade, levantou uma

série de questões junto aos publicitários: com tanta informação disponível gratuitamente

no ambiente virtual, os clientes estariam dispostos a pagar por um jornal on fine da

mesma forma que estariam dispostos a pagar por um jornal impresso entregue na sua

porta diariamente?
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A maiona dos jornais fez esta pesquisa por diferentes formas. Eles

disponibilizaram seus jornais no ambiente virtual gratuitamente, utilizando das receitas

de propaganda para ajudar em outros projetos. Muitos jornais começaram a se posicionar

como um "ímã da comunidade magnética".

The Boston Globe criou o Boston.com e formou uma comunidade cultural na

Great New England envolvendo museus, cinemas, teatros, restaurantes, eventos

esportivos, e listas de concertos.

O San Jose Mercury News se tomou o ímã para a comunidade high-tech do Vale

do Silício. Sua missão: manter-se atualizado com as rápidas modificações no mundo

high-tech e criar um espaço para diálogos e discussões entre a comunidade.

Ambos jornais não cobram pelas informações na Internet (embora cobrem pela

acesso aos seus arquivos), e obtém suas receitas através da publicidade.

Dow Jones tomou um rumo diferente com a sua Wall Street Journal Interactive

Edition. A empresa adotou a estratégia de cobrar as assinaturas e vender espaço para

publicidade em sua versão on tine.

No final dos anos 70, Dow Jones começou um bem sucedido negócio de

publicações 0/1 tine, oferecendo aos clientes a possibilidade de obter novas histórias

completas para consultas e análises rápidas.

No início dos anos 90, antes do advento da Web, uma grande percentagem da

receita do DJ era derivada dos serviços de notícias eletrônicas. Por exemplo:

- DJ forneceu à indústria mundial de serviços financeiros - incluindo traders e

brokers - com informações em tempo real, como DJ News Services, AP-Dow

Jones News Wires, e Federal Fillings.

- Para os analistas de negócios, repórteres, e outros pesquisadores, DJ ofereceu

um serviço de pesquisa on fine, o DJ News/Interactive, contendo uma base de

dados com 65 milhões de itens totalmente indexada e de pesquisa rápida através

de uma ferramenta interativa de recuperação de textos.

- Para as empresas interessadas em fornecer aos seus empregados os serviços

eletrônicos de notícias, DJ distribui DowVision, um recurso eletrônico exclusivo

que combina as edições diárias do The Wall Street Journal, The New York Times,

The Washington Post, Los Angeles Times, e do Financiai Times - Londres. As
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empresas assmam o serviço Dow Vision e recebem atualizações contínuas de

novas histórias que atendem aos seus interesses.

- Com o objetivo de captar a nova geração de clientes, jovens que não têm o

hábito de ler diariamente jornais, Df criou a versão on tine bem como incorporou

duas dimensões que o jornal impresso não pode incorporar : interatividade e

personalização.

- A versão on tine é revisada 24 horas por dia, aSSIm os clientes podem

continuamente encontrar notícias de última hora, enquanto que os demais

precisam esperar pelo dia seguinte para receber as mesmas notícas impressas.

Mais do que 340.000 pessoas se registraram para usar o protótipo do site pelo

menos uma vez durante os 6 meses de experiência. Pesquisas par e-mail conduzidas

quando da assinatura mostraram que o clientes prospectivos tratavam-se de uma platéia

séria e afluente. Eram pessoas mais jovens do que os leitores regulares de jornais

impressos, com idade média de 42 anos contra 54 do jornal impresso, investidores ativos,

e 60% deles não eram leitores regulares do 01 no ambiente físico.

Análise da Transição do Dow Jones' Wall Street Journal do AF para AV

1. 01 utilizou o conceito de personalização no planejamento de suas operações no AV.

Porém a empresa percebeu que os seus clientes queriam receber informações

personalizadas além do resto das informações do jornal, e não em detrimento a estas.

2. Rastreando a consulta de seus clientes nas diferentes seções do jornal, bem como

obtendo informações sobre os perfis, necessidades e expectativas destes clientes, 01

pôde criar uma base significativa de leitores leais. Mais do que 85% dos leitores da

versão on fine renovaram as suas assinaturas no segundo ano.

3. 01 aprimorou os processos de obtenção e consolidação das notícias personalizadas,

fornecendo cada vez mais notícias detalhadas sobre os assuntos selecionados pelos

leitores.

4. Dl atualiza as informações no AV durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. No

AF isto só é possível 1 vez ao dia.

5. Os leitores pagam pelos serviços no AV em detrimento aos concorrentes do 01 que

fornecem gratuitamente as informações. Isto só é possível pela alta qualidade do

serviço prestado, bem como pela manutenção da reputação do jornal no AF.
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6. DJ fortalece e estimula a criação de comunidades de leitores através da formação de

fóruns de discussão sobre tópicos específicos.

6.4 AMERICAN AIRLINES 5

Quando John Samuel analisou o site da empresa em 1994, ele imediatamente

concluiu que a empresa estava perdendo uma grande oportunidade. Ao invés de colocar

as informações da empresa on fine, ela precisava responder individualmente às dúvidas

de seus clientes.

Samuel propôs que os clientes deveriam ter a possibilidade de fazer suas reservas

no ambiente virtual, reduzindo as despesas com distribuição da AA enquanto fornecia

conveniência aos clientes.

Naquela oportunidade, Samuel era o diretor da divisão de planejamento de

distribuição da AA - o grupo responsável pelo redesenho dos sistemas computadorizados

de reservas.

Ele analisou os trabalhos dos escritórios de reservas e entendeu que mais do que

50% das chamadas telefônicas não resultavam na venda de passagens aéreas. Desta forma

achou que poderia incentivar as pessoas que ligavam para o 0800 a fazer as suas

pesquisas, reservas e compra de bilhetes pela Internet. E se uma parte dos clientes

começasse a fazer as suas compras no ambiente virtual, a empresa faria uma economia

suficiente para investir no desenvolvimento deste novo canal.

Mas a visão de Samuel para o novo canal não parou por aí. Ele percebeu que ao

mesmo tempo que AA reduzisse os seus custos, a empresa poderia estabeleceria um

relacionamento mais próximo com os seus cliente leais.

AA criou então o programa para usuários freqüentes chamado "Aadvantage".

Atualmente são mais do que 32 milhões de clientes participando deste programa.

Em pesquisa realizada em 1995, AA constatou que 87% dos usuários freqüentes

tinham computadores no trabalho, e mais do que 70% tinham computadores em casa. Já

na pesquisa realizada em 1997, 100% dos usuários freqüentes tinham acesso a peso

Outras pesquisas revelaram que 70% dos membros do programa gostariam de

fazer as compras no ambiente virtual. Samuel observou que os melhores clientes da AA

eram pessoas muito ocupadas, e que gostariam de ter a possibilidade de fazer seus planos

de viagem quando e onde bem entendessem, mesmo que fosse no meio da noite.
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Assim Samuel formou um grupo de funcionários responsável pela implementação

das operações no ambiente virtual. No início de 1995, ele formou um pequeno time - 6

funcionários no total - para gerenciar as interações eletrônicas da AA com os seus

clientes, tanto através da Internet como de softwares instaláveis em PCs.

O grupo de planejamento de distribuição foi incubido de desenvolver e manter os

novos canais eletrônicos de distribuição da AA. O sucesso deste grupo foi medido pela

redução dos custos da empresa em seus sistemas de distribuição.

O primeiro passo foi o levantamento das questões que os clientes faziam ao cal!

center e a disponibilização da respostas a estas no site da empresa. As questões mais

comuns dos clientes eram: "o vôo de Chicago está no horário ?"; "eles servem almoço

neste vôo ?"; "qual a distância do aeroporto até o centro da cidade?"; e outras.

Quando a AA lançou o site em Maio de 1995, muitas das questões normalmente

feitas pelos clientes no ambiente fisico já eram respondidas no ambiente virtual. Os

clientes podiam achar informações sobre os limites e requisitos de bagagens, filmes e

alimentação a bordo, aeroportos, entre outras.

No verão do mesmo ano, o grupo implementou no site o acesso aos horários dos

vôos. O cliente digitava a cidade origem e destino e as datas de partida e chegada,

recebendo a lista de todos os vôos que atendiam ao seu critério. Embora os vôos da AA

aparecessem no topo da lista, outras companhias aéreas também eram listadas. Por que?

Porque os clientes que ligavam para a AA normalmente queriam comparar a

disponibilidade de vôos e os preços com os de outras companhias. Eles não tomavam a

decisão pela compra antes de fazer tal comparação'.

Em Outubro de 1995 AA era a única companhia aérea a publicar informações

real-time no ambiente virtual. Saídas e chegadas de vôos, mudanças de horários, e

informações sobre os portões de embarque e desembarque eram atualizadas a cada 30

segundos.

No outono seguinte, o grupo de trabalho incorporou no site de forma pioneira as

tarifas dos vôos. A preocupação maior do grupo foi a de manter a consistência entre as

tarifas fornecidas aos clientes no ambiente fisico e no ambiente virtual.

No final de 1995 os clientes correntes e potenciais da AA podiam obter todas as

informações de que precisavam em qualquer ambiente - físico ou virtual.
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Um dos maiores desafios do grupo de trabalho foi o de fazer com que os

departamentos da AA estivessem comprometidos com os processos do ambiente virtual,

assumindo a responsabilidade pela atualização das informações do site.

A alta administração da AA esteve envolvida e comprometida durante todo o

processo de implementação das operações no ambiente virtual. Bob Crandall, presidente

da empresa, disse : "alguns departamentos se mostraram resistentes ao ambiente virtual.

Gradualmente, os funcionários começaram a se informar e a se interessar pelo AV. Eu

enviei um memorando dizendo que os departamentos estavam tendo uma oportunidade

de promover os serviços da AA aos clientes do AV, contudo para tal seriam responsáveis

pela constante atualização do site. Finalmente cada departamento começou a ter orgulho

de ser "dono" de um pedaço do site".

Com o objetivo de facilitar ainda mais a pesquisa e compra de bilhetes aéreos, foi

criada a conta pessoal do cliente no site da empresa. Através da conta pessoal, o cliente

passou a ter informações sobre a quantidade de milhas acumuladas decorrentes de

viagens, estadias em hotéis, e refeições em restaurantes conveniados à AA.

A empresa então passou a enviar e-mails semanais divulgando as promoções de

viagens. Os clientes recebem semanalmente a lista dos vôos com promoção para o final

de semana seguinte. São vôos com preço reduzido e com número de assentos limitado.

O sucesso desta promoção foi tão grande que em poucos meses havia mais de 100

mil clientes cadastrados para receber os e-mails semanais. No final de 1998, AA enviava

cerca de 1.7 milhão de e-mails semanalmente. Com o sucesso deste programa. AA

incluiu no seu site o módulo NetSAAvers que permitiu aos clientes pesquisar sobre vôos

em promoção e fazer reservas.

No final de 1.996 foi dado um novo passo no aprimoramento das operação no

ambiente virtual. Nesta época os clientes podiam interferir no processo de compra em

todas as suas fases: pesquisar pelos melhores preços e disponibilidades de vôos, fazer as

reservas, emitir as passagens e recebê-Ias pelo correio.

AAA estimulou as compras no ambiente virtual em detrimento ao físico,

oferecendo promoções e descontos naquelas realizadas pelo site. Nelas os clientes

recebiam bônus extras que futuramente eram convertidos em milhas para viagens. O

resultado destes esforços foi a receita 98% superior à inicialmente prevista no ambiente

virtual para as vendas de 1997.
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Com o objetivo de atender aos seus clientes e exceder às suas expectativas, a AA

continuou a aprimorar os serviços oferecidos no ambiente virtual. A empresa passou a

incluir uma lista de hotéis e restaurantes conveniados, com os tipos de pratos oferecidos e

preços. Os clientes passaram a ter a opção de requisitar os cupons up-grade e reservar

assentos up-grade para a classe executiva e primeira classe no site da empresa.

Finalmente, em junho de 1998 a AA passou a oferecer aos seus clientes a

possibilidade de criar uma conta totalmente personalizada no ambiente virtual. Além das

informações constantes na conta pessoal já criada, dados como a preferência por assentos

na janela ou corredor, e tipo de alimentação foram incorporados ao site. Se o cliente

fizesse reservas para membros de sua família ou amigos, o perfil destes também podiam

ser incorporado à conta, bem como diferentes cartões de crédito.

A AA utiliza este conjunto de informações sobre os seus clientes para informá-los

sobre outros negócios que sejam de seu interesse. Por exemplo, toda vez que há uma

tarifa promocional no trecho A para B, os clientes que já viajaram neste trecho recebem

um e-mail informando esta promoção. Ou ainda se um hotel cria um pacote promocional

para família em um final de semanal especial (ex: dia dos pais), os clientes que já se

hospedaram neste hotel ou em hotéis de categorias semelhantes ou da mesma região, são

notificados.

Desta forma a AA utiliza as informações cadastrais de seus clientes e de seus

hábitos de compra, para criar e melhorar serviços cada vez mais personalizados e que

atendam e surpreendam os seus clientes.

Análise da Transição da American Airlines do AF para AV

1. Focou os esforços. do ambiente virtual nos clientes mais lucrativos.

2. Implementou processos de negócios que privilegiaram a satisfação dos clientes.

3. Utilizou as informações do ambiente físico disponíveis através dos cal! centers para

desenvolver as operações no ambiente virtual.

4. Implementou as operações no ambiente virtual de forma gradativa, disponibilizando

na Web primeiramente as questões mais comuns feitas pelos clientes.

5. Utilizou o ambiente virtual para prover serviços impossíveis de serem prestados no

ambiente físico, tais como o programa NetSAAvers que notifica os clientes da

disponibilidade de assentos com descontos para o próximo final de semana.
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6. Formou um grupo com representantes das diferentes áreas da empresa, garantindo

consistência e atualização das informações disponíveis no ambiente virtual.

7. A empresa não redesenhou os sistemas de apoio disponíveis no ambiente fisico para

adaptá-los ao ambiente virtual. Antes, ela projetou o site corno aplicações que buscam

informações e funções dos sistemas de apoio.

6.5 HERTZ RENT A CAR 6

A Hertz tem o programa de clientes assíduos mais popular do mundo. Isto porque

a empresa entendeu que os seus clientes querem mais do que pontos. Eles querem urna

melhor experiência no aluguel de carros.

Corno um membro do "Hertz #1 Club Gold", o cliente é servido desde o momento

que procura no site da empresa por um carro para alugar, até o momento em que está

perdido e utiliza o sistema "Hertz's NeverLost" com recursos GPS (Global Positioning

System).

A Hertz fez uso extensivo da eletrônica para reduzir o esforço de seus clientes

quando do aluguel de um veículo, e usou dos dados de seus clientes para garantir que as

suas preferências fossem atendidas em qualquer parte do mundo.

A empresa foi a primeira locadora de veículos a reconhecer o valor estratégico em

se manter uma base da dados com os perfis de seus clientes. No início dos anos '70 uma

atendente empreendedora observou que alguns clientes semanalmente retomavam à loja

para alugar um veículo. Ela começou a manter as informações destes clientes em cartões

de papelão, assim ela poderia preencher os formulários para aluguel de veículos antes 'da

chegada dos clientes na loja.

Em 1973 a empresa formalizou esta prática desenvolvendo urna base de dados dos

perfis dos clientes. Eles chamaram este programa de "Hertz #1 Club' que tinha corno

objetivo reduzir o tempo gasto pelos clientes no escritório da empresa.

No fim dos anos '80, a empresa conduziu uma pesquisa junto aos seus clientes

que indicou a insatisfação destes em preencher os formulários para o aluguel dos

veículos. De posse desta constatação, o então vice-presidente executivo Brian Kennedy,

f0l1110Uum grupo com funcionários de diferentes departamentos da empresa para

otimizar todos os processos da empresa diretamente ligados aos clientes.
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A primeira melhoria foi a criação de um contrato anual de aluguel dos veículos, o

que evitava o preenchimento de inúmeros formulários por parte dos clientes. Neste

contrato o cliente especificava o cartão de crédito que iria efetuar os pagamentos, o que

eliminava a necessidade de processar o pagamento a cada aluguel de veículos.

Em seguida outras melhorias foram incorporadas aos processos, tais como a

disponibilização dos veículos nos pontos de retirada com a documentação disponível, e o

nome do cliente no visor do carro para facilitar a sua localização no estacionamento.

A alta administração da empresa entendeu que o programa "Hertz # 1 Club"

deveria ser uma iniciativa global e única. Independentemente do local em que o cliente se

encontra, sua experiência com a Hertz deveria ser a mesma. Assim a empresa iniciou uma

campanha de marketing internacional. O grupo responsável foi de país em país

explicando as premissas do programa, e os requisitos que as operações de cada escritório

deveria atender.

O grupo de trabalho constatou que cada escritório possuía uma base de dados

própria, e que havia diferenças culturais significativas que impactavam na forma que o

veículo era alugado. Por exemplo, na França os veículos eram normalmente alugados

com chofer. O grupo tomou nota de todos os detalhes para projetar um sistema que

atendesse às características de cada país.

Após a fase de levantamentos, ficou claro que a única forma de garantir a

consistência na experiência dos clientes em qualquer parte do mundo, seria a de criar uma

base de dados que integrasse os sistemas de reservas e de atendimento no balcão entre

todos os escritórios espalhados pelo mundo.

O plano era migrar a base de dados de cada escritório em uma única base de

dados global, e transformar os demais processos para que atendessem aos requisitos do

"Hertz #1 Club Gold".

Em Novembro de 1988, o programa estava implantado como piloto em 4

escritórios dos Estados Unidos. A receptividade pelos clientes foi muito grande, o que

motivou a empresa a expandir o programa para outros escritórios.

No final de 1998 eram mais do que 600 escritórios utilizando do programa em

diferentes países. Nos 38 maiores aeroportos do mundo, o cliente retirava o carro sem

filas e sem a necessidade de preencher e assinar formulários.
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o comprometimento da Hertz em tomar a experiência do cliente em alugar um

veículo interessante e atraente, fez com que a empresa utilizasse a tecnologia da

informação de maneira inovativa. Por exemplo, os executivos da empresa decidiram que

fornecer um mapa não era o suficiente para ajudar os usuários a chegar ao seus destinos.

Assim em 1984 Hertz se tomou a primeira empresa de locação de veículos a instalar

quiosques para dar informações detalhadas aos seus clientes sobre rotas possíveis e tempo

de percurso, em 6 diferentes idiomas.

Esta idéia não atraiu o número de clientes que a empresa inicialmente esperava.

Desta forma a empresa optou pela implantação do sistema GPS (Global Positioning

System) nos carros de primeira linha da empresa. Atualmente são mais do que 8.000

veículos equipados com este sistema distribuídos nos escritórios dos Estados Unidos e

Canadá.

A Hertz também inovou o processo de retomo do veículo pelo usuário. Em 1987 a

empresa iniciou o programa "Hertz Instant Return", no qual o devolução do veículo é

feita em menos do que 1 minuto nos escritórios da empresa. Com o sucesso deste

programa, foram criados os "Hertz Return Centers" nos quais o cliente devolve o veículo

em um local protegido do mal tempo, funcionários retiram os seus pertences do porta-

malas, e ajudam o cliente a embarcar no terminal de ônibus em direção ao aeroporto.

No final de 1998, o "Hertz Worldwide Reservations Center" localizado em

Oklahoma City, recebeu mais do que 30 milhões de chamadas telefônicas por ano, e mais

do que 50% dos l7 milhões de reservas anuais eram feitas através de agentes de viagem

comissionados. Os agentes de viagens normalmente acessavam o sistema

computadorizado da Hertz que continha a disponibilidade de veículos, preços e taxas.

Com o sucesso na implementação das melhorias nos processos no ambiente fisico,

a área de marketing iniciou o projeto de implementação dos processos no ambiente

virtual. Foram estabelecidas inicialmente duas metas : os clientes deveriam com

facilidade procurar por informações sobre o aluguel de veículos no site da empresa, e se

desejassem, fazer a reserva do veículo; e os agentes de viagens também teriam a opção

de realizar as transações pelo site da empresa.

O site foi lançado em Novembro de 1996. Em poucos meses outras funções foram

a ele incorporadas como serviços ao cliente e transações. Os clientes atuais e potenciais
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tinham a opção de entrar com o período de locação do veículo, local de retirada e

devolução, selecionar o tipo de carro e verificar a disponibilidade e preços.

As empresas passaram a utilizar o site da Hertz para a locação de veículos para os

seus funcionários, reduzindo os custos de operação e aumentando a garantia da

disponibilização do veículo nos locais e horários estabelecidos.

Todos estes esforços tomaram a Hertz a empresa líder na locação de veículos. No

final de 1998 eram mais do que 2 milhões de membros do "Hertz #1 Club Gold", que

representavam mais do que 40% da receita da empresa nos Estados Unidos e que eram os

clientes mais leais da empresa. Cada vez mais a empresa adiciona mais conveniência e

serviço para os seus clientes, e eles respondem realizando mais negócios para a empresa.

Análise da Transição da Hertz do AF para AV

1. Fez pesquisa estruturada para determinar o perfil dos seus clientes, e incentivou os

clientes a manter suas informações atualizadas.

2. Unificou a base-de-dados global, oferecendo aos clientes serviços consistentes em

qualquer localidade.

3. Iniciou as operações no ambiente virtual implementando processos que resolvessem

problemas experenciados pelos clientes no ambiente físicos. As reclamações de

clientes foi o input e o start para a transição.

4. As operações no ambiente virtual eliminaram todos os fatores de atrasos por parte dos

clientes, otimizando o tempo destes nas agências e reduzindo sua ansiedade.

5. Os processos de reservas, de retirada e devolução dos veículos são idênticos para

ambos ambientes. Isto foi possível através da utilização de um conjunto único de

sistemas de informações.

6.6 NOTAS DO CAPITULO

I. SEYBOLD, Patricia B. Customers.com - How to Create Profitable Business Strategy
for the Internet and Beyond. Random House, New York, 1998.

2. Pesquisas sobre o banco WELLS FARGO realizadas na Internet - URRL
http://www.wellsfargo.com

3. Pesquisas sobre a universidade BABSON COLLEGE realizadas na Internet - URRL:
http://w\'.f\v.babsol1.edu

http://www.wellsfargo.com
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4. Pesquisas sobre o jornal WALL STREET realizadas na Internet - URRL
http://w\Vw.wsj.com

5. Pesquisas sobre a empresa AMERICAN AIRLINES realizadas na Internet - URRL:
http://www.aa.com

6. Pesquisas sobre a empresa HERTZ RENT A CAR realizadas na Internet - URRL:
bttp:i/www.bertz.com

http://www.aa.com
http://bttp:i/www.bertz.com
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7. CONCLUSÕES SOBRE O CONSUMIDOR DO

DIMENSÕES ESTRUTURAIS E GERENCIAIS

IMPLEMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO AV

AV,

E

AS

A

Como descrito no capítulo introdutório, este trabalho objetiva apresentar

estratégias para que empresas do meio fisico implementem as suas operações na Internet.

Para tal primeiramente foi apresentado o consumidor, suas necessidades, o

conceito de satisfação do consumidor, as dimensões que influenciam o seu

comportamento, e finalmente os fatores que determinam a s~a escolha por um

determinado produto, serviço ou fornecedor.

Este estudo foi concluído com uma análise detalhada do perfil e características do

consumidor do ambiente fisico e do ambiente virtual.

Observamos que se, em sua essência, se trata do mesmo consumidor. As

necessidades explícitas ou não, bem como os mecanismos de satisfação, são os mesmos.

O que determina a escolha do consumidor em adquirir serviços no ambiente fisico

ou no ambiente virtual são as dimensões que influenciam o seu comportamento (cultural,

social, pessoal e psicológica), e os fatores que determinam a sua escolha (preço,

qualidade, variedade, conveniência, valor agregado, esforço, compatibilidade, e

interação ).

Concluímos assim que as estratégias para implementação das operações no

ambiente virtual devem essencialmente considerar as dimensões e fatores que afetam o

comportamento do consumidor.

Após a análise detalhada do perfil e características do consumidor, foi

apresentado o ambiente fisico como um conjunto de 8 dimensões classificadas em 2

grupos - dimensões estruturais e dimensões gerenciais.

Em seguida analisou-se os sites de 5 empresas e a leitura de seus respectivos

casos descritos por Patricia Seybold em seu livro "Customers.com".

Com o estudo sobre o consumidor e das dimensões do ambiente fisico, e a análise

do caso de empresas que implementaram as suas operações no ambiente virtual, foi

possível se traçar um paralelo entre os ambientes fisico e virtual.
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Este paralelo consiste na análise das estratégias adotadas e das estruturas

implementadas para as operações no AV, bem como a gestão das dimensões do

consumidor neste novo ambiente. Está dividido em 3 partes (consumidor, dimensões

estruturais e gerenciais, e gestão da transição), formadas pelas conclusões dos casos

apresentados e das pesquisas publicadas.

7.1 O CONSUMIDOR

As empresas implementaram as suas operações no ambiente virtual tendo o

consumidor - suas necessidades, mecanismos de satisfação, e fatores e dimensões que

afetam o seu comportamento - como o centro das diretrizes traçadas.

As conclusões foram baseadas no estudo dos casos apresentados e nas pesquisas

publicadas.

7.1.1 Conclusões baseadas nos casos apresentados

As conclusões baseadas nos casos apresentados são: as empresas implementaram

as operações no AV tendo como base as informações de seus clientes no AF;

implementaram suas operações no ambiente virtual privilegiando a conveniência;

desenvolveram produtos e serviços no AV que atendessem às necessidades explícitas e

não explícitas dos seus clientes; utilizaram do AV para incrementar a personalização na

prestação de seus serviços; utilizaram das informações de seus clientes como ferramenta

estratégica para o desenvolvimento de novos negócios; as empresas aumentaram as suas

margens de lucro prestando serviços diferenciados no AV; e realizaram pesquisas

estruturadas para para identificar o perfil e necessidades dos clientes do AV da mesma

forma que o fizeram para os consumidores do AF.

a. As empresas implementaram as operações no AV tendo como base as

informações de seus clientes no AF:

• A American Airlines utilizou as informações do AF disponíveis nos cafl centers para

desenvolver as operações no ambiente virtual;

• A Hertz iniciou as operações no AV implementando processos que resolvessem

problemas experenciados pelos clientes do AF. As reclamações dos clientes serviram

como entrada para iniciar a transição do AF para o AV;

• O WF utilizou do conhecimento das necessidades e expectativas de seus clientes no

AF para planejar as suas operações no AV; e
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• O BC primeiramente focou nos usuários finais (os alunos) de seus serviços no AV, o

que deu à organização a possibilidade de prover serviços totalmente adequados às

suas necessidades e expectativas.

b. As empresas implementaram suas operações no ambiente virtual privilegiando a

conveniência:

• A WF entendeu que os seus clientes do AV procuravam especialmente conveniência,

e foi a partir desta constatação que iniciou o planejamento das operações. Todas as

diretrizes e processos visaram fornecer aos clientes conveniência, reduzindo ao

máximo o tempo gasto em suas transações e a ida a agências bancárias do AF; e

• O DJ atualiza as informações no AV durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. No

ambiente físico a atualização é feita apenas 1vez ao dia.

c. As empresas desenvolveram produtos e serviços no AV que atendessem às

necessidades explícitas e não explícitas dos seus clientes:

• A American Airlines focou os seus esforços para o AV primeiramente nos clientes

mais lucrativos. Os processos de negócios privilegiaram a satisfação destes clientes, e

embora seus clientes não tivessem externado seu desejo por tarifas extremamente

competitivas, AA utilizou o AV para prover serviços impossíveis de serem prestados

no ambiente físico, tais como o programa NetSAA vers que notifica os clientes da

disponibilidade de assentos para o próximo final de semana oferecendo descontos;

• A Hertz implementou suas operações no ambiente virtual que eliminaram todos os

fatores de atrasos por parte dos clientes, otimizando o tempo destes nas agências e

reduzindo sua ansiedade;

• O Wells Fargo desenvolveu processos administrativos no AV que primeiramente

atenderam os seus clientes mais lucrativos, obtendo maiores retornos já no curto

prazo através do aumento da satisfação destes e conseqüente aumento das transições

realizadas;

• O DJ fortalece e estimula a criação de comunidades de leitores através da formação

de fóruns de discussão sobre tópicos específicos.

d. As empresas utilizaram do AV para incrementar a personalização na prestação

de seus serviços:

• O DJ aprimorou os processos de obtenção e consolidação de notícias personalizadas,

fornecendo cada vez mais notícias detalhadas sobre os assuntos selecionados pelos
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seus leitores. No entanto, Dl perceberu que os seus leitores queriam receber

informações personalizadas além do resto das notícias do jornal, e não em detrimento

ao resto das notícias.

e. As empresas utilizaram das informações de seus clientes como ferramenta

estratégica para o desenvolvimento de novos negócios:

• O Dl rastreou a consulta de seus clientes a diferentes seções do jornal, bem como

obteve informações sobre o perfil, necessidades e expectativas de seus clientes. A

empresa pôde então criar uma base significativa de clientes leais, tendo mais do que

85% dos seus leitores do AV renovando suas assinaturas no segundo ano.

f. As empresas aumentaram as suas margens de lucro prestando serviços

diferenciados no AV:

• Os leitores pagam pelos serviços no AV em detrimento aos concorrentes do Dl que

fornecem informações gratuitamente as informações. Isto só é possível pela alta

qualidade do serviço prestado, bem como pela manutenção da reputação do jornal no

AF.

g. As empresas realizaram pesquisas estruturadas para para identificar o perfil e

necessidades dos clientes do AV da mesma forma que o fizeram para os

consumidores do AF:

• A Hertz fez pesquisa estruturada para determinar o perfil dos seus clientes, e

incentivou os clientes a manter suas informações atualizadas.

7.1.2 Conclusões baseadas nas pesquisas publicadas

As 'conclusões baseadas nas pesquisas publicadas são : os consumidores estão

continuamente migrando para o ambiente virtual; a freqüência de consultas é superior ao

número de transações no ambiente virtual; o consumo no ambiente virtual permite maior

poder de barganha ao consumidor em relação ao poder que exerce no ambiente físico; a

conveniência, o ambiente da loja e o prazer de comprar são determinantes no processo de

decisão dos consumidores do ambiente virtual; os consumidores do ambiente virtual têm

maior renda daqueles no comércio tradicional, e conhecimentos de tecnologia de

informação; os executivos das empresas do ambiente virtual precisam mudar

radicalmente o conceito de negócios para que possam ser bem sucedidos no ambiente

virtual; e no ambiente virtual a criação do valor percebido pelo consumidor objetiva o

maior envolvimento deste no processo de prestação do serviço.
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a. Os consumidores estão continuamente migrando para o ambiente virtual : No

outono de 1995, segundo uma pesquisa realizada pela CommerceNet e pela Nielsen

Media Research I , 55% dos usuários do ambiente virtual o usavam para obter

informações específicas sobre os serviços, enquanto 35% dos usuários obtinham

informações sobre os produtos antes de efetivamente realizarem uma compra, mesmo

que esta tenha sido realizada não no ambiente virtual mas nas instalações do

vendedor. Em março de 1997 a mesma pesquisa apresentou os resultados foram

sensivelmente diferentes da primeira 2 . Nesta, 73% (contra 55% anteriores) dos

usuários do ambiente virtual o usavam para obter informações sobre serviços, 53%

(contra 35% anteriores) usavam para obter informações antes das compras, e 15% -

aproximadamente 5,6 milhões de usuários - usavam o ambiente virtual para realizar

compras através dele.

b. A freqüencia de consultas é superior ao número de transações no ambiente

virtual: entre os consumidores que têm acesso a Internet, mais da metade a utiliza

para procurar algum tipo de informação mais do que uma vez por semana. Metade a

utiliza para enviar e-mail pessoal e profissional mais do que uma vez por semana.

Somente 2% deles usam mais do que uma vez por semana para fazer compras, e 78%

nunca fizeram compras pela Internet 3 .

C. O consumo no ambiente virtual permite maior poder de barganha ao

consumidor daquele poder exercido no ambiente físico : Mike Orobes, gerente

geral da Royal Motor Sales em São Francisco, rapidamente percebeu que os serviços

de vendas de carros no AV estavam dando aos clientes maior poder de barganha

sobre as compras ..Desde então, seus lucros têm diminuido em até 25%. Ele afirma:

"as pessoas sabem quanto elas vão pagar pelo carro, e elas não deixam você real izar

grandes lucros" 4 . Está claro que o poder está mudando para os consumidores 5 . Não

porque os consumidores têm mais opções, mais informação sobre os produtos e

serviços, e melhor acesso aos fornecedores. Nem porque o atrito no ambiente fisico

está desaparecendo porque os consumidores podem mudar de fornecedor com

pequeno esforço. Mas sim porque os consumidores do ambiente virtual esperam

relações que sejam duas-mãos, distribuídas, e muito maleáveis.
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Os consumidores, e não somente os fornecedores, continuamente cnam valor

colocando seu conhecimento; os consumidores podem agregar e desagregar valor de

diferentes fornecedores, como no caso dos jornais, aumentando o seu poder; e através

dos informediários os consumidores se tomaram mercado de um só, requerendo

serviço altamente diferenciado e assim movendo do poder para si mesmos.

d. A conveniência, o ambiente da loja e o prazer de comprar são determinantes no

processo de decisão do consumidor: os consumidores do ambiente virtual esperam

fazer compras 24 horas por dia (a qualquer hora), 7 dias por semana (em qualquer

dia) 6,7 .

Os consumidores geralmente querem mais flexibilidade do que os operadores de

shopping centers do ambiente virtual (maUs) podem oferecer. Eles também querem

mais flexibilidade quando realizam transações financeiras 8 . Para muitas pessoas,

comprar é uma atividade social e pessoal muito importante 9 . A conveniência é um

dos aspectos mais importantes no varejo e em outras formas de vendas como vendas

por catálogos 10 . Além da conveniência, o ambiente da loja 11 e o prazer de comprar

em um determinado lugar 12 são também determinantes no processo de decisão dos

consumidores.

e. Os consumidores do ambiente virtual têm maior renda do que os do comércio

tradicional, e maiores conhecimentos de tecnologia de informação: as classes A e

B foram as primeiras a adotar o novo ambiente como um meio para realizar compras.

A maioria é masculina, demandam interatividade, e rapidamente ficam desmotivados

13. Esta desmotivação se dá principalmente por sites com falta de conteúdo e por

redes de transmissão lentas.

f. Os executivos das empresas do ambiente virtual precisam mudar radicalmente o

conceito de negócios para que possam serem bem sucedidos no ambiente virtual:

Três anos após emergir para o centro das atenções, a Internet apresenta um desafio

difícil para as empresas já estabelecidas e que competem no ambiente físico 14 .

As oportunidades apresentadas pela Internet parecem claras : permitindo a

conexão direta entre pessoas em qualquer lugar, a Internet permite as empresas a

construir relacionamentos interativos com clientes e fornecedores, e entregar novos

produtos e serviços a um custo muito pequeno. Mas as empresas que parecem ter

vantagem sobre isto são as start-ups como Yahoo! e a Amazon.com. Empresas
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estabilizadas no ambiente físico que durante décadas construíram cuidadosamente

marcas e cadeias de distribuição sofisticadas, correm o risco de estragarem tudo o que

criaram quando tentam competir no ambiente virtual. Os executivos destas empresas

têm muita dificuldade em competir neste novo ambiente por ser um fenômeno muito

recente, incerto e confuso, além da dificuldade que têm em estimar com precisão os

retornos sobre qualquer investimento que venham a fazer na Internet.

g. No ambiente virtual a criação do valor percebido pelo consumidor objetiva o

maior envolvimento deste no processo de prestação do serviço : No livro

"Exploiting the Virtual Value Chain" l5, RAYPORT e SVIOKLA explicam como

informação e serviços podem ser somados a produtos.

Eles afirmam que todas as empresas competem em dois mundos : o mundo físico

de recursos que os gerentes podem ver e tocar (marketplace) e o mundo virtual feito

de informações (marketspace). Os processos para criar valor nos dois mundos são

diferentes.

Observando que a abordagem tradicional da cadeia de valor vê a informação

como um elemento de suporte para os processos que agregam valor, mais do que a

própria fonte de valor, os autores afirmam que os gerentes devem focar no ambiente

virtual. Cada etapa do fluxo de informação dentro da cadeia de valor pode constituir

um novo produto ou serviço. A questão central do comércio no ambiente virtual não é

como reduzir o envolvimento do consumidor na criação do valor, e sim de como

aumentar o seu envolvimento no nível humano.

Marshall MCLUHAN 19 , um estudioso dos meios de comunicação, afirmou que

este envolvimento se dá "fazendo da mídia a massagem": criar um conteúdo de

informação, rico em experiência para o consumidor, é engajar no nível humano. Por

exemplo, um ambiente em que o consumidor possa exercitar seus sentidos humanos e

capacidades. Aonde ele possa aumentar e explorar suas experiências, ou aumentar e

exercitar suas capacidades. E aonde ele possa tomar a iniciativa de atender às suas

necessidades, e aos seus sonhos.

7.1.3 Considerações sobre as Conclusões Apresentadas

Como observa-se no quadro-síntese apresentado a seguir, as conclusões

decorrentes das análises dos casos apresentados são totalmente consistentes com aquelas

decorrentes da análise das pesquisas publicadas. A satisfação total do consumidor do AV
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é a base em que se alicerçam todas as estratégias e decisões tomadas na implementação

das operações neste novo ambiente.

Embora o consumidor do AV tenha características socio-demográficas diferentes

daqueles do AF, as empresas buscam compensar estas diferenças espelhando as

capacidades desenvolvidas no AF, e criando novas formas de interação com o

consumidor do AV.
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Quadro 7-1

Conclusões sobre o Consumidor do AV

Necessidades j Satisfação I Fatores I Dimensões
o CONSUMIDOR

Conclusões dos Casos Apresentados Conclusões das Pesquisas Publicadas

As empresas implementaram as operações no AV tendo como base as Os consumidores estão continuamente migrando para o ambiente virtual.

informações de seus clientes no AF.

As empresas implementaram suas operações no AV provilegiando a A freqüência das consultas é superior ao número de transações no AV.

conveniência.

As empresas desenvolveram produtos e serviços no AV que atendessem às O consumo no AV permite maior poder de barganha ao consumidor daquele

necessidades explícitas e não explícitas de seus clientes. poder exercido no AF.

As empresas utilizaram do AV para incrementar a personalização na prestação A conveniência, o ambiente da loja e o prazer de comprar são determinantes no

de seus serviços. processo de decisão do consumidor.

As empresas utilizaram das informações de seus clientes como ferramenta Os consumidores do AV têm maior renda do que os do AF, e maiores

estratégica para o desenvolvimento de novos negócios. conhecimentos de tecnologia de informação.

As empresas aumentaram as suas margens de lucro prestando serviços Os executivos das empresas do AV precisam mudar radicalmente o conceito de

diferenciados no AV. negócios para que possam ser bem sucedidos no AV.

As empresas realizaram pesquisas estruturadas para identificar o perfil e No AV a criação do valor percebido pelo consumidor objetiva o maior

necessidades dos clientes do AV da mesma forma que o fizeram para os envolvimento deste no processo de prestação do serviço.

consumidores do AF.

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação,
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7.2 AS DIMENSÕES ESTRUTURAIS E GERENCIAIS DO CONCEITO DE

SERVIÇOS

No capítulo 3 deste trabalho foram apresentadas as 8 dimensões do ambiente físico.

FITZSIMMONS e FITZSIMMONS propuseram 2 classes de dimensões : estruturais e

gerenciais. As dimensões estruturais são o sistema de entrega, as instalações, a localização,

e a capacidade da empresa prestadora de serviços. As dimensões gerenciais são o contato

do cliente com a organização de serviços, qualidade do serviço prestado, a gestão da

capacidade e demanda, e tecnologia da informação disponível para a prestação dos serviços.

O desafio em traçar o paralelo entre as dimensões dos serviços prestados no

ambiente físico e as dimensões dos serviços prestados no ambiente virtual, está na falta de

literatura e pesquisas publicadas que abordem esta análise.

Desta forma as conclusões apresentadas são o resultado das análises pessoais do

autor deste trabalho, baseadas na pesquisa bibliográfica realizada e na pesquisa dos sites das

empresas apresentadas.

7.2.1 Dimensões Estruturais

7.2.1.1 Sistema de Entrega (delivery system) : no ambiente virtual o sistema de entrega é

realizado exclusivamente neste ambiente, ou em conjunto a atividades realizadas no

ambiente físico. Por exemplo, a compra de softwares e informações pode ser feita

exclusivamente on-line, sem a necessidade de entregas no ambiente físico. Contudo a

compra de compact discs, ou a contratação de serviços de limpeza, é realizada nos dois

ambientes : a definição do produto e a forma de pagamento é feita AV, e a entrega do

produto ou a prestação do serviço é feita no AF.

Quando comparado ao ambiente físico, o ambiente virtual permite um maior grau de

liberdade para que as empresas adequem os seus serviços às necessidades dos clientes. A

complexidade do serviço não muda em função do ambiente, uma vez que é inerente ao

serviço (a complexidade de uma cirurgia ou do trâmite legal na compra de um imóvel não

são alteradas pelo ambiente em que se dá a transação).

• O Wells Fargo oferece diferentes serviços com diferentes graus de divergência para os

seus clientes. Estes realizam no ambiente virtual transações qualificadas como simples,

tais como consultas às contas pessoais, transferência de valores, solicitação de talões de

cheque, pequenos investimentos e outras. Porém as transações qualificadas como
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complexas são realizadas no ambiente físico (agências bancárias) tais como

investimentos significativos em ações, compra de certificados bancários, depósitos em

dinheiro, empréstimos bancários, e outras.

• O Babson College implementou as atividades no AV considerando duas dimensões : as

atividades do AF e os tipos de clientes. Primeiramente implementou as atividades mais

simples, tais como consulta aos dados cadastrais dos alunos (nome, endereço, matrícula,

filiação), consultas à situação da matrícula nos cursos (matérias, horários, créditos

acumulados), e consultas ao calendário escolar.

As atividades mais complexas, como por exemplo aquelas que demandavam a

assinatura do aluno ou de seu reponsável, foram mantidas no AF na primeira fase de

implementação. Em seguida a universidade implementou no AV átividades complexas

tais como o pagamento de matrículas e mensalidades, reserva de dormitórios, o

cancelamento de matérias, o processamento dos empréstimos aos estudantes, e outras.

Todas as atividades foram inicialmente implementadas no A V considerando as

necessidades e expectativas dos alunos, considerados como principais usuários do AV.

Após a consolidação da implementação das operações no novo ambiente, a universidade

extendeu o escopo de "cliente" para os pais dos alunos e para os funcionários do BC.

Com isto outros serviços passaram a ser oferecidos no AV, porém a maioria deles

disponibilizados com a autorização dos alunos (ex: boletim de notas, listas de presença).

• O Dow Jones' Wall Street Joumal implementou as operações no ambiente virtual de

forma inédita: enquanto a maioria das empresas não cobrava pelas informações no A V,

DJ cobrava de seus leitores um diferencial pelos serviços prestados no AV. A empresa

justificava este diferencial pela personalização dos serviços oferecidos neste novo

ambiente, personalização impossível de ser oferecida no ambiente físico.

7.2.1.2 Instalações: os elementos das instalações no AF são o projeto do local, lay-out, o

fluxo de funcionários no local, e a psicologia do ambiente e orientação. A correspondente

destes elementos no ambiente virtual pode ser entendida como:

Projeto: as questões da privacidade e segurança no AF são transferidas ao A V

através da construção de sites que resguardem a identidade do cliente e garantam

a sua segurança quando do fornecimento de informações pessoais, tais como

dados de documentos e número de cartão de crédito.
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Lay-out e Fluxo de Funcionários no Local: o lay-out do ambiente fisico pode

ser entendido como a apresentação visual do site. O site deve privilegiar a

eficiência do ato da compra pelo cliente. Devem ser atraentes, amigáveis, e

prover conteúdo. A dificuldade em se acessar as informações ou realizar a

compra do serviço procurado, pode desistimular o cliente no AV da mesma

forma que o mau acondicionamento dos produtos pode desistimular o cliente no

AF.

Psicologia do Ambiente e Orientação: ao entrar na empresa de serviços do AF,

o cliente procura respostas às questões da orientação do espaço (ex: Onde eu

estou?), bem como da orientação funcional (ex: Como esta empresa trabalha, e o

que eu preciso fazer agora ?). A ansiedade e o sentimento de desproteção podem

surgir caso informações sobre o espaço não estiverem disponíveis. No ambiente

virtual a empresa deve prover as respostas às questões da orientação do espaço e

da orientação funcional, quando implementando as operações no AV. O site deve

ajudar o cliente na localização da informação procurada, ou do serviço a ser

contratado. O cliente deve ter a confiança de que a pesquisa que está realizando

vai gerar o resultado esperado. Caso o site não seja projetado de forma a prover

as informações aos clientes de forma lógica, objetiva e rápida, os clientes

poderão se sentir desmotivados a concluir o ato da compra.

• A American Airlines projetou o seu site de forma a garantir a consistência das

informações fornecidas, e facilitar o processo de pesquisa dos usuários. Para tal unificou

a base-de-dados dos ambiéntes fisico e virtual, o que permite ao cliente a obtenção das

mesmas informações tanto 'nas lojas como no site da empresa. Em adição disponibilizou

na primeira página de seu site as funções básicas de suas operações, o que permitiu aos

usuários rapidamente acessar as informações desejadas. Por exemplo, atualmente o

usuário que participa do programa "AAdvantage" acessa todas as informações com um

c1ick na primeira página do site.

• A Hertz combinou as melhorias das operações no AF com a implementação das

operações no AF. Isto foi feito através da criação dos quiosques de informações aos

clientes, da identificação clara dos locais de retirada e retorno dos veículos nos

aeroportos, e da disponibilização de toda a documentação quando da chegada do cliente

na loja. No AV a empresa privilegiou o rápido acesso às informações dos veículos
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disponíveis, tais como suas características de espaço e desempenho, preço, e gastos

complementares como seguros. Em alguns casos a empresa disponibilizou a foto de seus

veículos no site de forma a minimizar o risco da incerteza por palie do cliente.

7.2.1.3 Localização : a localização é a área onde o serviço é prestado. Ela afeta as

dimensões estratégicas de serviços tais como flexibilidade, posicionamento competitivo,

gerenciamento da demanda e foco.

Flexibilidade : é o grau em que a empresa de serviços pode reagir às mudanças

econômicas. O AV não impõe restrições à flexibilidade da localização da

empresa de serviços, uma vez que não há restrições de espaço para o acesso das

informações on-line. A exceção se faz para a infraestrutura de telecomunicações

que pode não ser adequada para a transmissão de dados, o que limitaria a

flexibilidade da empresa de serviços no AV.

Posicionamento competitivo: o posicionamento competitivo no AV é realizado

através da escolha dos sites "portais" ou "search engines", que permitem a

busca de informações que atendem a critérios de busca estabelecidos pelos

usuários.

Gerenciamento da demanda: com o objetivo de garantir a demanda adequada

por seus serviços, as empresas do AV se associam a outras empresas que prestam

serviços complementares aos seus. Esta associação é feita de diferentes formas,

tais como através da inclusão de banners nos sites das empresas associadas, ou

estabelecendo links dos endereços eletrônicos.

Foco: o foco é garantido através da prestação de serviços consistentes em ambos

ambientes - físico e virtual. Para tal as empresas do AV criaram uma base-de-

dados única para ambos ambientes, reduzindo os riscos de perda de consistência.

• O Wells Fargo implementou o conceito one-stop em suas operações nos ambientes físico

e virtual. Para tal implantou postos de serviços em supermercados e lojas, passou

oferecer instruções em Braille e oferecer seus serviços através de ATMs e telefone.

Além disso, formou parcerias com empresas de serviços complementares aos seus, tais

como Starbucks Coffee Company, com o objetivo de garantir e expandir a demanda por

seus serviços. A empresa foi a pioneira na prestação de serviços bancários on-line,

oferecendo serviços para clientes em território norte-americano ou em viagem ao

exterior.
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• O Babson College disponibilizou o seu endereço eletrônico na maiona dos sites

"portais" norte-americanos focados em educação universitária. Desta forma permitiu que

alunos potenciais tivessem acesso às informações sobre a universidade, de seus

beneficios e da qualidade de suas instalações e ensino. A base-de-dados unificada

permitiu que os diferentes clientes da universidade (alunos, funcionários e pais de

alunos) tivessem acesso às informações e serviços consistentes nos dois ambientes -

fisico e virtual.

• O Dow Jones' Wall Street Journal incorporou em seu site banners de empresas de

serviços complementares aos seus. O leitor pode acessar as informações do jornal

atualizadas 24 horas por dia no ambiente virtual, e caso deseje, acessar o site de

empresas de serviços complementares com um click. Da mesma forma que Babson

College, Dow Jones' unificou a base-de-dados de ambos ambientes, garantindo a

consistência das informações fornecidas aos leitores. Assim o leitor do jornal impresso

tem a mesma informação do leitor do site da empresa, considerada a questão da

atualização (contínua para o ambiente virtual).

7.2.1.4 Planejamento da Capacidade (Gerenciando Filas) : o cliente busca atendimento

rápido às suas necessidades, e a rapidez deste atendimento afeta diretamente o seu nível de

satisfação. Quando se trata de compra de informações e softwares, ou de prestação de

serviços on-line, a espera pelo cliente é função da capacidade da infraestrutura de

telecomunicações em transmitir dados a altas velocidades.

Quando se trata de serviços que são comercializados no AV, porém entregues no

AF, a espera é função da capacidade da empresa de serviços em atender de forma eficiente à

demanda de clientes. A estrutura do AF deve ser compatível com a demanda pelos serviços,

e deve considerar a mão-de-obra alocada, a tecnologia de informação disponível, e a área e

localização da loja ou escritório,

A empresa de serviços deve considerar a linha de frente e a estrutura de apoio

quando do planejamento da capacidade instalada.

Para responder rapidamente às questões dos clientes, as empresas do AV têm

instalado sistemas automáticos de respostas. Neles o cliente encaminha suas questões para a

empresa via e-mail, e as recebe as respostas automáticamente sem a interação de pessoas.

Em outros casos as empresas contratam mão-de-obra para responder às questões dos clientes
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via e-mail, ou ainda implementam sistemas informatizados que automaticamente enviam as

questões dos clientes às áreas das empresas com competência para respondê-las.

Da mesma forma que a linha de frente, a estrutura de apoio deve ser implementada

pela empresa de forma a garantir o atendimento à demanda de seus serviços. A estrutura de

apoio deve atender à organização de serviços nos dois ambientes - físico e virtual. Por

exemplo, embora Amazon.com opere exclusivamente no AV, a empresa sentiu a necessidade

de criar dois warehouses nos Estados Unidos. Estes warehouses estão localizados nas costas

Oeste e Leste dos Estados Unidos, e foram criados para reduzir o tempo de espera dos

clientes por títulos cujas editoras independentes mantém estoques mínimos ou nenhum

estoque.

• A American Airlines observou que mais do que 50% das chamadas de clientes ao seu

cal! center não resultavam em vendas. A empresa viu no ambiente virtual a

possibilidade de aumentar a satisfação de seus clientes e reduzir os seus custos

operacionais. Desta forma formou um grupo de trabalho que durante vários anos

construiu e aprimorou o site da empresa, disponibilizando funções e provendo

informações que antes eram realizadas e obtidas em suas lojas do AF. O resultado deste

esforço foi a liderança do mercado norte americano em transporte aéreo, e o maior

índice de retenção de clientes entre as empresas do setor.

• A Hertz entendeu que a padronização de seus serviços resultaria no aumento da

eficiência de suas operações, na redução de seus custos operacionais, e no aumento da

satisfação e conseqüente retenção dos clientes. Para tal implementou suas operações no

ambiente virtual tendo como base os processos já estabelecidos no ambiente físico. A

conveniência do cliente foi o objetivo buscado nas operações do AV, e foi entendida

como a facilidade e .agilidade do cliente em realizar negócios com a Hertz. A estrutura

fisica da empresa foi reoorganizada para reduzir o tempo de espera do cliente na locação

do veículo, como por exemplo redesenho do pátio de veículos nos aeroportos, e

elaboração de contratos anuais de locação de veículos.

7.2.2 Dimensões Gerenciais

7.2.2.1 Contato: Alf CHATTEL 22 afirma que cada contato com o consumidor deve ter a

força de um grande começo. Os consumidores entram no mundo do fornecedor com um

profundo senso de que o contato que será realizado será uma busca para o melhor. Neste

senso, o termo "consumidor" deve ser substituído pelo termo "participante". Os recursos
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para a busca são o conhecimento do consumidor, a profunda preocupação por aquilo que

será o consumidor, e o acesso aos recursos para explorar e fazer com que coisas grandes e

excitantes aconteçam.

A segunda fase do contato é a facilitação e a habilitação de um envolvimento e

absorção intensos. O fornecedor pode permitir que o consumidor projete a melhor solução

possível - uma que ele entenda totalmente e que perceba que fez grande sentido.

Finalmente, se a experiência do consumidor foi positiva, este deixa o contato com o

forte sentimento de que o problema foi resolvido ou que a pressão foi aliviada. Ele pode

deixar o encontro com o sentimento de que ele foi tratado com integridade, justeza e

respeito; com o sentimento de que algo excelente foi criado, e sentir que uma nova porta foi

aberta, talvez uma porta para uma vida melhor, ou um mundo melhor. E talvez mais

importante do que tudo, ele pode deixar o encontro com a uma experiência de qualidade.

Todo encontro deve ser um um forum para a produção de novos insights 23

conhecimento de novas possibilidades e como gerenciá-las. E isto depende inteiramente de

alavancar as forças da imaginação.

Todo encontro deve ser um processo de descoberta mútua 24 . Em adição à geração

de valor, pôr o projeto na linha de frente permite que empresas recriem a relação com o

cliente a cada encontro.

No rápido século XXI, a única relação com os consumidores que se manterá no

tempo será aquela que for redesenhada a cada encontro com o cliente.

• O Wells Fargo é caracterizado por liderar o serviço aos clientes. Sua diretriz é a

conveniência. No ambiente fisico a empresa buscou a criação de agências bancárias que

propiciassem uma experiência positiva aos seus clientes, através de localizações

estratégicas que facilitassem o acesso do cliente aos serviços, da criação de uma

atmosfera agradável nas agências, e da implementação da tecnologia da informação para

tornar os serviços mais rápidos e seguros. No ambiente virtual a diretriz principal foi a

de estabelecer um relacionamento individual com os clientes. Através da aproximação

das operações da empresa com os clientes, novos serviços foram desenvolvidos para

atender às necessidades destes clientes e muitas vezes superar suas expectativas. O

contato pessoal com o cliente no AV foi substituído pela criação de comunidades de

interesses nas quais os clientes trocam informações entre si sobre investimentos,

empréstimos, e outros serviços bancários.
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• O Babson College geriu o contato no AV através da adoção de diferentes estratégias

para cada tipo de cliente. Assim que o aluno foi aprovado pelo BC, a universidade envia

carta formal de aceitação incluindo um código e senha de acesso ao site especialmente

criado para os ingressantes. Neste site o aluno pode obter todas as informações

necessárias para conduzir a bom termo o seu ingresso na universidade. Caso alguma

dúvida persista, o aluno pode contatar o departamento do BC de seu interesse para

encaminhar as perguntas e assim obter as respostas do pessoal que designar. Para os pais

dos alunos a universidade criou funções em seu site que permitiam o acesso às

informações de seu interesse, tais como a estrutura física e organizacional da

universidade, histórico acadêmico e profissional dos professores, avaliação dos cursos

feitas pelos alunos, e, quando autorizado pelo aluno, boletim de ndtas e contas a pagar.

Os pais dos alunos tinham a possibilidade de entrar em contato direto com qualquer

professor ou funcionário administrativo do BC, fosse por e-mail, telefone, ou

pessoalmente.

7.2.2.2 Qualidade: no ambiente físico, a verificação da qualidade é simultânea à prestação

do serviço. A qualidade do serviço é o resultado da experiência do consumidor com a

organização de serviços. Esta experiência pode ocorrer em 5 diferentes dimensões ou na

combinação delas : confiabilidade, responsividade às necessidades dos clientes, garantia,

empatia, e tangibilidade.

No ambiente virtual a qualidade é gerida de forma semelhante àquela do ambiente

físico. Independentemente do ambiente em que opera, a empresa busca fornecer ao cliente

uma experiência positiva quando da compra de um determinado serviço. Esta experiência é

função principalmente da qualidade percebida pelo cliente, desmembrada em 5 dimensões:

Confiabilidade : é a certeza de que o serviço será concluído no tempo esperado,

atendendo aos padrões esperados, e sem erros a cada vez que for contratado.

Reponsividade : é o apoio que a empresa dá ao cliente durante e após a

prestação do serviço.

Garantia: é a competência da empresa em transmitir confiança ao cliente de que

sua satisfação será maximizada.

Empatia: é a competência da empresa em identificar as necessidades do cliente

- explícitas ou não, e prestar serviços adequados às essas necessidades.
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Tangibilidade : é a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e

material de comunicação.

No ambiente virtual a gestão de cada dimensão é feita de forma diferente daquela do

ambiente físico, devido às limitações deste ambiente em fornecer uma experiência completa

ao cliente quanto ao serviço prestado.

No AV a experiência do cliente é limitada aos sentidos visão e audição. O cheiro,

gosto e textura do produto que compõe o serviço não são experimentados no AV.

Desta forma as empresas que operam no novo ambiente buscaram formas

alternativas para suprimir esta deficiência. Virtual Vineyards, a maior empresa do mundo na

venda de vinhos e complementos pela Internet, incluiu em seu site a descrição detalhada de

seus produtos feita pelo proprietário da empresa, um reconhecido enólogo do mercado

norte-americano.

Outras empresas dão a oportunidade do cliente conhecer os seus serviços no AF, o

que permite uma experiência completa da compra.

No entanto, é comum às empresas o estabelecimento de uma reputação que reduza a

ansiedade dos clientes quanto a qualidade do serviço a ser adquirido. As empresas que

anteriormente operavam no AF, se esforçam por transferir sua reputação neste ambiente

para o AV, como é o caso da Wells Fargo, Hertz, e Dow Jones' Wall Street Journal.

As empresas do AV continuamente se esforçam em prover uma experiência positiva

ao cliente. Esta experiência deve ser repetida a cada serviço prestado, dada a facilidade da

troca de fornecedor que o novo ambiente propicia aos clientes.

• A American Airlines adotou como estratégia a manutenção da qualidade dos serviços

prestados em ambos ambientes - físico e virtual. Para tal formou um grupo de trabalho

que implementou as-operações no AV, que teve como base os critérios de qualidade e

satisfação total do clientes estabelecidos no AF. Gradativamente a empresa incorporou

funções ao seu site que permitiram ao cliente maior poder sobre as decisões de compra

de passagens aéreas e reservas em vôos e hotéis. O cliente passou a ter acesso aos

horários e rotas dos vôos da empresa, às tarifas e taxas de embarque, e, em se

cadastrando no programa AAdvantage, acesso aos bônus acumulados e às tarifas

promocionais.

• A Hertz entendeu que os seus clientes queriam ter uma melhor experiência no aluguel de

canos. Para tal a empresa fez uso extensivo da eletrônica para reduzir o esforço de seus
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clientes quando do aluguel de um veículo, e usou dos dados de seus clientes para

garantir que as suas preferências fossem atendidas em qualquer parte do mundo. Hertz

implementou diversas melhorias nas suas operações em ambos ambientes - fisico e

virtual, buscando a satisfação plena de seus clientes. Uma das melhorias mais

significativas foi a implementação do sistema GPS - Global Positioning System, que

auxilia o usuário a localizar qualquer destino dentro dos Estados Unidos. Outra iniciativa

foi a integração de sua base-de-dados em nível mundial, garantindo a consistência dos

serviços prestados em qualquer localidade.

7.2.2.3 Gerenciamento da Capacidade e Demanda: uma vez que os investimentos em

instalações e tecnologia de informação já tenham sido realizados, a empresa procura

maximizar o uso da capacidade instalada e conseqüentemente os seus lucros.

A gestão da capacidade e demanda deve ser feita considerando os recursos

disponíveis nos dois ambientes - físico e virtual.

No AF, a estrutura deve ser compatível com a demanda pelos serviços, e deve

considerar a mão-de-obra alocada, a tecnologia de informação disponível, e a área e

localização da loja ou escritório.

No AV, a empresa deve instalar servidores em número suficiente para atender a

demanda e o crescimento desta ao longo do tempo. A infraestrutura de telecomunicações

também deve ser constantemente readequada às novas demandas, provendo maior

velocidade e capacidade de transmissão de dados.

A gestão da oferta e da demanda dos serviços comercializados no AV e prestados no

AF, é feita de forma semelhante à gestão de serviços comercializados e prestados no AF.

Diferentes estratégias têm sido adotadas pelas empresas nesta gestão, tais como demanda

particionada, descontos no preço, oferta de serviços complementares, sistemas de reserva,

envolvimento do cliente na prestação do serviço, turnos de trabalho, contratação de

temporários, funcionários multi-tarefa, capacidade ajustável, venda de capacidade, e outras.

Para serviços comercializados e prestados exclusivamente no AV, a gestão da

capacidade e demanda é função da tecnologia de informação instalada. O número de

servidores determina a facilidade e a rapidez do acesso às informações e programas

adquiridos pelo cliente. Softwares gestores da rede de informações permitem maior rapidez

na resposta às pesquisas e solicitações dos clientes.
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• O Wells Fargo formou parcerias com empresas de serviços complementares seus,

garantindo o uso intensivo de seus terminais instalados em diferentes pontos. A empresa

passou a vender selos de cartas em seus ATMs, expandindo o conceito de vendas one-

stop em que o cliente adquire diferentes serviços em um local único.

• A American Airlines buscou maximizar a ocupação dos assentos de suas aeronaves no

ambiente físico. Uma vez que um avião tenha decolado, a perda da receita dos assentos

vazios não é mais recuperada. Desta forma a empresa implementou as suas operações no

ambiente virtual pois percebeu que os seus clientes mais lucrativos tratavam-se de

pessoas com domínio do uso de computadores pessoais, não dispunham de tempo, e

buscavam conveniência.

Simultaneamente aos seus esforços no ambiente virtual, a empresa implementou o

yield management que otimizou a utilização de assentos e se tomou a base do programa

NetSAA verso Todos estes esforços levaram à redução drástica dos custos operacionais

da empresa com pessoal em lojas e cal! centers, além de dar maior poder ao usuário do

processo de reserva e compra de passagens aéreas.

7.2.2.4 Tecnologia da Informação (TI) : através do uso criativo e eficaz da tecnologia da

informação, empresas dos ambientes físico e virtual desenvolvem serviços diferenciados e

competitivos aos seus clientes. A TI auxilia a empresa de serviços na criação de barreiras de

entrada de concorrentes, na geração de receitas, nas melhorias da qualidade e aumento de

produtividade, e na criação de uma base de dados estratégica.

O uso da TI é intensificado no ambiente virtual. Como neste ambiente as transações

comerciais são baseadas na informação, a empresa de serviços do A V tem melhores

condições de criar bases-de-dados com detalhes dos perfis de seus clientes e de seu

comportamento de compra, e assim prover serviços personalizados que atendam às

necessidades e expectativas de seus clientes.

A implementação da TI pelas empresas de serviços foi feita de diferentes formas,

Algumas empresas passaram a exigir de seus clientes atuais e potenciais, informações

pessoais para terem acesso às informações do site. Isto fez com que o número de visitas ao

site fosse reduzido em mais do que 50%, fazendo com que a empresa eliminasse esta

exigência.
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Outras empresas criaram sites com diferentes níveis de acesso. Até um determinado

nível de acesso, todo e qualquer visitante pode acessar as informações desejadas. A partir

deste nível, o visitante só pode acessar as informações caso forneça seus dados pessoais.

Independentemente da estratégia adotada, observamos que as empresas do AF e do

AV buscam cada vez mais formas criativas no uso da TI. Desta forma podem criar produtos

diferenciados e personalizados aos seus clientes, buscando a maximização de sua

satisfação.

Nos casos analisados foram observados os seguintes aspectos:

• O Wells Fargo unificou as bases-de-dados das contas corrente e poupança, dos fundos

mútuos, e de investimentos com o objetivo de melhor conhecer o comportamento de

seus clientes na utilização de seus serviços. A empresa adotou o protocolo da Internet,

TCP/IP, pois previu a expansão de seus serviços nesta nova rede. Estas inovações

permitiram a empresa segmentar o mercado, provendo serviços diferenciados para os

clientes de alto poder aquisitivo.

• O Babson College criou uma base de dados contendo respostas dadas por voluntários às

perguntas feitas por seus alunos. Com os dados obtidos de seus alunos, a universidade

pôde identificar com maior precisão as expectativas dos alunos em relação aos processos

administrativos, ao corpo de professores, e à qualidade e conteúdo dos cursos. A

implementação das operações no ambiente virtual permitiu a prestação de serviços de

maior qualidade, pois no AV os alunos eram capazes de se matricular em cursos,

reservar dormitório no campus, e serem lembrados de datas-limite, diretamente de

computadores pessoais instalados em suas residências.

• O Dow Jones utilizou o ambiente virtual como um novo meio de publicidade.

Inicialmente os executivos da empresa não acreditavam que os leitores pagariam por

notícias com tanta informação disponível gratuitamente no AV. No entanto após 6 meses

de experiências, o jornal observou que os leitores estavam dispostos a pagar pelas

notícias que atendessem a critérios previamente por eles estabelecidos. A personalização

dos serviços e a atualização contínua das notícias (24 x 7) só foi possível com os

avanços da tecnologia da informação e com o estabelecimento do ambiente virtual como

um novo meio de negócios.
•

• A American Airlines primeiramente implementou a tecnologia de informação no

ambiente físico e no ambiente virtual com objetivos diferentes. No AF a implementação
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(e aqui entenda-se, aprimoramento dos sistemas já existentes) visou a otimização dos

assentos disponíveis com o programa yield management. No ambiente virtual a

implementação da tecnologia da informação objetivou a redução dos custos operacionais

e o aumento da satisfação dos clientes, dando a estes maior poder sobre o processo de

reserva e compra de bilhetes aéreos.

7.2.3 Considerações sobre as Conclusões Apresentadas

FITZSIMMONS e FITZSIMMONS apresentaram o ambiente físico da prestação de

serviços como um conjunto de 8 dimensões, posteriormente classificadas como estruturais e

gerenciais. Estas dimensões formam o conceito de serviços e abrangem todos os fatores que

determinam o tipo de serviço prestado.

A combinação adequada destas dimensões permite que as operações atendam aos

objetivos estratégicos da empresa de serviços. No entanto esta combinação deve ser

entendida pelo gerenciamento como um processo dinâmico, que deve ser repensado a cada

contato com o cliente. Como Alf CHATTEL observou : "no rápido século XXI, a única
«:

relação com os consumidores que se manterá no tempo será aquela que for redesenhada a

cada encontro com o cliente".

A aplicação deste modelo ao ambiente virtual foi iniciativa do autor deste trabalho.

Não há literatura disponível que trate de tal aplicação. Neste exercício observamos

diferenças na aplicação do modelo para as dimensões estruturais e das dimensões gerenciais.

As dimensões estruturais - sistema de entrega, instalação, localização, e

planejamento da capacidade - formam a componente "tangível" do conceito de serviços.

Quando aplicamos estas dimensões ao ambiente virtual, sentimos a falta de uma

correspondente direta neste novo ambiente que, por sua natureza, é "intangível".

As dimensões gerenciais - encontro, qualidade, gestão da capacidade e demanda, e

tecnologia da informação - formam a componente "intangível" do conceito de serviços, e

conseqüentemente, são as que mais se aproximam do ambiente virtual. A análise dos casos

apresentados mostrou que a gestão destas dimensões não apresenta diferenças significativas

entre os dois ambientes, consideradas as características e limitações de cada um.

De uma forma geral, as empresas geriram as 8 dimensões do conceito de serviços de

forma integrada para os dois ambientes. Em alguns casos, como Hertz e American Airlines,

a distinção é imperceptível dado o nível de integração das operações do AF e AV.
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Embora o modelo de FITZSIMMONS e FITZSIMMONS tenha sido originalmente

elaborado para o ambiente fisico, a sua aplicação no ambiente virtual é válida pois

proporciona uma nova reflexão sobre a forma em que as operações neste novo ambiente são

implementadas.
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Figura 7-1

As Dimensões do Conceito de Serviços

Dimensões Estruturais Dimensões Gerenciais

Sistema de Entrega

Instalações Projeto
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Psic. do Ambiente e Orientação
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Planejamento da Capacidade

Flexibilidade

Posicionamento Competitivo

Gerenciamento da Demanda

Foco

Contato

Qualidade Confiabilidade

Responsividade
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Empatia

Tangibilidade

Gestão da Capacidade e Demanda

Tecnologia da informação

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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7.3 A IMPLEMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES NO AMBIENTE VIRTUAL

7.3.1 Conclusões baseadas nos casos apresentados

As conclusões baseadas nos casos apresentados são a maioria das empresas

realizou a transição do ambiente físico para o virtual de forma gradativa; a alta

administração das empresas esteve envolvida e comprometida durante todo o processo de

implementação das operações no ambiente virtual; as empresas formaram grupos de

trabalho interdepartamentais para a gestão da transição entre ambos ambientes; as empresas

implementaram as operações do ambiente virtual tendo como base as suas operações do

ambiente físico; a maioria das empresas integrou as bases-de-dados dos ambientes físico e

virtual para garantir o mesmo serviço em ambos ambientes; as empresas garantiram a

consistência dos serviços prestados, mesmo quando não unificararn as base-de-dados de

ambos ambientes.

a. A maioria das empresas realizou a transição do ambiente físico para o virtual de

forma gradativa:

• A AA implementou as operações no AV de forma gradativa, disponibilizando no

ambiente virtual primeiramente respostas às questões mais comuns de seus clientes;

• O WF fez a transição para o AV de forma gradativa e contínua, agregando novos valores

aos serviços prestados com o passar do tempo. A empresa iniciou as operações no AV

apenas fornecendo informações aos seus clientes, posteriormente oferecendo transações

e também incorporando serceiços de empresas de outras indústrias ao site (one-stop);

• O BC primeiramente implementou as suas operações no AV para o cliente "aluno",

expandindo posteriormente o escopo dos serviços oferecidos para o cliente

"funcionário", e finalmente para o cliente "pais dos alunos". Desta forma os usuários do

AV passaram a ter informações integradas entre os diferentes stakeholders do BC, o que

permitiu maior acesso e satisfação.

b. A alta administração das empresas esteve envolvida e comprometida durante todo

o processo de implementação das operações no ambiente virtual:

• O BC comunicou os alunos da implementação dos serviços no AV somente após a

tomada de decisão pela alta administração. A pesquisa com os alunos sobre a satisfação

dos serviços no AF só foi realizada após o envolvimento da alta administração e seu

comprometimento com o plano de mudanças.
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c. As empresas formaram grupos de trabalho interdepartamentais para a gestão da

transição entre ambos ambientes:

• A AA formou um grupo com representantes de diferentes áreas da organização,

garantindo consistência e atualização das informações disponíveis no ambiente virtual;

• O BC formou um grupo de pessoas responsável pela transição do AF para o AV

formado por profissionais das diferentes áreas administrativas, bem como por alunos

convidados e que contribuíram com informações extremamente relevantes para o

desenho das operações no AV.

d. As empresas implementaram as operações do ambiente virtual tendo como base as

suas operações do ambiente físico:

• A AA não redesenhou os sistemas de apoio disponíveis no ambiente fisico para adaptá-

los ao ambiente virtual. Antes, a empresa projetou o site como aplicativos que buscam

informações e funções nos sistemas de apoio do AF.

e. A maioria das empresas integrou as bases-de-dados dos ambientes físico e virtual

para garantir o mesmo serviço em ambos ambientes:

• A Hertz unificou a base-de-dados global, oferecendo aos clientes serviços consistentes

em qualquer localidade. Os processos ele reservas, ele retirada e de devolução dos

veículos são idênticos tanto se realizados pelos clientes no ambiente fisico como virtual.

Isto foi possível através da utilização de um conjunto único de sistemas de apoio;

• O BC criou uma única base-de-dados que atendia aos dois ambientes - AF e AV. Isto

garantiu a consistência das informações em ambos ambientes, bem como a garantia de

que os alunos estariam insatisfeitos independemente do ambiente que utilizassem para

interagir com o colégio. O colégio definiu uma única plataforma para o desenvolvimento

do sistema de informações, bem como usou a Web como infraestrutura para permitir que

os usuários tivessem acesso às informações e realizassem as suas transações.

f. As empresas garantiram a consistência dos serviços prestados, mesmo quando não

unificaram as base-de-dados de ambos ambientes:

• O WF não criou uma base-de-dados unificada para ambos ambientes, porém garantiu

a consistência dos serviços aos seus clientes usando middleware. A infraestrutura de

middleware atendeu aos cal! centers, sistemas de resposta interativa pelo telefone,

interface com o AV, ATMs, PCs, e outros.
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7.3.2 Conclusões baseadas nas pesquisas publicadas

As conclusões baseadas nas pesquisas publicadas são: o sucesso obtido pela empresa

no ambiente físico não é garantia para o sucesso no ambiente virtual; o conceito de

comunidade no ambiente físico é amplificado e fundamental para os negócios no ambiente

virtual; e a qualidade das instalações no ambiente físico é tranferida para o site no ambiente

virtual.

a. O sucesso obtido pela empresa no ambiente físico não é garantia para o sucesso no

ambiente virtual: Exploração e aprendizado no ambiente virtual substituem a fala e a

venda do ambiente físico 16 . Criar um valor diferenciado representa mudar o mundo do

consumidor antes da concorrência. Isto representa acompanhar o consumidor mais

proximamente do que a competição. Ou representa desenvolvernovos insights e novas

soluções à frente da imaginação do cliente e da concorrência. De qualquer forma, o

sucesso não é mais garantido. A companhia que busca valor continuamente vê todas as

iniciativas de desenvolvimento de relação com seus clientes como uma série de

experimentos conscientes. O desenvolvimento de relações é visto como uma série de

contínuos experimentos de pequena escala que fornecem à empresa dados que a

permitirá criar urna nova realidade para os seus clientes.

b. O conceito de comunidade no ambiente físico é amplificado e fundamental para os

negócios no ambiente virtual : As comunidades no ambiente virtual atendem a quatro

necessidades dos consumidores 17. As comunidades de transação econômica

primeiramente facilitam a compra e a venda de produtos e serviços e fornecer

informações sobre estas transações. Elas' não são comunidades no sentido social

tradicional. Os participantes são estimulados a interagir uns com os outros para engajar

em urna transação específica que pode ser estimulada por outros membros da

comunidade. Os visitantes de uma comunidade de transação econômica podem querer

comprar um carro usado ou um vinho de reserva especial, e podem consultar outros

membros da comunidade antes de efetuar a compra. Exemplo de comunidades de

transação econômica é Virtual Vineyards.

As comunidades de interesses juntam participantes que interagem extensivamente

com os outros sobre assuntos específicos. Estas comunidades envolvem um alto grau de
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comunicação interpessoal. Um exemplo de comunidade de interesses é Garden Web,

onde os visitantes podem trocar idéias com outros jardineiros através de foruns.

Nas comunidades de fantasia os visistantes podem criar novos ambientes,

personalidades e histórias. A identidade real dos participantes não é importante na

maioria destas comunidades, mas a interação entre eles é o coração do apelo 18 .

Nas comunidades de relacionamento as pessoas podem sentir a necessidade de se

aproximar para falarem sobre experiências de suas vidas que normalmente foram muito

intensas e que podem levar à formação de relacionamentos pessoais muito profundos.

Nestas comunidades, as pessoas normalmente estão cientes das identidades das outras -

algumas exceções para comunidades formadas por pessoas viciadas que preferem se

manter anônimas. The Cancer Forum, por exemplo, provê suporte para pacientes com

câncer e suas famílias. Os participantes falam sobre a forma corno lidam com a doença e

trocam informações sobre pesquisas médicas na área, medicamentos, resultados de testes

e protocolos. Outras comunidades de relacionamento da Internet focam em divórcio,

viuvez, e infertilidade.

c. A qualidade das instalações no ambiente físico é tranferida para o site no ambiente

virtual : o fato dos consumidores procurarem sites bem projetados, não significa

necessariamente que eles esperam ter tecnologia no estado-da-arte. Melhor, eles estão

buscando sites que dêem apoio ao seu processo de compra.

Os sites devem fornecer informações adequadas sobre os produtos e serviços,

facilitar a compra em si, tornar as políticas da empresa claras, e fornecer mecanismos

que fazem o processo de colocação de pedido eficiente.

Os consumidores têm pouca tolerância por informação desatualizada, links

desatualizados, ou processos que forcem eles a lembrar códigos de produtos ou outros

números para calcular custos de envio e impostos 20 .

As mesmas considerações e esforços alocados quando da abertura de uma nova

localização fisica, devem ser pensados quando se está projetando um site. Os

consumidores não estão dispostos a acessar sites com banners sem conteúdo, com

download lento de informações desinteressantes, com diversos níveis de acesso à

informação desejada, com formato de outras mídias como televisão e brochuras ao im-és

do formato Internet que oferece interatividade, e finalmente sites projetados sem o foco

no cliente e pouco amigáveis 21 .
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7.3.3 Considerações sobre as Conclusões Apresentadas

Como observamos, o fato da empresa ter sucesso em seus negócios no ambiente

fisico, não significa que terá sucesso no ambiente virtual.

As competências do ambiente fisico podem ser transferidas para o ambiente virtual,

no entanto alguns cuidados na gestão desta transferência precisam ser tomados.

Primeiramente, a alta administração deve estar envolvida e comprometida com o processo.

Segundo, a implementação gradual das operações no ambiente virtual se mostrou mais

eficiente e procurada pelas empresas. Terceiro, os grupos responsáveis pela implementação

no AV eram formados por representantes de diferentes áreas e funções das empresas, e às

vezes tinham clientes e fornecedores em sua composição. E finalmente, o site deve ser

atraente e amigável, fornecendo conteúdo e forma que facilitem as transações no ambiente

virtual pelo consumidor.
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Quadro 7-2

Conclusões sobre a Implementação das Operações no Ambiente Virtual

Conclusões dos Casos Apresentados Conclusões das Pesquisas Publicadas

A maioria das empresas realizou a transição do ambiente físico para o virtual de O sucesso obtido pela empresa no ambiente físico não é garantia para o sucesso

forma gradativa. no ambiente virtual.

A alta administração das empresas esteve envolvida e comprometida durante O conceito de comunidade no ambiente físico é amplifícado e fundamental para

todo o processo de implementação das operações no ambiente virtual. os negócios no ambiente virtual.

As empresas formaram grupos de trabalho interdepartamentais para a gestão da A qualidade das instalações no ambiente físico é transferida para o site no

transição entre ambos ambientes. ambiente virtual.

As empresas implementaram as operações do ambiente virtual tendo como base

as suas operações do ambiente físico.

A maioria das empresas integrou as bases de dados dos ambientes físico e

virtual para garantir o mesmo serviço em ambos ambientes.

As empresas garantiram a consistência dos serviços prestados, mesmo quando

nào unificaram as bases de dados de ambos ambientes.
-

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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8. SUGESTÕES PARA A GESTÃO DA TRANSIÇÃO DO AMBIENTE

FÍSICO PARA O AMBIENTE VIRTUAL

A implementação das operações no ambiente virtual impõem uma série de desafios

técnicos e gerenciais para as empresas.

O primeiro desafio está na identificação clara dos mecanismos de satisfação e do

perfil do consumidor neste novo ambiente.

Com base nestes dados, a empresa deve desenhar processos para o ambiente virtual

que permitam uma experiência positiva para os clientes na compra de serviços. Neste

ambiente, a única relação com os consumidores que se manterá no tempo será aquela que

for redesenhada a cada contato com o cliente.
,

JARVENPAA e TODD t propõem algumas recomendações para as empresas que

comercializam os seus serviços pela Web :

8.1 Preço : as empresas devem oferecer descontos para os produtos e serviços

comercializados no ambiente virtual, exceto para produtos únicos ou que sejam dificeis de

serem encontrados.

Devem oferecer serviços com valor agregado para justificar os preços, como por

exemplo as orientações que VirtualVineyards oferece em seu site quanto o consumo e

escolha de vinhos.

As empresas devem focalizar nos produtos e serviços que tenham uma vantagem de

custo no comércio eletrônico, devido a baixos custos de distribuição e entrega. Por exemplo,

a distribuição de software pela Internet.

8.2 Variedade : as empresas devem comparar o seu site com as lojas do comércio

tradicional ou catálogos, e assim fornecer um detalhamento semelhante dos produtos ou

serviços oferecidos.

Uma estratégia é a de desenvolver uma variedade de lojas virtuais. Cada loja

ofereceria produtos e serviços diferentes das demais, buscando competir em diferentes

segmentos de mercado.

8.3 Qualidade : as emprsas devem enfatizar no ambiente virtual os produtos e serviços de

marca conhecida, aproveitando a reputação já desenvolvida no ambiente fisico.
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As empresas devem fornecer informações sobre os produtos e serviços, garantindo a

sua qualidade.

Grupos independentes de empresa podem criar uma associação que certifique os

fornecedores do ambiente virtual, estabelecendo um critério de diferenciação entre o bom e

o mau fornecedor e comunicando-o ao mercado consumidor.

8.4 Esforço : as empresas devem reduzir o esforço de compra fornecendo técnicas de

pesquisa, comparações entre produtos, tomando o processo de colocação de pedido eficaz, e

outros mecanismos que tomem fácil a localização do produto.

Devem focalizar nas vendas e produtos e serviços com valor agregado, fornecendo

oportunidades de compra de outros produtos relacionados ao mesmo consumidor.

No entanto, simplesmente disponibilizando uma série de arquivos de ajuda (help

files) e ofertas de produtos não estimulará o consumidor a usar a Web ao invés do telefone.

O desafio é tomar o site mais eficiente do que o atendimento telefônico. Uma solução é o

uso do "step search" proposto pela SAQQARA 2. "Step search" pergunta ao cliente

algumas questões, e apresenta um conjunto de opções sem que o usuário tenha tido que

preencher longos questionários para realizar a sua pesquisa 3 .

8.5 Compatibilidade : as empresas do ambiente virtual devem focar seus esforços em

grupos específicos de consumidores que estejam mais atraídos pelo canal eletrônico (ex:

aqueles que não gostam de comprar em lojas, pessoas em áreas isoladas, e aqueles com

mobilidade limitada).

Devem procurar por novas formas que melhorem a experiência de compra de

consumidores do canal tradicional; e considerar o estabelecimento de links com

fornecedores ligados ao mesmo tipo de negócio de tal forma a atender segmentos

específicos de mercado.

8.6 Responsividade : o site da empresa deve ser criado sob a perspectiva do consumidor. As

questões sobre as políticas da empresa quanto ao retorno de produtos, as garantias

oferecidas e outras, devem estar respondidas no site para reduzir incertezas por parte do

consumidor.

As empresas devem responder prontamente às requisições por informações feitas

pelos consumidores, transmitindo confiança e reduzindo os riscos por eles percebidos.
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Além da pronta resposta às informações solicitadas, as empresas devem implementar

mecanismos alternativos para o processamento de pedidos, dando retomo imediato sobre os

pedidos colocados e a situação da entrega.

8.7 Tangibilidade : fornecer maiores detalhes sobre os produtos e serviços oferecidos, e

descrições mais ricas, usando catálogos como benchmark.

Devem disponibilizar no site desenhos, informações e testemunhos de outros

consumidores que reflitam a realidade dos produtos e serviços oferecidos.

8.8 Risco de Desempenho : com o objetivo de reduzir o risco percebido pelo consumidor,

as empresas do ambiente virtual devem providenciar descrições detalhadas sobre os

produtos e serviços oferecidos.

Além das informações, as empresas podem implantar políticas de retomo dos

produtos e serviços comprados para transmitir confiança aos consumidores.

8.9 Risco Pessoal : o fato dos consumidores se sentirem inseguros nas compras pelo

ambiente virtual, faz com que a adoção deste canal seja restrita.

Os consumidores têm receio de fornecer informações pessoais pela Internet e terem

estas informações acessadas por outros que não o fornecedor.

As empresas do ambiente virtual devem implementar medidas de segurança e prover

alternativas diferentes para a colocação de pedido.

Atualmente o desenvovimento de softwares fire-walls e a criptografia têm reduzido

significativamente o risco das transações on fine, e conseqüentemente estimulado as

compras no AV.

No entanto as empresas devem se empenhar em mudar o conceito de segurança dos

consumidores quanto o AV, não se restringindo ao desenvolvimento de ferramentas

poderosas de informação, mas também divulgando no meios tradicionais os beneficios de

ser realizar negócios neste novo meio.

8.9.1 Adendo à Gestão do Risco Pessoal

Em breve novas tecnologias permitirão ao cliente desafiar os fornecedores em

controlar suas informações.

Estas tecnologias incluem: software de anonimização que permite aos usuários 011-

fine a esconder sua identidade enquanto navegam na Internet; "cookie supressors" que

impedem que uma empresa instale softwares no computador do usuário para rastrear suas

pesquisas na Internet; filtros de e-mails que eliminam e-mails indesejáveis; mecanismos de
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pagamento anônimo que permitem aos usuários fazer as compras pela Internet sem revelar

quem são; "reverse cookies" que permitem aos usuários rastrear e armazenar suas próprias

compras e seu comportamento de compra pela Internet 4 •

Surge o infomediário, um tipo de agente pessoal e intermediário de informações na

Web. O infomediário age como um agente do consumidor, agindo em seu nome e ao mesmo

tempo garantindo a sua privacidade.

A linha de serviços do infomediário inclui ''filtering services", "agent services",

"targeted marketing services", ''purchaser identification services", e outros serviços de

gerenciamento de dados e análises.

"Filtering Services", como o próprio nome diz, filtra mesagens de marketing

indesejadas pelo consumidor, como e-mails comerciais e mensagens não solicitadas que não

atendem a um conjunto de critérios definidos pelo consumidor.

"Agent Services" age como o representante do consumidor quando da compra de um

item, normalmente complexo e/ou com diferentes fornecedores. O agente identifica no

mercado os fornecedores potenciais para o produto definido pelo cliente, e , em este

desejando, também coloca propostas de compras junto ao fornecedores potenciais

identificando a melhor oferta.

"Targeted Marketing Services" seleciona as propagandas de fornecedores

potenciais de um produto definido pelo cliente, como por exemplo, fabricantes e

revendedores de televisores.

"Purchaser Identification Services" os clientes do informediário têm a opção de se

manterem anônimos quando navegam pela Web e fazem uma compra, e aqueles que

desejarem revelar a sua identidade receberão uni pagamento por isso feito pelo fornecedor.

"Data Management and Analytic Services" formatam e enviam uma seleção de

relatórios sumarizando -as transações comerciais e outras atividades na Web, permitindo ao

cliente maior eficiência no gerenciamento de seu orçamento e gastos 5 .

8.10 Formação de Comunidades : um milhão de fontes de informação 6 . Milhares de

novos produtos e serviços sendo lançados semanalmente. Novas categorias de produtos a

cada dia. Mas em quem o consumidor deve acreditar?

Você compra aquela antiguidade on tine. Como você sabe que vai recebê-la?

Quando você está on tine, você realmente está falando com um astro do futebol ou com um

senhor de 99 anos de idade, ou até mesmo com um software inteligente?
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O gerenciamento do conhecimento é crítico para o sucesso, mas como compartilhar

conhecimento com pessoas que não se vê ou que nunca encontrou antes ? Os antigos

mecanismos utilizados para desenvolver a confiança no consumidor no ambiente físico são

totalmente inadequados no ambiente virtual.

Se uma loja física frauda o consumidor, ele tem mecanismos para localizar a loja. Na

empresa tradicional, se um empregado cometeu uma fraude, ele é demitido. Nas

comunidades físicas "todo mundo sabe o seu nome". Mas no ambiente virtual como você

sabe que você está falando com alguém que realmente tem uma cadeira Luis XIV para

vender? Como você sabe quando faz o pagamento você realmente receberá o produto?

Na empresa eBay, que tem centenas de milhares de membros comprando e vendendo

bens em leilões acontecendo a todo tempo, tem havido muito poucas fraudes. Tais padrões

de confiança foram atingidos através da formação de uma comunidade genuína. Os

membros precisam se registrar e fornecer algumas informações sobre si mesmo antes de

participar em um leilão. As pessoas se conhecem, não como em uma comunidade física. Os

valores da comunidade são amplamente divulgados, e os resultados dos leilões são

acumulados e disponíveis para consulta.

O "boca a boca" do mundo físico é substituído pela formação de comunidades no

ambiente virtual. Desta forma as empresas devem estimular a criação de comunidades neste

novo ambiente.

Atualmente encontramos diferentes tipos de comunidades tais como comunidades de

transação econômica, comunidades de interesses, comunidades de fantasia, comunidades de

relacionamento. No entanto não há restrição para que as empresas criam quantas

comunidades quiser para atingir os seus objetivos de negócio.

8.11 NOTAS DO CAPITULO

1. JARVENPAA, Sirkka L., TODD, Peter A. Consumer Reactions to Electronic Shopping
on the World Wide Web. International Journal 0/ Electronic Commerce, volume 1,
number 2, Winter 1996-1997. Pg 80.

2. http://catalog.saggara.com

3. CHASE, Larry. Internet World - Essential Business Tactics for the Net. Meckkermedia,
1998. Pg 21.

http://catalog.saggara.com


Pg 124

4. HAGELL I1I, John, SINGER, Marc. Net Worth. Harvard Business Schoo/ Press, 1999.
Pg 17.

5. HAGELL I1I, John, SINGER, Marc. Net Worth. Harvard Business Schoo/ Press, 1999.
Pg33.

6. TAPSCOTT, Don. Creating Value in the Network Economy. HBS Press, 1999. Pg XVI.

....... ' .....



Pg 125

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS PARA PESQUISAS

FUTURAS

A expansão dos negócios através da Internet superou as expectativas até mesmo dos

mais otimistas. O crescimento tem sido espetacular, e analistas afirmam que estamos ainda

no início de uma revolução que ainda está por vir. Esta revolução retira dos produtores e

fornecedores de serviços o controle de preços e ofertas, e o coloca nas mãos do consumidor.

Em outras palavras, os mecanismos de negociação e determinação de preços são agora do

consumidor que tem o poder de determinar o que (exatamente) quer, quando e a que preço.

É uma revolução sem precedentes que demanda um reaprendizado de tudo o que

estrategistas e administradores do (antigo) século XX ensinaram em universidades ou que.
escreveram em livros líderes em vendas.

As empresas competiram até então em um ambiente que teve suas variáveis

profundamente estudadas e descritas. Trata-se do ambiente fisico, caracterizado pelo contato

interpessoal e que possibilita ao consumidor experimentar o produto ou serviço antes da

compra do mesmo. Esta experiência é sensorial pois pode ser realizada através dos cinco

sentidos humanos: olfato, tato, visão, paladar e audição.

Com o surgimento da Internet como a principal componente do ambiente virtual, as

empresas tiveram que aprender a oferecer seus produtos e serviços sem a existência do

contato interpessoal ou do uso dos sentidos por parte do consumidor. Como por exemplo

oferecer alimentos, perfumes, carros, compact discs, e outros produtos sem que o

consumidor pudesse experimentar o sabor ou sentir o aroma ? E como oferecer diferentes

formas de pagamento - cheque, cartão de crédito, dinheiro - num ambiente que não dá a

segurança necessária para os consumidores ?

Sem dúvida alguma o desafio se mostrou muito grande, a ponto de inibir alguns

empreendedores a experimentar o novo ambiente, mantendo as operações de suas empresas

em um ambiente fisico e único.

Contudo aqueles que aceitaram este desafio e implementaram as suas operações no

ambiente virtual de forma planejada, gradativa e contínua, aprendendo com os erros e sendo

pioneiros neste novo ambiente, obtiveram sucesso e atualmente lideram os mercados em que

atuam.

,:'
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Neste trabalho objetivamos apresentar as estruturas e dimensões de cada ambiente,

traçando um paralelo entre suas variáveis e propondo um conjunto das melhores práticas

(best-practices) a serem adotadas pelas empresas que desejam expandir as suas operações

para o ambiente virtual. Foi dividido em três partes: análise conceitual, estudo exploratório,

e resultados obtidos.

A análise conceitual foi realizada com base na literatura publicada - livros, revistas,

jornais especializados, bem como em textos e publicações disponíveis na Internet.

O estudo exploratório foi realizado com base nos casos de cinco empresas norte-
, ~

americanas do setor de serviços. Estas empresas já competiam no ambiente físico e

expandiram as suas operações no ambiente virtual, tomando-se líderes neste novo ambiente.

Tomou-se o cuidado de selecionar cinco empresas de diferentes linhas de negócios, o

que possibilitou uma análise mais completa das estratégias adotadas. Nesta análise

observamos que estas empresas adotaram ora diferentes estratégias, ora estratégias

semelhantes, o que permitiu ao autor deste trabalho propor uma lista das "melhores práticas"

(best practices) para a gestão da transição do ambiente físico para o virtual.

Apesar das limitações de estudos exploratórios e comparados como este, os

resultados obtidos são consistentes e válidos por diversas razões, a saber:

as empresas escolhidas são líderes nos mercados em que atuam;

as empresas são early-adopters, o que aumenta de forma significativa o ciclo de

aprendizado e conseqüentemente fortalece a suas lideranças;

existe uma vasta literatura a respeito dos casos destas empresas, o que permitiu a

realização da análise conceitual de forma consistente e precisa;

os sites destas empresas são bem completos e incluem diferentes níveis de

pesquisa e transações, como por exemplo lista de perguntas freqüentes,

mecanismos- de procura por assunto e/ou palavra-chave, comunidades de

interesse, uso de senha para acesso restrito, venda de produtos e serviços com

diferentes formas de pagamento, e outros.

Um outro fator que contribui para esta consistência é o caráter atemporal desta

pesquisa. As estruturas e dimensões de cada ambiente não se alteram no tempo, porém as

estratégias de operação das empresas devem evoluir à medida que novas tecnologias surjam.

A atualização da tecnologia da informação leva os empreendedores a reavaliar as

suas estratégias de atuação no novo ambiente de forma contínua. Segundo George

: ", "",
. ". :: :~:-;'

,.: .
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COLONY 1 , presidente da Forrester Research, "a Web é uma tecnologia morta. HTML não

está atraindo, interando ou engajando. O que as empresas precisam fazer é criar "Conteúdo

Transacional" - uma mistura de transações comerciais, interações e conteúdos, oferecendo os

três C's : conteúdo, comércio e comunidade. Oferecendo aos consumidores um espaço para

compras, um meio de obter .informações úteis que eles estejam procurando, e uma

comunidade em que eles possam interagir com outros consumidores e vendedores, a

empresa começará a fazer dinheiro com o comércio eletrônico".

No livro "The Dawn of the E-Lance Economy", Thomas MALONE e Robert

LAUBACHER afirmam que, dentro de poucas décadas, nós olharemos para as empresas

integradas do século XX como uma estrutura transitória que floresceu por um pequeno

período de tempo dentro da história humana.

Eles apresentam casos em que a unidade fundamental da economia está mudando de

corporação para indivíduo. Atividades de trabalho, mais do que serem conduzidas através da

cadeia estável do gerenciamento, estão sendo conduzida de forma autônoma através de

empresas contratadas independentes. Tais redes de "e-lancers" se formam em redes fluidas e

temporais para projetar, produzir, e vender produtos e serviços 2 •

Como consumidores, a geração net (N-geners) já têm maior poder de compra do que

as suas gerações anteriores de jovens. Eles influenciam as compras da família como nunca.

Eles têm maior poder sobre seus familiares porque dominam a nova midia, e assim têm

maior acesso a informação comparativa de produtos pela Net.

Quando eles entrarem na força de trabalho de forma massiva, a maior da história,

eles vão afetar o modo de consumo e marketing mais profundamente do que os seus pais

"boomer" fizeram 3 .

A evolução da tecnologia da informação; a mudança radical das relações entre

funcionários e gerenciamento; e a entrada de uma geração de consumidores com grande

conhecimento e familiaridade com o ambiente virtual, compõem um cenário totalmente

novo para o comércio.

Este cenário é caracterizado pela democratização dos processos de produção dos

serviços, do acesso de pequenos empreendedores ao mercado, e principalmente pela rapidez

em que as transações econômicas ocorrem.

Concluímos que o pensamento gerencial que foi construído no século passado

passará por urna profunda reavaliação. A nova economia demanda dos administradores

,'. "
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novas formas de pensamento e atuação. Isto gera novas oportunidades de pesquisa em

diferentes áreas do conhecimento, como psicologia organizacional, estratégia de operações,

marketing, e outras. Este trabalho tratou das estruturas e dimensões de cada ambiente,

porém muito há que ser pesquisado quanto a forma que empresas de sucesso do ambiente

fisico gerem a expansão de seus.negócios para o ambiente virtual.

. :.: ..... : .... ;.
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