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Prefácio

Decidi pela utilização desse prefácio, que foge ao protocolo normal de

uma dissertação, para narrar, em tom informal, alguns sentimentos e

expectativas existentes no nascimento de uma comunidade virtual. A

comunidade descrita em detalhes no quinto capítulo desse texto teve

início nos primeiros meses de 1998, quando o Sr Alan Dubner, profundo

conhecedor da Internet e estudioso do tema desde 1994, procurou pelo

Sr Plinio Bernardi Jr (que, caso não tenham percebido, é o autor dessa

monografia), para a colocação de um restaurante (no caso a pizzaria de

propriedade do Sr Plinio) na Internet, de uma maneira interessante e

que mobilizaria toda a cidade, com muito estímulo para a participação

da população, com idéias muito criativas e inovadoras.

A idéia não prosperou da maneira como estava prevista, mas os dois

amigos continuaram a estudar e se aprofundar no tema. Até que em

final de 1999 a idéia de comunidade virtual começou a tomar forma. Em

janeiro de 2000 colocamos o domínio www.itu.com.br no ar e

começamos a fazer testes e procurar pessoas. Surgiu então um terceiro

membro da equipe que teria papel decisivo na implantação do projeto, o

Sr Rodrigo Tomba, um estudante de jornalismo de 19 anos que deixou

um emprego promissor em uma redação de um jornal da cidade no dia

seguinte em que tomou conhecimento do projeto, parecia que tudo

tinha sido planejado por e para ele.

A partir desse ponto, e após muitos adiamentos na data, decidimos que

o projeto não deveria surgir pronto e ser apresentado para a

comunidade. A estratégia passou a ser a liberação do conteúdo para

todos os visitantes que quisessem opinar, criticar ou participar do

projeto. Isso ocorreu em 28 de abril de 2000. A formação de uma

equipe de qualidade, que vinha sendo a dificuldade até então, ocorreu

em poucos dias com esse modelo aberto.
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Outro fato marcante foi a participação dos investidores, que aconteceu

em final de maio. Hoje temos a clara sensação de que seria impossível

o avanço do projeto sem o investimento feito. Estávamos então prontos

para crescer. A visibilidade que obtivemos foi surpreendente mesmo

para nós que estávamos estudando o assunto e sabíamos da

potencialidade do projeto e do veículo.

Conseguimos um contato com a Fenasoft, que nos cedeu sem custos

um espaço em sua maior feira. O número de acessos foi tão grande

que a Empresa Telefônica resolveu antecipar em dois meses a

instalação dos serviços de Internet rápida na região. Após algum tempo

tínhamos conseguido uma página exclusiva, semanal, no jornal de

maior circulação da cidade (O Periscópio) e um caderno inteiro sobre

Internet em seu maior rival, O República, que, com nosso auxílio,

decidiu criar uma versão digital, o república on-line. O que nos deu a

sensação de que realmente estavamos no caminho certo foi o fato de

termos sido procurados por outras três cidades interessadas na

implantação de projeto semelhante.

No início eu via esse projeto como um sonho, mas um daqueles sonhos

que as pessoas vão atrás sabendo que não se realizará. A sensação

atual é que continuo sonhando, mas que esse sonho simplesmente se

multiplicou por dezenas de pessoas à minha volta. Hoje o meu dia-a-dia

se baseia em fazer contatos com pessoas de minha cidade, aprender

com professores, profissionais gabaritados e principalmente com as

pessoas humildes.

É muito gratificante fazer parte de uma comunidade virtual como a da

Itu. Espero que esse texto possa proporcionar ao leitor, pelo menos um

pouco da sensação do que é participar dessa comunidadel. O projeto

ainda está no início, portanto faltam dados concretos para a avaliação

do mesmo, principalmente quanto ao modelo de negócios, mas espero
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que isso não interfira no interesse do leitor em conhecê-lo pelo

www.itu.com.br.

Plinio Bernardi Junior
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1) Introdução

Muitas empresas que estão surgindo ou migrando para o mundo digital,

liderado pela Internet, têm tido resultados abaixo das expectativas. Diversas

são as explicações oferecidas para essa falta de sucesso. O fato mais

importante é que essas empresas estão falhando em criar razões fortes para

que os consumidores mudem seu comportamento, especificamente no que

diz respeito às relações comerciais. Um importante elemento está sendo

esquecido: a comunidade.

Durante muitos anos a informação teve o papel de unir a cadeia de valor das

empresas, de determinados setores e enfim da economia como um todo. Era

a quantidade de informação retida em cada um dos elos da cadeia de valor

que determinava o poder de negociação e a vantagem competitiva das

empresas. Quem possuísse informação suficiente para encurtar o processo

de pesquisa e compra dos clientes, liderava. Por esse motivo eram tão

importantes determinados fatores como nome, reputação e localização, por

exemplo.

A Internet veio para quebrar a ordem até então estabelecida. O fato da

informação estar acessível à uma quantidade muito maior de pessoas, e

obter esse grande alcance sem perda da riqueza e da qualidade, faz com

que perca força a antiga "cola" que mantinha a economia nos velhos moldes.

Vive-se hoje um tempo e desconstrução das cadeias de valor. O que antes

era instrumento de vantagem competitiva passa a ser um passivo para as

empresas. As peças que antes funcionavam como engrenagem da

economia estão soltas.

O objetivo desse trabalho é apresentar um novo conceito de comunidades

virtuais, que servirá como a nova "cola" da economia dos bites. Fica clara a

transferência de poder em curso, das empresas para os consumidores, que



cada vez mais passarão a se organizar em comunidades na Internet. As

comunidades virtuais.

A estruturação do conceito desenvolve-se ao longo de quatro capítulos. O

capítulo dois visa fazer uma introdução ao tema Internet, mostrando

brevemente o seu surgimento, desenvolvimento e utilização como

importante ferramenta de comunicação. Essa parte do trabalho também

introduz o leitor a novos conceitos, optou-se, por isso, pelo uso de uma

linguagem fácil e acessível ao tratar superficialmente de assuntos técnicos.

O terceiro capítulo desse texto destina-se a conceituar as novas ferramentas

e habilidades proporcionadas pela Internet. Trata-se de assuntos como

navegação, riqueza, alcance e afiliação, que serão as bases para o fluxo de

poder das empresas para os consumidores, organizados em comunidades.

Apresenta-se ainda a explicação para o desmoronamento do atual modelo

de cadeias de valor, que ocorre basicamente pelo fim do frade-off riqueza x

alcance das informações.

A quarta parte do trabalho destina-se a introduzir as noções de comunidades

virtuais. Parte-se de antigas definições de comunidades, até a formação de

uma comunidade virtual. O processo estrutural que está associado às

comunidades é a comunicação. Sem a comunicação não podem existir

ações em direção da organização das relações sociais. As comunidades

contém basicamente os seguintes elementos: interação social, um sistema

de valor comum, um sistema comum de símbolos. Esses elementos formam,

por sua vez, os quatro grandes pilares de uma comunidade: o social, o

econômico, o político e o cultural. Nesse espaço apresenta-se também um

moderno conceito de uma rede de comunidades virtuais alavancadas pelo

poder público, mais precisamente o Governo federal do Canadá.

Finalizando apresenta-se o embrião de uma comunidade virtual que está

nascendo na cidade de Itu, e que encerra todos os conceitos apresentados

em um único site, o itu.com.br. A curiosidade e a necessidade de encontrar
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uma maneira interessante e eficiente de colocar uma cidade inteira dentro da

Internet, foram as motivações para o surgimento dessa comunidade em

início de 1998.

Essa dissertação pretende apresentar a comunidade virtual como alicerce

para a construção de projetos de comércio eletrônico, fonte de

desenvolvimento tecnológico regional e polo de atratividade para novos

investimentos da iniciativa privada, pois uma comunidade nos moldes da

apresentada, significa não apenas o desenvolvimento dos recursos humanos

locais, que ofereceriam mão-de-obra para empresas de tecnologia, mas

também mercado para produtos e serviços transacionados via Internet.
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2) A Sociedade da Informação

Assistir televisão, falar ao telefone, movimentar a conta no terminal

bancário e pela Internet, verificar multas de trânsito, comprar discos,

trocar mensagens com o outro lado do planeta, pesquisar e estudar são

hoje atividades cotidianas, no mundo inteiro e no Brasil. Rapidamente

as pessoas se adaptam a essas novidades e passam - em geral, sem

uma percepção clara nem maiores questionamentos - a viver na

Sociedade da Informação, uma nova era em que a informação flui a

velocidades e em quantidades há apenas poucos anos inimagináveis,

assumindo valores sociais e econômicos fundamentais.

Como essa revolução vem acontecendo? Que conseqüências tem

trazido para as pessoas, as organizações e o conjunto da sociedade?

São perguntas cuja importância passa despercebida e que, na maioria

das vezes, as pessoas não se preocupam em responder.

Por trás de todas aquelas atividades corriqueiras está uma imensa

malha de meios de comunicação que cobre países inteiros, interliga

continentes e chega às casas e empresas: são fios de telefone, canais

de microondas, linhas de fibra ótica, cabos submarinos transoceânicos,

transmissões via satélite. São computadores, que processam

informações, controlam, coordenam e tornam compatíveis os diversos

meios. Aglutinando e dando sentido à estrutura física, estão as pessoas

que operam essa rede ou dela se utilizam. Tal é a capacidade de

transmissão e a qualidade dos serviços oferecidos, que o usuário nem

se dá conta de todo o complexo aparato que apoia esses serviços, e a

maioria das pessoas desconhece a maneira pela qual a comunicação

se faz - se pela transmissão sem fio de um telefone celular, pelo canal

de um satélite em órbita ou por um cabo no fundo do oceano. O

conjunto desses recursos forma uma verdadeira "superestrada" de

4



informações e serviços, de abrangência global, freqüentemente

chamada de "infovia" ou "supervia".

2.1) A Convergência da Base Tecnológica

Três fenômenos interrelacionados estão na origem da transformação

em curso.

Figura 2.1 Convergências

A Convergência de conteúdos,
Computaçio e Comunic:aç6es

Fonte: Elaborada pelo autor da dissertação

o primeiro, a convergência da base tecnológica, decorre do fato de se

poder representar e processar tudo de uma única forma, a digital,

conforme ilustrado na Figura 2.1. Pela digitalização, a computação (a

informática e suas aplicações), as comunicações (transmissão e

recepção de dados, voz, imagens etc.), e os conteúdos (livros, filmes,

pinturas, fotografias, música etc.), se aproximam vertiginosamente - o

computador vira um aparelho de TV, a foto favorita sai do álbum para

um disquete, e pelo telefone entra-se na Internet. Um extenso leque de

aplicações abre-se com isso, função apenas da criatividade,

curiosidade e capacidade de absorção do novo das pessoas.
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o segundo aspecto é a dinâmica da indústria, que tem proporcionado

contínua queda dos preços dos computadores relativamente à potência

computacional, permitindo a vulgarização do uso dessas máquinas.

Finalmente, em grande parte como decorrência dos dois primeiros

fenômenos, o terceiro na base dessa revolução é o fantástico

crescimento da Internet, que, nos EUA, atingiu 50 milhões de usuários

em somente quatro anos de existência1.

2.2) O Impacto Econômico-Social

A sociedade da informação não é um modismo. Ela representa uma

profunda mudança na organização da sociedade e da economia,

havendo quem a considere um novo paradigma técnico-econômico. É

um fenômeno global, com elevado potencial transformador das

atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica

dessas atividades fatalmente serão, em alguma medida, afetadas pela

infra-estrutura de informação disponível. É também acentuada sua

dimensão político-econômica, decorrente da contribuição da infra-

estrutura de informações para que as regiões sejam mais ou menos

atraentes em relação aos negócios e empreendimentos. Sua

importância assemelha-se à de uma boa estrada de rodagem para o

sucesso econômico das comunidades. Tem ainda marcante dimensão

social, em virtude do seu elevado potencial de promover a integração,

ao reduzir as distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de

informação.

No quadro de mudanças estruturais pelas quais o mundo vem

passando, a disseminação de padrões culturais globalizados assume

proporções sem limites. O modo de produção industrial capitalista

tornou-se hegemônico na produção e distribuição de produtos

intelectuais e interfere poderosamente nos processos econômicos,

6



potítícos e culturais das sociedades nacionais. A globalização -

processo de desenvolvimento de interconexões entre sociedades,

culturas, instituições e indivíduos, basicamente desencadeado pelo

barateamento e difusão das informações e dos meios de transporte -

estimula e favorece a transformação de relacionamentos e referências

de vida, que passam a se contextualizar transnacionalmente.

Os produtos e serviços de informação - dados, textos, imagens, sons

etc. - são identificados na rede com o nome genérico de conteúdos.

Conteúdo é tudo o que é operado na rede. Para entender

funcionalmente o conceito, é necessário saber como os conteúdos

estão distribuídos e classificados, como se obtêm os grandes conjuntos

de conteúdos e dados, como eles devem ser tratados para que estejam

disponíveis e acessáveis, quem são os seus produtores e quais as

hierarquias que os definem.

O cidadão, o usuário - razão última da grande maioria dos conteúdos e

das operações que os organizam na Internet - não pode ser visto como

receptor passivo: ele é ativo, agente determinante, livre para escolher e

interagir, independentemente do espaço e do tempo. Mais que isso, ele

se torna também produtor e intermediário de conteúdos.

É por meio da operação de redes de conteúdos, basicamente

representadas pelas comunidades virtuais, que a sociedade vai mover-

se para a sociedade da informação. E a força motriz para a formação e

disseminação dessas redes reside na eficiência das decisões coletivas

e individuais em relação aos conteúdos, que se constituem, ao mesmo

tempo, em meio e fim da gestão da informação e do conhecimento na

sociedade da informação. O que impede que o alcance dos conteúdos

seja universal, são barreiras ao processo de difusão, sobretudo as de

natureza tecnológica, educacional e lingüística.

1 www.brasil.gov: Uma Proposta para o Desenvolvimento e a Cidadania
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2.3) A Nova Economia: um novo paradigma

A difusão acelerada das novas tecnologias de informação e

comunicação vem promovendo profundas transformações na economia

mundial e está na origem de um novo padrão de competição

globalizado, em que a capacidade de gerar inovações em intervalos de

tempo cada vez mais reduzidos é de vital importância para empresas e

países. A utilização intensiva dessas tecnologias introduz maior

racionalidade e flexibilidade nos processos produtivos, tornando-os

mais eficientes quanto ao uso de capital, trabalho e recursos naturais,

ao mesmo tempo em que propicia o surgimento de meios e ferramentas

para a produção e comercialização de produtos e serviços inovadores,

bem como novas oportunidades de investimento.

As mudanças em curso estão provocando uma onda de "destruição

criadora" em todo o sistema econômico. Além de promover o

aparecimento de novos negócios e mercados, a aplicação das

tecnologias de informação e comunicação vêm propiciando, também, a

modernização e revitalização de segmentos maduros e tradicionais; em

contrapartida, porém, está ameaçando a existência de setores que já

não encontram espaço na nova economia. Ela é, portanto, uma via de

mão dupla: por um lado, viabilizara a expansão das atividades das

empresas em mercados distantes; por outro, a atuação globalizada das

empresas amplia a demanda por produtos e serviços de rede

tecnologicamente mais avançados.

Através das redes eletrônicas que interconectam as empresas em

vários pontos do planeta, trafega a principal matéria-prima desse novo

paradigma: a informação. A capacidade de gerar, tratar e transmitir

informação é a primeira etapa de uma cadeia produtiva que se

completa com sua aplicação no processo de agregação de valor a

produtos e serviços. Nesse contexto impõe-se, para empresas e

trabalhadores, o desafio de adquirir a competência necessária para

8



transformar. informação em um recurso econômico estratégico, ou seja,

o conhecimento.

2.4) Comércio Eletrônico: a pedra de toque da nova economia

Ao longo de sua trajetória, as tecnologias de informação e comunicação

deram origem a um grande número de inovações, dentre as quais a

Internet é, sem dúvidas, a mais revolucionária. O surgimento dessa

inovação radical teve o poder de promover uma onda de renovação em

praticamente toda a economia. Com a explosão da rede global - World

Wide Web - em meados da década de 90, as empresas passaram a

contar com uma nova mídia, um meio eficiente e barato de

comunicação entre clientes e fornecedores, um veículo mais ágil de

acesso a informações e ainda um processo inovador para a realização

de negócios.

As atividades econômicas que se utilizam de redes eletrônicas como

plataforma tecnológica têm sido denominadas negócios eletrônicos (e-

business). Essa expressão engloba os diversos tipos de transações

comerciais, administrativas e contábeis, que envolvem governo,

empresas e consumidores. O comércio eletrônico é a principal atividade

dessa nova categoria de negócios. Nela, conforme ilustra a Figura 2.2,

estão envolvidos três tipos de agentes: o governo, as empresas e os

consumidores. As possíveis relações entre esses agentes são as

seguintes:
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Figura 2.2: Agentes do comércio eletrônico

Figura 3.1 Ambiente de Negócios Eletranicos

Fonte:Elaborada pelo autor da dissertação

· B2B: business-to-business, transações entre empresas (exemplos:

EDI, portais verticais de negócios);

· B2C/C2B: business-to-consumer / consumer-to-business, transações

entre empresas e consumidores (exemplos: lojas e shoppings virtuais);

· B2G/G2B: business-to-govemment / govemment-to-business,

transações envolvendo empresas e governo (exemplos: EDI, portais,

compras);

· C2C: consumer-to-consumer, transações entre consumidores finais

(exemplos: sites de leilões, classificados online).

· G2C/C2G: govemment-to-consumer / consumer-to-govemment,

transações envolvendo governo e consumidores finais (exemplos:

pagamento de impostos, serviços de comunicação);
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· G2G: govemment-to-govemment, transações entre governo e

governo;

2.5) Novos mercados

A lógica do comércio eletrônico subverteu o funcionamento dos

mercados tradicionais ao assumir novas características: fácil acesso a

informação, diminuição dos custos de transação, substituição dos

intermediários tradicionais por novos tipos de agentes, que atuam na

ponta da cadeia produtiva, junto ao consumidor final, fazendo eles

mesmos toda a conexão com os produtores de bens e serviços;

eliminação das distâncias físicas e funcionamento ininterrupto em todas

as regiões do mundo. Como decorrência, produtos e serviços ofertados

através das redes eletrônicas passaram a ter como foco tipos

diferenciados de consumidores, que podem estar em qualquer ponto do

planeta e, apesar da distância física, receberem tratamento

personalizado.

As transações efetuadas através de redes eletrônicas trazem vantagens

tanto para os consumidores, quanto para as empresas. Os primeiros

poupam tempo, ao evitarem deslocamentos físicos, diversificam suas

opções de compra, ganham meios mais ágeis de realizar pesquisas de

mercado e de preços e podem ter assistência técnica diretamente pela

própria rede. As empresas vêem ampliadas suas chances de alcançar

mercados no mundo inteiro, assim como reduzir os custos de suas

operações comerciais e financeiras. A Internet torna-se também o meio

mais barato de fazer publicidade e oferecer outros serviços, como

aluguel, leilão, assistência técnica, etc.

A difusão dos negócios eletrônicos está modificando a estrutura das

cadeias de suprimento, o conjunto de elos sucessivos entre produtores

e compradores. Alguns elos de distribuição e varejo estão se tornando

dispensáveis, em função das transações mais diretas entre os
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diferentes agentes econômicos, propiciadas pelas redes eletrônicas. Ao

mesmo tempo, surgem novos intermediários, que atuam na distribuição

de bens e serviços, através dessas redes.

2.6) Fatores críticos do comércio eletrônico

2.6.1) Massa crítica

Para a ampliação do comércio eletrônico, é fundamental aumentar não

somente o número de usuários individuais da Internet, mas também, e

especialmente, a quantidade de empresas conectadas à rede, em

particular as micro, pequenas e médias empresas, o que depende

largamente da universalização do acesso à rede global.

2.6.2) Segurança, confiabilidade e velocidade

o comércio eletrônico requer segurança, confiabilidade e velocidade na

transmissão de informações pela rede, bem como logística de entrega

eficiente. Quando se trata de B2C, exigências adicionais são colocadas

pelos compradores virtuais, entre elas, interatividade e facilidade de

uso.

2.6.3) Regulamentação e auto-regulamentação

Um fator essencial para a difusão do comércio eletrônico diz respeito à

regulamentação dessa atividade, em especial quanto aos seguintes

aspectos, alguns dos quais ainda polêmicos:

• validação das transações eletrônicas, particularmente quanto à

certificação de assinaturas e documentos;

· proteção da privacidade de pessoas e instituições;

• adoção de padrões para os serviços de comércio eletrônico;

· taxação de transações eletrônicas e de bens e serviços; e
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• regulamentação do modelo de arrecadação das transações

eletrônicas.

Tais aspectos são complexos, pois muitos produtos e serviços que

podem ser entregues na forma digitalizada, como por exemplo,

software, serviços de consultoria, música etc., são bens intangíveis, que

podem cruzar fronteiras entre países eletronicamente, sem passar por

alfândegas.

2.7) A Internet

2.7.1) INTRODUÇÃO

A Internet como a conhecemos hoje deriva diretamente da difusão

ampla da tecnologia gerada para se implantar uma rede de

computadores encomendada no final da década de 60 a alguns grupos

de pesquisa de universidades americanas pelo Departamento de

Defesa dos EUA.

Como típico produto da era da Guerra Fria, a tecnologia gerada

incorpora algumas características interessantes do ponto de vista

militar, tais como:

• ausência de nodo central,

• flexibilidade arquitetural,

• redundância de conexões e funções,

· capacidade de reconfiguração dinâmica,

Por outro lado, como convém a um novo modelo de pesquisa

estratégica e multi-institucional em tecnologias de informação e

comunicação (que o próprio Departamento de Defesa experimentava),

a tecnologia gerada espalhou-se de forma generosa e com baixíssimo
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controle, pelo ambiente acadêmico, primeiramente nos EUA e em

seguida por outros países.

Já no final da década de 80, a promoção do uso de Internet e do

avanço da tecnologia associada nos EUA era liderada pela National

Science Foundation (NSF) e não mais pelo Departamento de Defesa. A

partir de 1989, a NSF passou a incentivar ativamente as conexões de

outros países aos EUA, para fins ligados a educação e pesquisa.

2.7.2) O Setor Acadêmico e a Internet

Seguindo, ou respondendo ao modelo de evolução da Internet nos

EUA, a tendência nos países mais atentos ao nascente fenômeno foi o

envolvimento inicial de instituições do setor acadêmico na montagem de

redes nacionais, ou diretamente adotando a linha Internet ou evoluindo

de tecnologias anteriores, como Bitnet, UUCP etc. Em seguida, ocorreu

o envolvimento de governos, interessados na implantação de infra-

estrutura de redes para apoio a atividades de educação e pesquisa.

Finalmente, já na década de 90, os serviços até então restritos a

educação e pesquisa se abriram e expandiram rumo a serviços Internet

abertos a quaisquer fins.

2.7.3) Backbone e Acesso

Os serviços de Internet são implementados sobre a infra-estrutura física

de telecomunicações de uma região ou país. Essa infra-estrutura tinha,

até a explosão da Internet, um uso básico distinto, qual seja, o de

comunicação de voz. Gradativamente, na medida em que serviços de

Internet se expandem, essa infra-estrutura vai sendo adaptada e alguns

problemas operacionais contornados.

O modelo subjacente de comunicação na Internet é essencialmente o

ilustrado na Figura 2.3 para um provedor hipotético.

14



Figura 2.3: Um backbone com seis pontos no país

Fonte: www.brasil.gov.br

Entre grandes centros de tráfego, há uma malha de comunicação,

composta por vários enlaces de dados a altas velocidades, e

denominada de backbone (isto é, "espinha dorsal").

o backbone ilustrado na figura interliga pontos em Curitiba, São Paulo,

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, no Brasil. Além

disso, tem também uma ligação à Nova York, nos EUA,

presumivelmente para um ponto da Internet americana. Esses pontos

são denominados "Pontos de Presença" desse provedor.

o trecho que falta entre a residência de um usuário e o Ponto de

Presença mais próximo do provedor é o chamado acesso, ou última

milha. Em geral, esse acesso é viabilizado por uma chamada telefônica

usando a linha comum que o usuário tem em casa. Outras opções que

começam a surgir incluem a conexão do serviço de TV por Assinatura,

o telefone móvel etc.

2.7.4) Velocidade e Serviço

Uma variável crítica para se ter um serviço de Internet de qualidade é

obviamente a velocidade, tanto no acesso (na última milha) como no
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backbone. De praxe, a velocidade limitativa principal é a da linha

telefônica entre o usuário e o provedor, que se mede em, por exemplo,

28,8 Kbps (ou quilobits por segundo). A velocidade mínima de um

backbone (isto é, do enlace de menor velocidade em um backbone)

deve ser pelo menos duas ordens de magnitude superior, isto é,

tipicamente de 2000 Kbps (ou 2 megabits por segundo - Mbps), para

poder suportar a comunicação concorrente de inúmeros usuários sobre

os enlaces de uso coletivo.

2.7.5) Acesso

Há uma tendência clara no sentido de que a infra-estrutura de

telecomunicações atualmente existente, que foi montada originalmente

para atender às necessidades de telefonia de voz e depois estendida

para suportar características de comunicação entre computadores,

migrará para um modelo em que as próprias estações de comutação

serão baseadas em suporte ao protocolo de Internet (IP), de tal sorte

que o serviço de voz se torne uma variante do serviço Internet. Em

complemento, a linha telefônica atual dará lugar a uma linha multi-

serviços à média/alta velocidade. Por outro lado, o uso da infra-

estrutura de TV por Assinatura certamente se tornará mais

generalizado, criando outra alternativa para acesso à Internet em

média/alta velocidade. Finalmente, o telefone móvel certamente

ocupará espaço cada vez maior como meio para acesso à Internet,

especialmente a partir da implantação de sua terceira geração.

A médio prazo, o principal desafio para a disseminação mais ampla da

Internet, no que tange a acesso, será o preço do serviço. Estudos

recentes2 argumentam no sentido de que o aumento significativo de

usuários Internet em alguns países, notadamente a Inglaterra, parece

2 www.brasil.gov.br
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ter como principal causa o esquema tarifário de chamadas telefônicas

que em vários casos zera o preço da ligação.

2.7.6) Internet 2 e Internet de Nova Geração

Como é largamente conhecida, a evolução da Internet ao longo de mais

de vinte anos (a partir de 1968/69, quando sua concepção original

começou a tomar forma concreta) ocorreu no semi-anonimato, em

laboratórios de pesquisa e instituições governamentais dos EUA e de

uns poucos países adicionais, com a cooperação de grupos de

pesquisa industriais.

A partir de 1988, concomitante com o crescimento da infra-estrutura e

de aplicações nos EUA, a Internet principiou a ganhar o mundo, até que

em 1993/94 a rede tornou-se o fenômeno que é hoje. Ao longo desse

período, a liderança da NSF e a existência da chamada NSFnet foram

essenciais. Em 1995, com o término de operações da NSFnet, um

primeiro ciclo de evolução da Internet (nos EUA) foi concluído.

A partir de 1996/97, um novo ciclo se inicia, tendo como ponto de

partida interesses convergentes mas não totalmente coincidentes de

instituições de pesquisa, de um lado, e do governo americano, do outro

lado, no sentido de impulsionar e dar foco a um novo salto tecnológico

em redes Internet e suas aplicações. Esse novo ciclo é simbolizado

pelo Projeto Internet 2, da iniciativa Next Generation Internet (NGI) do

governo americano.

As informações desse capítulo servem de base para o entendimento

dos seguintes. A seguir tratar-se-a de uma análise da Internet e seus

serviços, com um enfoque mercadológico. Será feita a introdução de I
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alguns conceitos fundamentais para a compreensão da força da

ferramenta Internet na formação de uma comunidade virtual.
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3) A Economia da Informação

Em sua primeira geração, o comércio eletrônico foi uma espécie de terra da

oportunidade, que provocou uma nova "corrida do ouro", a corrida para a

Internet. O espaço na grande rede mundial era ocupado pelo primeiro que

chegasse com recursos suficientes para construir um negócio em que todos

acreditassem. As empresas do "meio físico" que compunham a economia

industrial, bem como todas as outras que não se aventuraram nesse

primeiro momento, pareciam totalmente perdidas. A maior parte dos setores

da economia passou a ser liderada por empresas que não são feitas de

tijolos e cimento.

Chegar ao lucro nessa corrida do ouro, ou mesmo estar em direção a ele,

não era necessário do ponto de vista dos investidores. Uma empresa como

a Amazon.corn?passa a valer mais do que todas as editoras e os varejistas

de livros juntos. Os empresários desse setor passaram a focar

exclusivamente no crescimento. A estratégia foi subordinada à algumas

táticas, que por sua vez eram subordinadas à experimentações. "deixem que

outros pensem em como ganhar dinheiro, continuem crescendo a 200% ao

ano'".

Porém essa fase está acabando. Estamos entrando na segunda geração do

comércio eletrônico. Os principais participantes da economia dos átomos

estão voltando as suas atenções para a defesa de seu território, conquistado

ao longo de décadas, muitas vezes séculos. Eles estão sendo forçados focar

na transformação de suas vantagens do meio físico em vantagens

competitivas no mundo da Internet. Desse ponto em diante o caminho a ser

percorrido pelo comércio eletrônico passa a ser a grande incógnita. A partir

de agora os negócios virtuais têm que se tornar reais.

3 www.amazon.com
4 Frase de um investidor de Wall Street. Evans & Wurster - p.85 -1999.
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3.1) A Economia das Mudanças

Estamos presenciando uma mudança fundamental na economia,

especificamente na economia da informação. As transformações em curso

têm uma relação direta com o advento de novas tecnologias. Mas por trás da

mudança na economia da informação está também o fato de que uma

mudança de comportamento está atingindo uma massa crítica,

especialmente após o crescimento da Internet. Milhões de pessoas estão se

comunicando eletronicamente, dos mais diversos lugares, usando um

padrão aberto e universal. Essa explosão na conectividade é a mais

importante onda da revolução da informação.

Durante muito tempo, as empresas têm se focado em adaptar suas

operações à novas tecnologias da informação. No entanto uma

transformação mais profunda e dramática se aproxima. Todos os executivos

das empresas, e não apenas aqueles ligados à tecnologia, estão sendo

obrigados a redesenhar as estratégias fundamentais de seus negócios. A

economia da informação provocará mudanças em setores inteiros e na

competição entre empresas.

3.2) Informação: estrutura básica para todo negócio

Mesmo nas indústrias que não têm a informação como produto, ela

representa uma boa fatia da estrutura de custos. Informação é, de forma

geral, a cola que mantém unida a estrutura de todas as empresas. A cadeia

de valor de uma empresa é composta por todas as suas atividades, como

desenhar, produzir, vender, entregar e dar assistência ao cliente. A cadeia

de valor de empresas que compram e vendem umas para outras constitui a

cadeia de valor de todo um setor da economia, com seus competidores,

fornecedores, canais de distribuição e clientes.

Quando pensamos em uma cadeia de valor, a tendência é que imaginemos

um fluxo linear de atividades físicas. Porém essa cadeia também inclui todas
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as informações trocadas dentro da empresa, entre a empresa e seus

fornecedores, competidores, distribuidores, e seus clientes (existentes ou

potenciais). O relacionamento com os fornecedores, a reputação da marca,

a coordenação dos processos, a lealdade dos clientes, tudo depende dos

diversos tipos de informações que fluem por toda cadeia de valor.

Um dos assuntos mais debatidos nas escolas de administração, o customer

relationship management (CRM), por exemplo, nada mais é do que uma

análise da informação que a empresa tem sobre os clientes e que os clientes

têm sobre a empresa e seus produtos. Uma marca é acima de tudo a

informação (real, imaginária, intelectual ou emocional) que os clientes têm

em mente sobre os produtos. As formas de construir-se uma marca -

propaganda, promoção - são também informações ou meios de difundir a

informação.

Da mesma forma a informação é que define o relacionamento de uma

empresa com sua rede de fornecedores. Nesse caso, um bom

relacionamento significa o estabelecimento de certos canais de

comunicação, construídos em torno de relacionamentos pessoais, uso de

uma linguagem comum e entendimento mútuo. Na economia industrial, a

figura do avanço nesse setor são as redes eletrônicas de intercâmbio de

dados (Electronic Data Interchange - EDI) , sistemas de engenharia

simultânea (concurrence engineering) e sistemas de produção sincronizada.

Em qualquer relação de compra e venda, a informação pode determinar o

poder de barganha das partes. Mais que isso, a informação define, em

muitos casos, as bases para vantagens competitivas das empresas, mesmo

quando o custo da informação é baixo e o produto ou serviço relacionado a

ela é totalmente físico.

A seguir três exemplos de empresas que competem muito mais em

informação do que em seus bens físicos:
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1)A companhia aérea American Airlines, que usa seu controle de reservas

para atingir níveis de ocupação em seus vôos maiores do que seus

concorrentes.

2) A Rede de supermercados Pão-de-Açúcar, que explora ao extremo o

intercâmbio eletrônico de dados (EDI) com seus fornecedores, com a

finalidade de aumentar o giro e reduzir o espaço físico ocupado por seus

estoques.

3) A Nike, fabricante de artigos esportivos, que investe maciçamente em

propaganda, legitimação (utilização de sua marca vinculada à esportistas de

sucesso), e micro segmentação de seu mercado para transformar artigos de

baixo custo de produção em bens de consumo de alto valor.

Portanto a informação e os mecanismos para sua distribuição, em suas

várias formas, estabilizam as estruturas corporativas e constituem a base

para vantagem competitiva. Porém os importantes componentes de

informação são tão intrinsecamente vinculados às cadeias de valor, que

apenas agora suas existências em separado estão sendo percebidas.

Quando uma informação está vinculada a um profissional da equipe de

vendas, ou à uma mala direta, por exemplo, ela vai no máximo até onde vão

esses agentes da informação. Nesse sentido a informação realmente está

confinada à cadeia de valor física a qual pertence. Mas uma vez que um

grande número de pessoas está conectado eletronicamente, ela cria vida

própria e passa a viajar sozinha. A tradicional relação entre o fluxo de

informação e o fluxo de produtos pode ser quebrada. O que é realmente

revolucionário com relação a explosão da conectividade é a possibilidade

que ela oferece de desvinculação da informação com o meio físico.

3.3) O Trade-Off Riqueza x Alcance

Como consequência do fato de a informação estar totalmente vinculada a

cadeia física de valor, ela obedece a uma lei básica: o trade-off entre riqueza
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e alcance. Alcance é simplesmente o número de pessoas, em qualquer

ambiente, que troca informação. A Riqueza é definida por três aspectos da

própria informação. O primeiro chamaremos de Largura, ou bandwidfh, que

é o montante de informação que pode ser transferida de quem envia para

quem recebe em um determinado período de tempo. As cotações da bolsa

constituem em uma banda larga, enquanto que um filme de cinema é uma

banda estreita. O segundo aspecto é o grau no qual a informação pode ser

customizada. Por exemplo um anúncio na TV é muito menos customizado

que o discurso de um vendedor, porém alcança um número muito maior de

pessoas. O terceiro aspecto é a interatividade. O diálogo é possível para um

grupo pequeno, porém para se atingir milhões de pessoas a mensagem

deve ser um monólogo.

Em geral, a comunicação com riqueza de informação requer um certo grau

de proximidade e canais dedicados, cujos custos e restrições físicas limitam

o tamanho da audiência para qual a informação pode ser enviada.

Inversamente, a comunicação de informação para uma grande audiência

requer largura de banda, o que compromete a customização e a

interatividade. Sob esse trade-off foi desenhada a comunicação das

empresas com seus clientes, funcionários, fornecedores, distribuidores e

clientes.

O número de pessoas envolvidas em uma transação é inversamente

proporcional a riqueza das informações que elas irão trocar com outras

empresas. Dentro de uma organização tradicional, conceitos como

centralização de poder e hierarquia apenas reforçam a percepção de que a

comunicação não pode ser rica em informação e ter grande alcance ao

mesmo tempo. Nessas organizações as tarefas são desenhadas de maneira

a proporcionar comunicação com riqueza de informações entre poucas

pessoas com certo nível hierárquico, e comunicação de massa, com maior

alcance, pelos demais níveis da pirâmide.
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As fronteiras de uma organização são definidas pelo fluxo de informações.

Organizações proporcionam o fluxo de informações ricas entre um seleto

grupo interno de pessoas; os mercados proporcionam o fluxo de

informações superficiais, mas com grande alcance. O ponto em que a

eficiência em custo de um modelo supera o outro determina a fronteira da

orqanização." O trade-off entre riqueza e alcance governa os fundamentos

da "velha" economia da informação. É precisamente o fim desse trade-off a

grande mudança que cria o que se condicionou chamar de nova economia.

O rápido surgimento de padrões digitais de comunicação causa o

crescimento exponencial no número de pessoas e empresas conectadas.

Essas conexões proporcionaram a desvinculação da informação dos antigos

canais de comunicação, que serviam também como canais de poder, dentro

e fora das empresas. Esses antigos canais cada vez mais se tornam

desnecessários ou economicamente inviáveis. Com o decorrer do tempo, a

comunicação terá um crescimento em alcance, com pouco sacrifício na

riqueza da informação transferida.

Nesse contexto, fatores que serviam como barreiras à entrada de novos

competidores e que levaram anos e muito investimento para serem

construídos - como força de vendas, cadeia de lojas, tamanho do mercado,

relacionamento com clientes - podem rapidamente se tornar simples

passivos para as empresas. Nesse sentido, novos competidores podem

tornar-se lideres de mercado.

3.4) O desmoronamento das cadeias de valor

As recentes mudanças na economia ameaçam as cadeias de valor

estabelecidas em muitos setores, praticamente obrigando todas as

empresas a repensarem suas estratégias de maneira fundamental.

Empresas de varejo estão enfrentando um cenário em que os consumidores

5 Coase, Ronald "The nature ofthe firm".
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têm mais opções pela Internet que em qualquer loja. Fornecedores de

grandes indústrias passam e viver em um cenário onde as vendas por

pregões (leilões reversos) são cada vez mais comuns e tendem a tornar-se

padrão. Setores como seguros, imóveis, planos de saúde, jornais, bancos

estão sofrendo mudanças radicais, principalmente em suas cadeias de valor.

Está cada vez mais fácil para os consumidores mudarem de um fornecedor

para outro, o poder do relacionamento está perdendo importância.

Alguns setores da economia simplesmente desaparecerão, outros

continuarão existindo, porém terão sua cadeia de valor totalmente

modificada. As maiores mudanças tendem a acontecer em setores em que a

informação tem relevante importância e em que os custos físicos

relacionados a prestação de serviços e distribuição são altos. Ou então em

qualquer negócio em que a cadeia física de valor esteja comprometendo o

fluxo das informações. Tudo o que um setor necessita para ter a sua cadeia

de valor transformada é o surgimento de um competidor que ataque a parte

vulnerável, ou seja, o fluxo de informações.

3.5) Mudanças na Nova Economia da Informação

A transformação de uma cadeia de valor verticalmente integrada faz mais do

que modificar a estrutura de um negócio ou de um setor da economia, ela

altera as fontes da vantagem competitiva. A nova economia da informação

representa mais que uma ameaça aos negócios estabelecidos. Ela

representa também uma nova gama de oportunidades. Cada setor da

economia está se transformando de acordo com a sua dinâmica própria.

Essas mudanças irão continuar ocorrendo a diferentes velocidades e

intensidades.

A seguir apontam-se algumas mudanças estratégicas em curso na nova

economia da informação
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3.5.1) Fragmentação.

As cadeias de valor existentes irão fragmentar-se em múltiplos negócios,

cada um deles com as suas próprias fontes de vantagem competitiva.

Quando funções e atividades individualizadas, com economias de escala e

escopo diversas, são colocadas em um mesmo setor de uma empresa, ou

seja, quando as atividades dentro de uma empresa são unidas

artificialmente, o efeito final obrigatoriamente passa a ser uma média dos

resultados de cada atividade. Quando estas atividades e funções são

dispostas de maneira livre, como negócios separados, cada uma delas pode

explorar ao máximo as suas próprias fontes de vantagens competitivas.

Um bom exemplo é o setor varejista de automóveis. Uma concessionária

fornece informações sobre os veículos em seu show-room, oferece test-

drives, mantém estoque e distribui os carros. Além disso intermedia

financiamentos, seguros, mantém uma presença forte no mercado de

veículos usados e opera nos serviços de manutenção e oficina. Apesar de

muitas dessas atividades pertencerem ao mundo físico, todo o pacote de

funções oferecido por uma concessionária é unido pela lógica informacional

do one-stop shopping. A vantagem competitiva de uma empresa como essa

é baseada em um mix formado por: localização, escala, custo,

gerenciamento da força de vendas, qualidade dos serviços e relacionamento

com fabricantes de automóveis e com os bancos.

A colocação de todas essas funções em um só negócio cria compromissos

internos. Cada etapa da cadeia de valor tem uma economia de escala

diversa. Se as funções forem todas realizadas de maneira independente,

cada uma das etapas pode ser desempenhada de maneira mais eficiente.

Ao eliminar-se a função de "cola" que a informação tem em todo esse

processo, multiplicam-se os novos negócios, o que fará com que um único

setor caminhe para direções totalmente diferentes.
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3.5.2) Economias de Escala.

Alguns dos negócios que irão surgir serão beneficiados pelas economias de

escala proporcionados pela rede, o que pode proporcionar o surgimento de

monopólios. Em um mercado que tem como alicerce uma rede como a

Internet, quanto maior o número de pessoas conectadas, maior o valor de

estar conectado, isso cria a chamada economia de escala de rede. Assim

como no caso das telecomunicações, não faz sentido ser a única pessoa do

mundo a ter um aparelho de telefone. Conforme cresce o número de

pessoas que possuem telefone, cresce o valor utilidade de se ter um

aparelho. O mesmo acontece com a Internet. Essa dinâmica de auto reforço

pode construir poderosos monopólios. Empresas que transferem

informações, determinam padrões e fazem o mercado podem tirar vantagens

dessa dinâmica.

3.5.3) Novas oportunidades.

Conforme as cadeias de valor se fragmentam e reconfiguram, novas

oportunidades surgem para negócios puramente físicos. Em muitos

negócios, a eficiência da cadeia física de valor é comprometida pela

ineficiência na entrega da informação. Lojas, por exemplo, tentam ser

eficientes em vendas e controle de estoque simultaneamente, e

frequentemente não são em nenhum dos dois quesitos. A nova economia da

informação cria oportunidades de racionalizar a cadeia física de valor, o que

é extremamente benéfico para negócios que têm sua fonte de vantagem

competitiva ligada a processos.

Como exemplo, o surgimento de uma empresa vendedora de livros como a

Amazon Books, favoreceu fortemente as editoras e fez surgir novas

empresas especializadas em logística. Por mais que um negócio seja virtual,

em boa parte dos casos o componente físico ainda tem grande importância,

especialmente no e-commerce (no exemplo dado o surgimento do e-book

pode provocar outras transformações na cadeia de valor).
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3.5.4) Poder de Negociação.

o poder de barganha está mudando como resultado de uma radical redução

da habilidade de monopolizar o controle das informações. O poder de

mercado de uma empresa geralmente vem do controle de um canal de

informação estratégico no setor em que atua. Varejistas, por exemplo, usam

o controle que têm da informação sobre seus clientes para minimizar

comparações de preços. Quando alcance e riqueza de informações

atingirem um ponto onde esse tipo de canal de comunica[cão for

desnecessário, esse setor irá sofrer profundas transformações, Nesse ponto

compradores e vendedores poderão ter acesso a todas as informações

sobre o negócio a ser realizado. Nessa fase alguns novos intermediários irão

surgir, os chamados navegadores que atuarão basicamente reforçando o

poder de compra dos consumidores (voltaremos a esse assunto).

3.5.5) Custos de mudança

Os custos de mudança (switching costs) estão caindo e as empresas estão

desenvolvendo novas maneiras de manter a fidelidade de seus clientes.

Padrões comuns para troca e processamento de informações estão

reduzindo drasticamente os switching costs, ou seja, a informação faz com

que o custo da substituição de um fornecedor seja cada vez menor".

3.5.6) Transformação de antigas vantagens em passivos.

Empresas com deficiência de visão das mudanças em curso se

transformarão em vítimas de sua estrutura física obsoleta. Ativos que

tradicionalmente ofereciam vantagens competitivas estão se transformando

em passivos. As empresas mais vulneráveis são aquelas que oferecem

informações que podem ser encontradas mais efetivamente e de modo

menos custoso pelo meio eletrônico. Em negócios com a estrutura baseada

em marcas, lojas ou força de venda, por exemplo, uma perda mesmo que

6 Shapiro & Varian, 1999. Cap ll.
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pequena de clientes para os novos canais de distribuição, ou então a perda

de margem devida aos preços menores praticados por empresas digitais,

pode levar negócios com alto nível de custos fixos à uma espiral de

encolhimento e maus resultados.

Intelectualmente é fácil chegar a essa conclusão, porém é muito difícil para

administradores de empresas tradicionais agir nesses assuntos. Em muitos

negócios os ativos constituíram durante muitos anos a principal competência

da empresa. Não é fácil, psicologicamente falando, se desfazer de ativos tão

ligados à identidade da empresa. No presente, alguns consumidores ainda

preferem esse modelo, o que torna a decisão ainda mais difícil para os

administradores, dando a eles uma falsa sensação de estarem no caminho

certo. Também não é fácil canibalizar os atuais lucros para investir em um

mercado incerto e nebuloso.

Os novos entrantes da nova economia da informação não sofrem desses

dilemas e inibições. Eles são livres de pensamentos tradicionais, estruturas

organizacionais, relacionamentos com clientes e fornecedores ou ativos

fixos. Os executivos devem demolir mentalmente seus próprios negócios,

pois cada vez mais, se eles não o fizerem, outros o farão.

3.6) Navegação, Um Negócio a Parte

Em um mundo de conectividade limitada, as decisões a serem tomadas em

cada ponto da cadeia de valor são, por definição, limitadas. No mundo físico

dos negócios, quando se quer comprar um produto, digamos uma camisa,

tem-se um grande número de opções. Fazer uma comparação rigorosa entre

elas implica em custo financeiro (transporte, telefonemas), e também em um

custo de oportunidade, representado pelo tempo despendido na pesquisa e

pela dificuldade de realizá-Ia. Além disso o resultado será inevitavelmente

incompleto. Esse tipo de procedimento é praticamente inviável. A escolha da

maioria dos consumidores é ir a um centro de compras ou então recorrer a

produtos ou varejistas de seu conhecimento, que lhe colocarão as suas
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opções. Essas empresas exploram o "custo de pesquisa" do consumidor

para construir sua vantagem competitiva. Elas criam "ferramentas de

navegação", que são desde a reputação da empresa ou da marca, até

publicidade ou relacionamento com o cliente. Essas ferramentas de

navegação têm a função principal de ajudar o cliente a encurtar o processo

de pesquisa e decisão do produto que ele deseja adquirir. Em outras

palavras, os vendedores exercem o controle sobre a naveqação' do cliente,

porque é comparativamente difícil e caro para os consumidores navegar por

toda a rede física de informações. Muitos dos negócios relacionados ao

varejo têm sua lucratividade derivada da influência na navegação dos

clientes (no sentido de uma forte identidade com a marca), do que com a

manufatura e distribuição de bens físicos.

Por outro lado, em um mundo altamente conectado, infinitas escolhas

apresentam-se. Porém esse excesso de opções pode trazer confusão ao

invés de ajudar. Esse problema passou a ser resolvido pelos navegadores

modernos. Um navegador pode ser um banco de dados, um sistema de

busca, um software inteligente, uma marca forte estabelecida na Internet, ou

até mesmo um conselho ou indicação de uma pessoa que faz parte de sua

comunidade (física ou virtual), e que por isso mesmo tem preferências e

interesses semelhantes aos seus.

Na Internet, milhões de pessoas trocam grande quantidade de informação

diretamente, rapidamente e gratuitamente. Consumidores podem procurar

seus produtos através de uma navegação mais simples e barata. Navegar,

selecionar e escolher acontece de maneira totalmente independente dos

estoques físicos e dos sistemas de distribuição. As empresas físicas não

mais têm influência sobre as decisões do consumidor, também não mais

gozam de vantagens especiais sobre eles. Produtores podem vender

7 o termo navegação está sendo usado em sentido figurado, exatamente com o mesmo significado
utilizado quando se diz "navegar pela Internet". E foi utilizado conforme Evans & Wurster em
"Getting Real about Virtual Commerce", p.86 - 1999.
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diretamente aos consumidores. Os varejistas eletrônicos podem focar

exclusivamente na navegação (agora eletrônica). Os navegadores "puros"

passam a ser empresas com capacidade de organizar as informações e

ajudar as pessoas a tomar decisões, sem fazer parte da transação. Mesmo

para as empresas que pretendem efetuar vendas pela rede, a função

navegação passa a ter importância fundamental, o que significa que aquelas

empresas que não desenvolverem esse expertise estarão em desvantagem

ou serão obrigadas a utilizar outros "organismos" de navegação, como por

exemplo portais horizontais (largos em variedade mais rasos em conteúdo,

exatamente ao contrário dos portais verticais), ou comunidades virtuais.

3.6.1) A lógica por trás da navegação

A lógica presente na navegação pode ser observada também em outros

negócios que tiveram um grande aumento nas opções de escolha para o

cliente. Quando o número de opções é grande o suficiente para causar

confusão, as pessoas tendem a buscar padrões de conduta em outras

fontes, fixando-se a marcas mais fortes ou reduzindo as suas possibilidades

a um horizonte mais estreito. Nas grandes redes de supermercados, por

exemplo, onde o número de produtos quadruplicou nos últimos anos",

centenas de marcas altamente segmentadas ganharam participação de

mercado nas mais diversas categorias. A multiplicação das opções levou à

uma fragmentação das marcas menores e uma simultânea concentração de

marcas mais fortes, com claras perdas de mercado para marcas de tamanho

médio.

De forma similar, a audiência da televisão tende a aglutinar-se em grandes

emissoras ou retransmissoras (cabo ou satélite). As TVs a cabo mostram

claramente essa tendência. As pessoas fazem a opção de sintonizarem em

emissoras temáticas (redes de documentários, esportes ou vídeo clipes,

entre outros) escolhendo uma empresa de TV por assinatura de sua

8 Harvard Business Review Set-Out 1997. P. 81
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preferência (eliminando assim um grande leque de opções). Em excência, o

telespectador escolhe o canal por assinatura, e este escolhe o conteúdo de

sua programação. No primeiro caso, a marca da emissora "puxa" volume de

audiência para o canal, no segundo ela "empurra" conteúdo para seus

clientes.

Essas duas abordagens permitem diferentes padrões de vantagem

competitiva e lucratividade. As redes de telecomunicação precisam dos

programas mais do que os programas precisam das redes de

telecomunicação. Inversamente, produtores de conteúdo como

documentários precisam de um distribuidor mais do que o distribuidor

precisa de um documentário. Esse relacionamento determina os padrões de

lucro. O comediante popular americano Bill Cosby ganha em um ano mais

do que o lucro líquido da rede CBS; inversamente a Discovery Channel

fatura mais do que todos os seus produtores de conteúdo juntos. Apesar de

o faturamento da CBS ser seis vezes o da Discovery Channel, esta tem uma

margem de lucro 13 vezes maior que a CBS.

O padrão de estratégia presente no setor televisivo é semelhante ao que

está emergindo na Internet. Devemos pensar, na rede mundial, em dois

modelos de valor: um com o foco em conteúdo popular e de massa (como

estão se mostrando os grandes portais horizontais), e outro com um foco na

navegação (como no novo conceito de comunidades virtuais).

3.6.2) As dimensões da navegação

A Navegação, como subproduto da informação, também pode ser dividida

em três dimensões. O alcance, relacionado ao acesso e conexão, que nada

mais é do que a quantidade de consumidores que pode ser alcançada por

um negócio digital, ou a quantidade de produtos que podem ser oferecidos.

O alcance constitui na diferença mais visível entre empresas físicas e

eletrônicas, e está se tornando o primeiro diferencial competitivo para o e-

business. A riqueza, que é a profundidade e o nível de detalhes da
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informação oferecida pela empresa aos seus clientes, ou então coletada

deles. E finalmente a afiliação, que mede o interesse despertado pelo

negócio, ou em outras palavras, que interesses o negócio representa. É ao

longo dessas dimensões que está sendo construída a vantagem competitiva

das empresas na economia da informação.

3.7) Competindo nas dimensões da economia da informação

3.7.1) Obtendo vantagens competitivas no alcance das informações

Antes do advento do comércio eletrônico, grandes redes de varejo

competiam brilhantemente no alcance de suas informações, oferecendo

boas localizações de suas lojas e buscando uma larga faixa de clientes.

Porém o surgimento de negócios predominantemente eletrônicos mostrou a

fragilidade e as deficiências dessa política. A Maior livraria de tijolos e

cimento do mundo (Barnes & Noble - NY) possui cerca de duzentos mil

títulos catalogados. A exaustivamente citada Amazon Books possuía em

final de 1999 cerca de quatro milhões e quinhentos mil títulos e está

localizada em milhões de telas de computadores ao redor do mundo". Um

salto em alcance dessa ordem de grandeza é possível exatamente porque

as funções de navegação estão separadas das funções físicas de estoque e

transporte. Sem estar restringido por limitações físicas, o alcance dispara. E

esse crescimento ultrapassa as fronteiras da empresa. Se, por exemplo, o

que os consumidores mais valorizam é a capacidade de compreensão ao

fazerem uma pesquisa, então um Navegador inteligente irá se especializar

na linguagem que o consumidor entende. O primeiro a se mover nessa

direção irá capturar as vantagens desse tipo de consumidor. Empresas

como Dell Computers e Amazon Books são mais que empresas comerciais,

são navegadores que oferecem informação, conteúdo e conveniência a

todos os seus visitantes, clientes ou não.

9 Harvard Business Review Nov-Dec, 1999. p86.
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É portanto natural que em qualquer empresa de e-commerce a navegação

se torne mais importante que os produtos à venda (sejam eles físicos ou

virtuais). Isso provoca uma erosão nas fronteiras nas categorias de negócios

e produtos das empresas, que deve ser acentuada assim que o volume de

conexões crescer ainda mais.

o crescimento do alcance também trouxe aos fabricantes um novo dilema. A

conectividade trouxe o enfraquecimento dos intermediários e distribuidores,

permitindo que o próprio fabricante possa vender diretamente ao consumidor

final. Porém, como vimos, qualquer tentativa de aproximação com o

consumidor eletrônico deve usar a navegação como meio. Nesse caso se

um fabricante usar um instrumento de navegação (como um site ou um

portal eletrônico) para vender apenas o seu produto, ele estará já de início

colocando-se em desvantagem. A Navegação não pode ser confundida com

o mercado.

Para alguns fabricantes isso é suficiente. Eles não querem estar no negócio

"Navegação", e qualquer crescimento dos canais eletrônicos de informação,

pelos quais os consumidores podem encontrar seus produtos, são bem

vindos. Pequenas vinícolas consideram a Internet uma benção, pois seus

produtos estão em mais prateleiras virtuais do que físicas. Para as editoras

de pequeno porte, as livrarias da Internet viabilizaram seus pequenos

negócios. Porém para alguns grandes negócios, era nas funções de

navegação que encontravam-se os seus diferencias que proporcionavam as

suas vantagens competitivas. Para esses negócios, perder o controle sobre

a navegação de seus clientes significa perder o controle da ferramenta que

permitia a sua existência, a sua fonte primária de diferenciação.

Uma reação comum em empresas nessa situação é se recusar a fornecer

informações. Afinal alguns fabricantes de bens de consumo têm um vasto
banco de dados sobre produtos, preço, disponibilidade, etc. Essa atitude

defensiva causa dois problemas. O fato dessas empresas não distribuírem

as suas informações aos navegadores do mercado, não os impede de
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conseguir os dados por outras fontes. Se essa informação está

eletronicamente configurada (com a força de vendas ou mesmo no web site

da empresa), é possível ter acesso à ela. O segundo problema é que, cada

vez mais as empresas estão sendo forçadas a terem uma presença efetiva

na Internet, com todos os dados relevantes de seus produtos, e isso pode

ser facilmente acessado por clientes, concorrentes e navegadores. Um

navegador é sempre uma maneira de uma empresa aumentar as suas

vendas. A menos que a empresa atue em um setor altamente concentrado,

é improvável que a capacidade de um navegador de atingir massa crítica

seja subordinada a uma única fonte de informação.

Fabricantes e fornecedores que queiram comunicar-se com seus clientes

devem atingir um alcance que seja valorizado pelos clientes. Isso pode

significar inclusive a construção de parcerias com concorrentes para atingir

massa crítica ou desenvolver novos produtos eletrônicos que sejam de

interesse mútuo (um bom exemplo é a parceria entre o Banco Itaú e a

Scopus, empresa de tecnologia do Bradesco, que uniram-se em busca de

uma solução de segurança para o fluxo de dinheiro pela Internet, que será

benéfica a todo o setor bancário). Enquanto que o fechamento em sua

própria linha de produtos pode significar a morte para a presença de uma

empresa na Internet, parcerias e alianças com os concorrentes pode

significar a sua sobrevivência.

Muitas empresas ainda tratam a sua presença na Internet como uma

maneira de atrair clientes para os seus negócios físicos, como uma janela de

sua loja feita em HTML. Em muitos casos fabricantes e grandes varejistas

ainda vêem a Internet como espaço para marketing e promoção, como um

novo canal de comunicação para as suas velhas práticas.

Enxergar a Internet como um negócio a parte requer uma diferenciação de

pensamento e de comportamento. A definição do mix de produtos deve ser

pensada exclusivamente para a Internet e não de acordo com suas lojas de

tijolo e cimento o forçam. Os processos de estocagem e distribuição da loja
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eletrônica devem ser diferentes da loja física. As facilidades e sinergias com

o meio físico devem ser utilizadas pelo meio virtual, e não o contrário.

Espera-se que no curto prazo a presença eletrônica das empresas

canibalize fortemente a presença virtual.

3.7.2) Obtendo vantagens competitivas na riqueza das informações

As empresas tradicionais têm clara vantagem sobre empresas digitais

quando se trata de riqueza de informações. Essas empresas podem explorar

as informações detalhadas que já possuem a respeito do mercado e de seus

clientes. Os fornecedores podem explorar todo o conhecimento sobre o

produto. Analisando mais detalhadamente cada ponto pode-se entender a

maneira de explorar essas vantagens.

Com relação à informação sobre o cliente, um grande número de empresas,

especialmente aquelas que têm contato com os consumidores, estão bem

posicionadas com relação à coleta e utilização das informações de seus

clientes. A Internet apenas vem para reforçar essa vantagem. A grande rede

mundial permite às empresas oferecerem produtos muito mais customizados

e a um custo incrementai muito baixo. A web oferece uma oportunidade sem

paralelo de customização de ofertas, produtos e publicidade. Técnicas de

data mining podem ser utilizadas para entender comportamentos, histórico

de compras e informações demográficas. A maioria desses recursos são

pouco ou mal explorados. A riqueza das informações sobre os clientes está

se tornando a base para construir relacionamentos duradouros com eles.

O fato é que os dados dos clientes, coletados pela Internet, constituem uma

base estreita se comparados com os bancos de dados de grandes varejistas

e empresas de cartão de crédito. Entretanto o cruzamento das informações

dos bancos de dados tradicionais com as novas informações e a facilidade

de alcance oferecidos pela Internet, fornece ferramenta para um rico

relacionamento com o cliente e forte vantagem competitiva.
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Dois fatores limitam o uso de estratégias baseadas na riqueza de

informações do consumidor. Primeiramente a restrição imposta pelo desejo

de privacidade. O segundo fator é a opção que as pessoas podem fazer de

pesquisar e organizar informações por si mesmas. Nesses casos, se os

dados de determinados clientes realmente são de valor, eles podem

inclusive vendê-los para os navegadores.

Esses dois fatores limitam o poder da riqueza de informações sobre o

cliente. No entanto, nenhuma pessoa individualmente tem informações tão

completas sobre si mesma a ponto de terem um valor comercial. A tendência

que se apresenta é que grupos de consumidores e internautas unam-se em

comunidades para então criarem um valor considerável para suas

informações individuais. Então as informações de valor poderão ser

compradas ou vendidas, alianças serão feitas e todas as partes sairão, de

alguma maneira, beneficiadas. Os geradores e primeiros agregadores de

informações de valor serão os que extrairão mais valor das estruturas de

negócios e comércio eletrônico.

Um outro ponto importante é a riqueza de informações sobre os produtos.

Para os produtores é difícil a utilização de informação sobre o cliente, pois

os dados dos varejistas e empresas que negociam diretamente com os

consumidores são muito mais ricos. A vantagem que os fabricantes

possuem é exatamente a informação sobre os produtos. Essa vantagem é

ainda maior quando se trata de produtos de evolução contínua, como o

mercado de telefones celulares, por exemplo, situação em que o produtor

está no estado da arte em termos de informações que são inacessíveis para

os consumidores ou mesmo para os varejistas.

Um terceiro ponto a ser considerado é a marca. As empresas utilizam a.sua

marca em toda a comunicação com os clientes. Porém existem dois

diferentes tipos de marcas, e apenas um deles se ajusta adequadamente ao

comércio eletrônico. Certas marcas passam uma percepção aos

consumidores com relação aos seus produtos, são crenças, que podem ou
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não se tornar realidade. Quando se pensa, por exemplo, em um novo

aparelho Sony, espera-se encontrar nele tecnologia superior, qualidade e

demais atributos que podem ou não existir no produto.

o outro tipo de marca é aquele vinculado à experiências, sentimentos,

associações e lembranças. O exemplo aqui é a marca "Coca-Cola", que não

é associada aos atributos químicos da bebida, e sim à experimentação, ao

gosto, ao formato da garrafa, ao logotipo e ao conjunto de conotações

visuais e emocionais que a bebida carrega consigo como mérito por um

século de propagandas.

Os canais de informação, com relação a riqueza, têm efeitos muito

diferentes nas marcas vistas como crença e como experiência. Com relação

às marcas como crença, a mensagem passada é fundamentalmente uma

mensagem de um navegador. Pelo fato de qualquer navegador poder passar

a mensagem de que os produtos Sony são confiáveis, duráveis e de alta

tecnologia, a marca como crença compete com o navegador. Se um

navegador de credibilidade confirmar ou contrariar essas informações, a

marca será afetada, ou seja, a marca como crença é vulnerável.

A análise de uma marca como experiência é totalmente diferente. A boneca

Barbie, por exemplo não é uma marca por ter uma definição física como

produto. Barbie é um mundo de fantasia para meninas ou um bem

colecionável para os adultos. A Matei, empresa proprietária da marca,

dedica recursos para criar e preservar a consistência desse mundo de

fantasia. Esse tipo de marca tende a se reforçar com o crescimento dos

canais de comunicação e principalmente com o aumento da riqueza das

informações a serem trocadas. Hoje a Matei pode chegar até as meninas

através de canais de comunicação de banda larga, de maneira interativa e

em um ambiente customizado. Isso irá reforçar ainda mais o mundo de

fantasia que gira em torno da boneca. Mesmo sendo a marca, o produto e a

experiência Barbie uma mesma coisa, a nova tecnologia da informação

reforça cada um dos três fatores separadamente.
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Hoje, as lojas de brinquedos estão numa posição de intermediários físicos

entre os produtores e consumidores. Nesse mundo físico, a habilidade de

uma empresa como a Matei, de entregar experiência junto com sua marca

Barbie, é restringida pela natureza estática das lojas de brinquedos, pela

limitação de espaço que elas possuem e pelo desejo das lojas de serem

imparciais com os diferentes fabricantes de brinquedos. A apresentação

direta da marca Barbie como experiência, agora totalmente possível com a

Internet, permite que o fabricante supere o varejista e crie ainda mais força

na marca como experiência. O poder de fazer a comunicação e alcançar o

consumidor de maneira rica e substancial volta às mãos do fabricante. As

marcas que são definidas como de experiência e não como crença, serão

reforçadas pela comunicação digital da Internet.

3.7.3) Obtendo vantagens competitivas na afiliação

O comércio eletrônico está modificando o foco da afiliação nos negócios. O

termo afiliação não é apenas olhar os interesses dos clientes. A afiliação

torna-se assunto crítico quando um ganho inevitável para o consumidor

significa perdas para o vendedor. Mostrar todas alternativas de compra para

o consumidor, dividir informações sobre desempenho dos produtos, mostrar

opiniões de outros clientes. Esses são exemplos de serviços esperados de

um bom navegador que atenda aos seus interesses. O que geralmente não

é oferecido pela maioria dos navegadores, que visam atender os interesse

dos vendedores, que, em última instância, são os financiadores da maioria

dos navegadores. Em qualquer negócio em que o intermediário é pago pelo

vendedor, é razoável esperar que ele defenda os interesses deste.

A navegação na Internet é totalmente diferente da navegação no mundo

físico. A Internet oferece o serviço de navegação sem custo ao consumidor,

e nesse sentido um navegador da Internet não precisa ter afiliação com os

vendedores. Conforme o acesso à informação aumenta em alcance e

riqueza e baixa em custo, a função de navegação se torna menos

dependente de um pequeno número de fornecedores e anunciantes,
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migrando para um relacionamento mais informal com um grande número

deles. Aqui reside a mudança na afiliação dos navegadores, eles terão

alguma lealdade com os fornecedores e anunciantes como um grande

grupo, mas não com algum em particular.

A tendência com relação aos navegadores é que eles sejam afiliados aos

consumidores, transformando-se em verdadeiros orientadores dos

consumidores, oferecendo serviços de qualidade ao invés de empurrar

produtos. Fica claro também que um navegador confiável e com afiliação

com os consumidores dificilmente será o site de uma empresa fabricante,

que será visto como tendencioso por parte dos consumidores.

A estratégia extrema a ser adotada pelos negócios convencionais que

queiram migrar para a Internet, é a "desconstrução" de suas cadeias de

valores da forma como existem hoje, separar a função de navegação da

função de produção e deixá-Ias funcionar como negócios independentes.

Nesse caminho, levar clientes para os concorrentes deve ser encarado como

fato normal. O relacionamento com os clientes deve ter uma importância

maior que as margens adicionais conseguidas com os produtos vendidos, ao

menos no longo prazo. Se o negócio de fornecimento fracassar, a melhor

decisão é abandoná-lo e funcionar como um navegador totalmente afiliado

ao consumidor. Ao invés de tratar a função de navegação como uma

ferramenta de marketing para o negócio físico, deve-se pensar nos produtos

como uma fonte estratégica para o negócio de navegação. O que hoje

parece uma decisão extrema está sendo adotada como uma solução de

longo prazo para empresas com longa presença na economia."

10 Blown to Bits, Evans & Wurster, p.145.
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4) Comunidades virtuais

4.1) Uma breve definição de Comunidade

A comunidade é um aspecto importante na vida das pessoas. Todo ser

humano normal tem uma afinidade natural por comunidades 11. A principal

dificuldade para a formação das comunidades, qualquer que seja a sua

escala, é o fato de sua organização não ser simples. Estender conceitos e

ideais inerentes em todos os indivíduos para uma noção de comunidade

requer um sistema ou um framework institucional.

o processo estrutural que está associado à formação de uma comunidade é

a comunicação. Sem ela não é possível acontecer ações no sentido de

organizar as relações sociais características de uma comunidade. Ambos os

termos comunidade e comunicação têm a mesma raiz no latin, "comunis",

que significa comum.

o conceito de comunidade refere-se ao conjunto de relacionamentos sociais

que acontecem dentro de fronteiras específicas, mas uma comunidade

também tem um componente ideológico, que faz referência a um senso de

características, identidade e interesses comuns de seus membros.

Antes de se falar em comunidades virtuais, apresentam-se algumas

definições de comunidades.

4.1.1) Comunidades

Comunidade é normalmente o termo que aplica-se a um povoamento, à

uma aldeia, uma tribo, uma cidade. Onde quer que os membros de

qualquer grupo, pequeno ou grande, vivam juntos e de modo tal que

compartilhem interesses, e mais, compartilhem das condições básicas

da vida em comum, chamamos esse grupo de comunidade. O que

caracteriza uma comunidade é que a vida de alguém pode ser vivida
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dentro dela. Não se pode viver inteiramente dentro de uma empresa

comercial, ou de uma igreja; pode-se viver inteiramente dentro de uma

tribo, ou de uma cidade. O critério básico da comunidade, portanto, está

em que as relações sociais de alguém podem ser encontradas dentro

dela12.

Para Maclver e Page (1955), a comunidade é apresentada como todo

grupo social que se encontra preso a laços territoriais, físicos,

ecológicos e sócio-psicológicos. Uma base territorial, distribuição de

homens, instituições e atividades, no espaço, uma vida em conjunto

fundada no parentesco e interdependência econômica, e uma vida

econômica baseada em mútua correspondência de interesses.

O que tornou a comunidade um conceito cada vez mais significativo

para a consideração dos sociólogos é, antes de tudo, atribuível ao seu

caráter inclusivo. Ele designa uma série de fenômenos que se

estendem desde a divisão de trabalho até a ação coletiva, desde a vida

grupal concebida em forma substantiva até os processos psíquicos

envolvidos na interação de pessoas. Praticamente, portanto, inclui toda

a série de interesses sociológicos, desde a base territorial até a ação

coletiva, desde a ecologia humana até a psicologia social. Em certo

sentido, pode-se dizer que o conceito "comunidade", através de suas

definições ambíguas e variadas, tem sido o instrumento para chamar a

atenção ao fato de que, por ele transitam todos os fenômenos sociais.

Cresce entre os estudiosos do comportamento coletivo a noção de que

a comunidade moderna, que se distingue de seu protótipo antigo, se

apoia num diferente princípio de coesão de seus elementos

constituintes. Conforme Wirth (1956):

11 Cooley - 1983.
12 MacIver e Page, 1955
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"O fato notável acerca da vida, na comunidade, é ser ela capaz de

agir coletivamente, como aparenta ser, considerando-se o fato de que pouca

coisa possui, além dos meios de comunicação, para se manter coesa"

Segundo Weber (1944), chamamos comunidade a uma relação social

quando a atitude na ação social inspira-se no sentimento subjetivo

(afetivo ou tradicional) dos partícipes da constituição de um todo.

4.2) A comunidade virtual

A comunidade virtual é um conceito moderno, trazido pela possibilidade

de comunicação entre as pessoas através de redes remotas,

principalmente a Internet, segue os conceitos e definições de

comunidade vistos até aqui, com a exceção da delimitação territorial.

4.2.1) A Importância das comunidades virtuais

Muitas empresas que estão surgindo ou migrando para o mundo digital

liderado pela Internet têm tido resultados abaixo das expectativas. Diversas

são as explicações dadas para essa falta de sucesso. O fato mais

importante é que essas empresas estão falhando em criar razões fortes para

que os consumidores mudem seu comportamento, especificamente no que

diz respeito às relações comerciais. Um importante elemento está sendo

esquecido: a comunidade.

A crescente parte da população mundial que está conectada tende a

comportar-se de maneira socialmente semelhante dentro ou fora da Internet.

Ou seja, as pessoas começam a procurar espaços na Internet, onde possam

sentir-se confortáveis, identificar-se com os temas abordados, discutir, fazer

colaborações, enfim, ser tratadas como um membro, e não como um simples

visitante. Se para grande parte das pessoas, entrar na Internet é como pular

no oceano, as comunidades on-line fornecem os salva-vidas.

o momento atual na evolução da rede mundial é interessante porque:
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1) Existe um consenso de que as comunidades, assim como a

intensificação nas comunicações, são a próxima grande onda da Internet.

2) Estamos ainda vivendo os primórdios da sua evolução e portanto ainda

não há um modelo definido.

4.2.2) Histórico das Comunidades Virtuais

As comunidades virtuais remontam aos primórdios da rede mundial. No

começo dos anos 70, a Internet nasceu como uma comunidade na qual só

os cientistas do departamento de defesa americano trocavam informações.

Logo conectaram-se à ela universidades e laboratórios privados de

pesquisa. Isso fez proliferar uma série de sub-comunidades. Há

aproximadamente seis anos, quando a parte mais interessante da Internet, a

world wide web (simplesmente conhecida como web), emergiu do "limbo"

acadêmico e caiu nas graças da massa de internautas, os construtores de

sites se deslumbravam com a recém-adquirida capacidade de publicar

documentos carregados com imagens e animações. Desde 1998, a

tendência tem sido desenvolver programas capazes de trazer para as

páginas da Internet recursos sofisticados de fóruns de discussão e bate-

papo. A terceira fase que, ao que tudo indica, irá prevalecer nos próximos

anos, será a proliferação de comunidades virtuais.

o processo estrutural que está associado às comunidades é a comunicação.

Sem a comunicação não podem existir ações em direção da organização

das relações sociais. As comunidades contém basicamente os seguintes

elementos: interação social, um sistema de valor comum, um sistema

comum de símbolos. Esses elementos formam, por sua vez, os quatro

grandes pilares de uma comunidade: o social, o econômico, o político e o

cultural.

44



4.3) A Internet e o meio ambiente

Façamos uma correlação entre Internet e o meio ambiente. Cada

comunidade virtual, com toda a sua diversidade, pode ser comparada aos

ecossistemas que compõem esse meio ambiente, e toda a vida neles

existente. Desde as colônias de microorganismos, até as grandes plantas e

animais. Cada conjunto de vida que surge nesse meio é uma experiência

geralmente não planejada, mas que acontece, cresce e tem vida própria. Da

mesma maneira, as comunidades virtuais surgem e se proliferam em um

aparente caos. Porém a agregação social que surge nesse caos, forma uma

rede de relacionamentos pessoais no ciberespaço, que aliada ao sentimento

humano trás a ele uma certa ordem.

Uma comunidade virtual é amorfa por natureza, principalmente pelas

diferenças existentes entre seus membros. É essa diversidade que faz com

que uma comunidade virtual seja um terreno fértil para todo tipo de projeto,

de negócios à educação, passando por desenvolvimento social e política.

Frequentemente, quando se pesquisa sobre Internet, ocorre um massacre

pela sua escala. Trilhões de palavras, bilhões de informações, milhões de

computadores conectados ao redor do mundo. É difícil pensar em uma

comunidade pensando nessas dimensões. Uma verdadeira comunidade

opera em uma escala diferente. Uma comunidade realmente significa um

grupo de indivíduos que, como uma população, compartilha dos mesmos

interesses e problemas.

Numa comunidade física, os indivíduos interagem uns com outros em um

determinado espaço e tempo. Com a Internet não existe espaço físico,

porque as pessoas se conectam à Internet de diferentes locais, em

diferentes instantes. O que acontece na Internet de realmente importante,

vem de uma escala onde pequenos grupos interagem para resolver seus

problemas específicos, explorar novas ferramentas, fazer negócios e

organizar idéias. A escala realmente importante para a Internet não é aquela
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medida em trilhões, bilhões, ou milhões. Pelo contrário, a Internet deve ser

entendida como indivíduos, suas regras e necessidades como membros de

uma comunidade virtual.

Nos anos 80, A Internet tornou possível a comunicação eletrônica em rede.

A revolução da World Wide Web nos anos 90 mostrou as oportunidades sem

precedentes que eram, dia após dia, mostradas por esse novo veículo.

Nesse início de século, a terceira onda de descobertas e modificações na

Internet será desencadeada pelas comunidades virtuais. Um dos objetivos

desse trabalho é mostrar a possibilidade do surgimento de um modelo que

reinvente o senso de comunidade conhecido até aqui.

4.4) A Metáfora da praça

Deve-se refletir sobre o significado e o valor de uma praça. Não o valor

paisagístico ou sua beleza plástica, mas o valor histórico e a razão de ser

desses marcos arquitetônicos que, bem ou mal, estão presentes em todos

os lugares do mundo. As praças têm um significado especial na maioria das

cidades, principalmente pelo interior do Brasil. A maioria das cidades do

mundo tem como símbolo de sua fundação uma igreja, e na frente dessa

igreja sempre existe uma praça, a "Praça da Matriz".

Foi em torno da Praça da Matriz que as cidades cresceram e se

desenvolveram. A industrialização brasileira do início do século provocou a

migração das pessoas do campo para a cidade. Essas pessoas foram se

estabelecendo também em torno da praça. Como tudo na cidade ficava mais

próximo do que nas fazendas, o convívio social entre as pessoas se

intensificou, e a praça central passou a ser um ponto de encontro. Mais que

isso, ela passou a ser ponto de referência, o centro onde as noticias eram

divulgadas, onde os casais de namorados se encontravam, os idosos

descansavam, a banda tocava e as crianças e adolescentes se divertiam. As

campanhas políticas, as greves, até as guerras pelo poder eram travadas na

Praça da Matriz.
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o desenvolvimento das cidades fez surgir para as pessoas a noção de

comunidade. Elas passaram a perceber que faziam parte do mesmo núcleo,

que tinham interesses e necessidades comuns, que poderiam estar juntas e

se organizar de modo a proporcionar o desenvolvimento e o bem estar social

daquele núcleo. Pois bem, o mundo evoluiu e hoje se vive no epicentro de

uma nova revolução tecnológica. Muita coisa está mudando, a sensação é

de se estar dentro de um turbilhão, mas algumas coisas na história da

humanidade acontecem em ciclos, ou seja, algumas coisas se repetem.

Com o forte avanço tecnológico, as distâncias estão sendo reduzidas, a

comunicação e a troca de informação estão mais fáceis. Guardadas as

proporções, é o mesmo avanço que aconteceu quando as pessoas vieram

do campo para a cidade. Nesse novo cenário, a Praça da Matriz é tão

importante quanto na época da industrialização, a única diferença é que ela

é virtual. Através dessa comunidade virtual as pessoas podem comunicar-

se, expor sua arte, o seu trabalho, debater assuntos de interesse comum,

fazer negócios e proporcionar desenvolvimento econômico.

4.5) As comunidades, a Internet e o comércio eletrônico

Como em qualquer outra rede de comunicação, a essência da Internet está

em estabelecer e reforçar conexões entre pessoas. Esta foi uma lição que

Alexander Graham 8ell, cujo invento deu origem à maior e mais conhecida

rede de comunicações moderna, relutou por muitos anos em aprender. Ele

estava convencido de que a principal utilidade de seu aparelho seria a de

transmitir notícias e música para as pessoas13. Somente após muito tempo

ele aceitou que o principal valor do telefone era o de permitir a comunicação

entre as pessoas.

A televisão também foi encarada de forma equivocada nos seus primeiros

anos, quando era vista como veículo para a mera transmissão de peças de

teatro. Nas primeiras transmissões, havia simplesmente um microfone em
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frente ao palco e uma câmara apontada para os atores. Os anúncios eram

os mesmos das emissoras de rádio. Somente algum tempo mais tarde os

anunciantes e programadores compreenderiam que o veículo não apenas

permitia, mas também exigia novas idéias. Hoje a Internet vive um estágio

semelhante, no qual anunciantes e provedores de conteúdo ainda têm que

desenvolver o marketing e o conteúdo para alavancar as possibilidades ao

veículo. Ainda hoje, raramente os web sites incentivam a utilização da

ferramenta mais poderosa da Internet, a interatividade. As comunidades

virtuais estão surgindo de maneira espontânea, fazendo uso dessa

ferramenta e trazendo profundas mudanças na maneira de fazer negócios.

4.5.1) Poder para os consumidores

As comunidades virtuais têm o grande poder de reordenar o relacionamento

entre empresas e clientes. Isso acontece porque a utilização de redes como

a Internet permite que os grupos de usuários controlem seu valor como

compradores potenciais de produtos e serviços. O valor das informações

sobre os consumidores constituem em um grande diferencial no poder de

barganha em favor das empresas. Com o crescimento das comunidades

virtuais será possível que os próprios consumidores administrem e

eventualmente negociem as suas informações que, se são insignificantes

individualmente, valem muito no conjunto das comunidades.

As comunidades virtuais terão papel importante no processo de

transformação dos consumidores em gerentes de suas próprias

informações, organizando e orquestrando as capacidades de informação e

transação que irão permitir aos seus membros extrair cada vez mais valor

dos fornecedores com os quais interagem.

13 Hagel & Armstrong, vantagem competitiva na Internet. P.3.

48



4.5.2) Vantagens para os fornecedores

Os clientes não são os únicos beneficiados pelas comunidades virtuais. Os

fornecedores (aqui definidos como empresas que produzem, vendem ou

distribuem bens e serviços) terão na comunidade virtual um poderoso

veículo para expandir seus mercados. Os benefícios mais imediatos aos

fornecedores, trazidos pelas comunidades virtuais são:

Redução dos custos de pesquisas

A agregação de pessoas com interesses comuns faz das comunidades

virtuais uma fonte rápida, confiável e de baixo custo para se obter

informações a respeito dos segmentos dos clientes on-line.

Aumento da propensão a comprar

A grande troca de informações que ocorre internamente em uma

comunidade virtual, aumenta o número de dados e opções aos seus

membros. Em um ambiente onde os membros interagem uns com outros, é

mais fácil gerar empolgação por novidades, bem como é criado um ambiente

de confiança nas informações internas que reduzem a sensação de risco

nas compras.

Melhor definição de público alvo

Por terem sido atraídos para as comunidades, pode se concluir que os seus

membros apresentam algumas características comuns. Elas podem ser

desde a simples proximidade geográfica, até interesses em assuntos

específicos. Dessa forma, uma comunidade virtual pode apresentar as

preferências demonstradas por seu conjunto de membros, facilitando a

definição de público alvo para os fornecedores.
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Capacidade de customização

o acesso a dados históricos integrados e a possibilidade de interação com

consumidores atuais e potenciais aumentam a compreensão, por parte dos

fornecedores, das necessidades dos clientes.

Menos investimentos em estruturas físicas

Reduz-se a necessidade, por parte dos fornecedores, de investimentos em

estruturas físicas, que tinham a finalidade de dominar a navegação dos

clientes. A presença virtual pode substituir o valor hoje apresentado pelos

pontos de venda e localização geográfica.

Maior alcance

Chegar a um grande número de clientes é sem dúvidas a grande vantagem

trazida pela Internet, através das comunidades virtuais.

4.6) O conteúdo gerado pelos membros

Uma premissa básica que leva à formação de comunidades virtuais é a

de que os membros irão, com o tempo, tirar maior valor do conteúdo

gerado por eles próprios do que formas mais convencionais de

conteúdo gerado por especialistas. O ponto é que as comunidades

virtuais agregam um enorme conhecimento coletivo que não poderia ser

igualado por qualquer especialista. O valor dessas informações não

está na experiência e sabedoria de um indivíduo da comunidade, mas

nas experiências e perspectivas coletivas. A possibilidade de interação

gerada pela Internet faz com que qualquer tema de interesse possa ser

debatido por muitos membros da comunidade. A troca de experiências

de pessoas que compartilham interesses pode ser mais rica que uma

opinião de um especialista.

Dessa forma as comunidades virtuais amplificam a informação e o

conhecimento disponíveis aos membros que tomam uma decisão de
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compra. A capacidade de trocar e compartilhar informações que toma o

poder de compra agregado nessas comunidades e o transforma em

comportamento coletivo, que pode rápida e decisivamente determinar o

sucesso ou fracasso de um fornecedor.

Essa é a característica de uma comunidade virtual mais incômoda aos

fornecedores. Um fórum no qual clientes trocam informações

constantemente é uma ameaça às empresas. Se os clientes estão

satisfeitos com um produto ou serviço oferecido por determinada

empresa, essa informação propaga pela comunidade rapidamente.

Porém o oposto também é verdadeiro.

4.7) Projeto Connecting Canadians

o Canadá é líder mundial em tecnologia de comunicação e

acessibilidade à informação. Porém as autoridades canadenses

detectaram carências na tarefa de mostrar à população como as novas

tecnologias e a Internet podem prover serviços e aplicações que

alavanquem o crescimento econômico e proporcionem o bem estar

social e cultural para as comunidades canadenses.

Para acelerar os benefícios trazidos pela tecnologia, o Governo Federal

do Canadá criou um painel de experts que tinha a função de encontrar

a melhor maneira de criar "comunidades inteligentes". Com as

recomendações dos especialistas em mãos, o governo se

comprometeu a estabelecer uma "comunidade demonstração" em cada

província nesse ano de 2000.

o governo federal via as "smart communities" como comunidades que

usavam a tecnologia da informação de forma inovadora para dar poder

aos seus cidadãos, instituições e região como um todo. As "smart

communities" deveriam fazer o máximo que as novas tecnologia
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permitissem, para melhorar serviços como saúde, educação,

principalmente pensando no crescimento econômico.

As "smart communities" tem o potencial de:

• Ajudar as pessoas a aproveitar o poder das tecnologias da

informação e comunicação e desenvolver as habilidades necessárias

para prosperar no ambiente de uma economia baseada no

conhecimento, aumentar a sua qualidade de vida e reforçar a sua

cultura;

• Estimular o crescimento econômico ajudando indivíduos e negócios

a se tornarem mais adaptáveis, cooperativos e conectados ao mundo;

• Melhorar os acessos e a qualidade dos serviços e informações de

saúde;

• Melhorar a qualidade e aumentar o alcance da educação para

pessoas de todas as idades e níveis sociais;

• Colaborar com todos os níveis de governo, para que o serviço à

comunidade seja mais efetivo;

• Atrair investimentos de alta tecnologia para a região.

o projeto Connecting Canadians foi e está sendo visto por governo e

população como uma oportunidade de mostrar que comunidades

focadas na economia da informação e nas novas tecnologias podem

levar ao desenvolvimento econômico, social e cultural, mudando a visão

de comunidades e construindo um país forte para o século XXI.

4.7.1) O Projeto

O projeto Connecting Canadians faz parte de um amplo programa

chamado Community Access Program (CAP), desenvolvido pelo
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Governo do Canadá, que tem a visão e o plano de transformar o

Canadá no país mais conectado do mundo, transformando-o em líder

no desenvolvimento e uso das mais novas tecnologias da informação e

comunicação. Primeiramente introduzido em 1994, o CAP é

administrado pelo ministério da Indústria do Canadá. O objetivo

principal é dar aos residentes de todas as comunidades, sejam elas

rurais, urbanas ou remotas, acesso à Internet de qualidade e a preço

baixo e através disso prover novas formas de comunicação,

aprendizado e negócios na atual economia baseada no conhecimento.

Os objetivos incluem ainda:

• Tornar de conhecimento público os benefícios e oportunidades do

uso das novas tecnologias da informação;

• Ajudar os cidadãos a se manterem melhores informados através da

troca de idéias e de informações;

• Formar pessoas para o uso das tecnologias da informação;

• Dar suporte e criar massa crítica à entrega de dados on-line para os

programas governamentais;

• Facilitar atividades como o comércio eletrônico.

A oportunidade de participar foi oferecida a todas as comunidades

canadenses. Para todas as cidades, distritos ou mesmo vilarejos, foi

apresentado o programa, bem como os benefícios diretos trazidos por

ele. Tais como: possibilidade de criação de empregos, desenvolvimento

de negócios, melhoria na qualidade de vida das pessoas, amplo acesso

aos serviços oferecidos pelo governo federal, entre outros.

Muitas cidades canadenses, especialmente os maiores centros

urbanos, já possuíam algum tipo de comunidade interligada, uma web

53 ,



page ou então diversos sites onde o público em geral poderia obter um

certo volume de informações. Entretanto uma parcela pequena poderia

ter contato e usufruir das vantagens desse serviço. Em algumas

localidades não havia número suficiente de computadores conectados,

em outros lugares os pontos de acesso estavam concentrados em

poucas regiões. Em algumas comunidades faltava habilidade com a

ferramenta Internet, em outras as pessoas ainda estavam céticas

quanto a utilidade e benefícios da Internet e se recusavam a colaborar.

o CAP é basicamente uma parceria que envolve os governos federal,

da província ou território, regional e municipal, e também a iniciativa

privada e organizações e entidades da comunidade que têm como fim

tornar a Internet mais acessível para todos. A fase inicial do programa

possibilitou a construção de 4200 sites e o surgimento de 3200

comunidades virtuais em localidades rurais com população variando

entre 400 e 50.000 pessoas. A Segunda fase do projeto é destinada à
comunidades urbanas com mais de 50.000 habitantes. A fase urbana

do CAP está ajudando a assegurar acesso à Internet para toda a

população, especialmente para jovens e para a população e baixa

renda. O objetivo é criar mais de 10.000 comunidades virtuais à um

custo acessível, em comunidades rurais e urbanas por todo o país até

31 de março de 2001.

Organizações como instituições educacionais, bibliotecas públicas,

centros comunitários, bem como governos municipais e territoriais, têm

o direito de submeter as propostas de suas comunidades, que faz o

projeto ainda mais amplo e independente de ações exclusivamente

partidas dos governantes. Apresentando uma proposta de comunidade

virtual, ou melhor ainda, apresentando propostas em conjunto através

de consócios de comunidades (cada uma com sua proposta, mas com

aproveitamento das sinergias locais e geográficas), a instituição ou

entidade, ou órgão governamental recebe os recursos necessários para
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tornar a Internet uma realidade. Os recursos são liberados de acordo

com a qualidade das propostas.

4.7.2) Cooperação

Os primeiros acordos foram estabelecidos entre o governo federal do

Canadá e os governos de Newtoundland, Labrador, Prince Edward

Island, New Brunswick, Nova Scotia, Saskatchewan e Yukon. Nesses

acordos, primeiramente feito com os governos locais, os dois níveis de

governo irão:

• Expandir o número de sites nas províncias ou territórios para

assegurar um acesso ainda maior à informações;

• Trabalhar juntos para acelerar o acesso a informação pública através

de ações cooperativas e complementares;

• Descentralizar a administração do programa até o nível de província

ou território;

• Dividir as despesas na base 50:50, para dobrar o alcance inicial do

programa.

4.7.3) O CAP em comunidades urbanas

O CAP está chegando até as comunidades urbanas através de

departamentos e agências federais, escolas e bibliotecas públicas ou

privadas e organizações comunitárias.

Nesse primeiro momento, os sites são de acesso público e

desempenham as seguintes tarefas:

Navegar pela world wide web (www) para ter acesso à notícias e

outras informações;

Procurar por empregos ou oportunidades de negócios;
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Mandar e receber mensagens de correio eletrônico;

Imprimir guias de recolhimento de impostos ou outros documentos;

Comprar ou vender produtos ou serviços;

Conectar com outros sites e serviços da comunidade.

Numa próxima etapa o programa prevê a colocação de conteúdo pelos

membros da comunidade através de um sistema simples e amigável, e

também a interatividade das pessoas com o site e com as próprias

pessoas, para troca de conhecimento e informações.

4.7.4) Financiamento

Cada comunidade pode fazer o número de sites necessários para

alcançar seus objetivos. Isso deve estar bem claro na proposta. Para

site aprovado é liberada uma verba máxima de US$ 17.000, que devem

corresponder a 50% do valor total a ser investido.

Esses gasto devem se compor de :

Compra de equipamentos, manutenção de equipamentos, compra das

conexões com a Internet, contas de telefone e Internet, salários,

consultorias, promoção, materiais (como papel, cartuchos, etc.), Seções

de orientação e treinamento, taxas de administração e suporte técnico.

4.7.5) Rede de Comunidades

o projeto CAP prevê ainda a interconexão de todas as informações de

todos os sites das comunidades, que estarão "hospedados" no site do

governo federal. Essa interconexão ira criar uma grande rede composta

por todas as comunidades virtuais canadenses.

Essa divisão de espaço virtual proporciona, além de uma grande

interatividade entre governos, comunidades e pessoas, oferece a
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possibilidade de economias de escala e menores gastos com

gerenciamento técnico, e também com recursos humanos e financeiros.
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5) A Comunidade Virtual de Itu

5.1) www.itu.com.br

A curiosidade e a necessidade de encontrar uma maneira interessante e

eficiente de colocar uma cidade inteira dentro da Internet. Essa foi a

motivação para o surgimento, em início de 1998, da comunidade virtual

itu.com.br.

A grande inflação de informação apresentada hoje pela rede mundial, faz

com que as pessoas que já estão conectadas sintam dificuldades de

identificação e de busca de informações pertinentes nos sites existentes. Ao

mesmo tempo, as pessoas que ainda não estão conectadas sentem

dificuldades em fazê-lo. Isso ocorre menos pelas dificuldades técnicas que

pela falta de identidade dos sites com as pessoas em questão. Cria-se então

uma distância entre as pessoas com presença na rede das demais. O

grande objetivo da comunidade virtual de Itu é atrair os atuais internautas

para um ambiente "caseiro" e amigável, e principalmente criar utilidade e

atratividade para as pessoas que ainda não estão conectadas,

transformando um ambiente virtual (um web site) em uma verdadeira

comunidade composta por todas as pessoas que, de alguma maneira, se

interessam pela cidade de itu.

A visão do itu.com.br é tornar a cidade de Itu nacional e internacionalmente

conhecida como "a cidade da Internet" no Brasil, proporcionar o

desenvolvimento econômico e social da comunidade ituana pelo uso da

Internet e disseminar o conceito de comunidades virtuais para outras

localidades.

Faz parte da filosofia do projeto disponibilizar para toda pessoa que tenha

algum interesse específico relacionado à cidade, criar, manter e atualizar a

sua própria página na Internet.
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Alguns fatores foram decisivos para a implantação desse conceito:

Conhecimentos sobre Internet

Conhecimentos sobre a cidade de Itu

- A linguagem utilizada para a comunicação

- A linguagem utilizada para a programação

- Os recursos humanos para o início do projeto

- Treinamento

Detalharemos adiante cada um dos fatores expostos.

5.1.1) Conhecimentos sobre a Internet

O primeiro dos fatores decisivos para a implantação do projeto da

comunidade virtual de Itu foi o amplo conhecimento sobre a Internet por

parte de seus organizadores. Foram necessários cerca de quatro anos de

estudos, com alguns fracassos, para que se obtivesse a real dimensão do

veículo Internet. Esses conhecimentos vão além da parte puramente técnica

(que pode facilmente ser subcontratada). O mais importante é a capacidade

de ter uma visão estratégica sobre a Internet e suas possibilidades.

5.1.2) O conhecimento sobre a cidade de Itu

Conhecer o, ambiente onde pretende-se erguer uma comunidade virtual é

também importante, na medida que um dos fatores incontroláveis para a

Internet é o tempo, conhecer a cidade e as pessoas acelera o processo de

formação da comunidade de maneira decisiva. Além disso, o conhecimento

do ambiente facilita a decisão da linguagem a ser utilizada, bem como auxilia

na obtenção dos recursos humanos ideais, fatores que serão detalhados á

seguir.
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5.1.3) A linguagem para a comunicação

Um senso comum a respeito da comunicação virtual, mais precisamente na

linguagem usada pelos veículos de Internet, é a impessoalidade e frieza na

troca de informações. A sensação de "navegar' pela Internet é a de interagir

com uma máquina que fornece informações. Dificilmente percebe-se que

pessoas estão por trás do conteúdo acessado.

A linguagem utilizada na comunidade de Itu procura colocar as pessoas em

primeiro plano. Ao visitar as páginas do itu.com.br encontram-se pessoas.

Na maioria dos casos o texto está escrito na primeira pessoa, e com fotos

ilustrativas.

A exposição de pessoas nas páginas do site tem o poder de transformar o

ambiente virtual em algo com que os visitantes de alguma maneira se

identificam. O fato de comunicar-se com pessoas cria uma empatia e ao

mesmo tempo induz a interatividade, que é outro fator de grande importância

para o sucesso do projeto.

5.1.4) A linguagem para a programação

Após criar empatia com o visitante, o desafio do site é gerar participação.

Nesse ponto situou-se um "gargalo" do projeto. Seria necessária uma

ferramenta técnica que permitisse que um leigo pudesse programar em

linguagem HTML, e isso deveria ser possível em grande escala. Quando da

concepção do projeto, em início de 1998, essa ferramenta não existia. em

maio de 2000 o sistema itu.com.br. Esse sistema permite que qualquer

pessoa com conhecimentos básicos em um editor de textos possa criar a

sua página. Criou-se também um tutorial (cartilha) simples com a finalidade

de "educar' novos usuários para a linguagem de Internet. Esse tutorial

(disponível para qualquer visitante na página host no endereço

www.itu.com.br). entre outras coisas, mostra o que é um link, explica o que

faz um formulário e inclusive treina as habilidades dos novatos com a
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ferramenta "mouse", que oferece dificuldades de coordenação para

principiantes.

Criaram-se então 20 templates, que consistem em "tipos" diferentes de

páginas que podem ser criadas. Esses templates são combinações de

diferentes recursos que podem ser utilizados nas páginas.

Os recursos básicos a serem combinados são:

texto

fotos

som

imagens

Os recursos podem ser combinados de 20· diferentes maneiras pelos

usuários. As páginas podem ser criadas por qualquer pessoa que possua

uma senha de acesso.

5.1.5) Os recursos humanos para o início do projeto

O site de Itu está basicamente dividido em 10 áreas de conteúdo que serão

descritas posteriormente. Para cada uma das áreas de conteúdo foi

necessária a contratação de uma pessoa que exerceria a função de "diretor".

Essas pessoas deveriam ter como requisito um entendimento claro do

projeto e de sua dimensão. Como o entendimento do projeto e de sua

dimensão requeriam uma convivência no ambiente de trabalho, o critério

inicial foi simplesmente a empatia recíproca entre contratantes e

contratados. A princípio todos aqueles que demonstravam algum interesse

pelo projeto eram convidados a participar dele por alguns dias. O resultado

final, após 5 meses de trabalho (de janeiro à maio de 2000) foi uma equipe

de 12 pessoas assim divididas:
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3 programadores

9 diretores

Cerca de 20 pessoas foram entrevistadas de janeiro a abril de 2000, dessas,

15 iniciaram os trabalhos e 12 permanecem até hoje. As pessoas mais

jovens demonstraram maior interesse e facilidade de entendimento do

projeto, adaptando-se melhor e constituindo a maior parte da equipe. A

descrição da faixa etária dos participantes do projeto é a seguinte:

Pessoas com menos de 20 anos 3

Pessoas com idade entre 20 e 30 anos 5

Pessoas com idade entre 30 e 40 anos 3

Pessoas com mais de 40 anos 1

Uma outra habilidade requerida das pessoas que fazem parte do projeto é a

capacidade de reproduzir os seus conceitos e noções básicas para outras

pessoas da comunidade, que passarão a criar as suas próprias páginas

dentro da filosofia do projeto itu.com.br.

5.1.6) O Treinamento

No período de latência do projeto (até junho de 2000) as pessoas que

dispunham-se a ser diretores de área passaram por um treinamento que

tinha como finalidade rever antigos conceitos, introduzir novos e criar nos

participantes um pensamento empreendedor. O objetivo é que cada diretor

possa ver sua área como um negócio próprio e que ele seja capaz de passar

esse conhecimento para as pessoas de sua rede.

Ao encontrar-se pessoas com espírito empreendedor que pudessem ser

responsáveis por cada um dos assuntos do site, seria criada uma rede de
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pessoas com conhecimentos específicos que poderiam fazer crescer o

projeto de maneira rápida e com qualidade.

5.2) O projeto

o site itu.com.br é composto por 10 áreas de conteúdo, cada uma

comandada por um diretor. Essas 10 áreas possuem uma estrutura básica

composta por uma página Host e um conjunto de links (máximo de 10). Os

diretores têm como função inicial encontrar assuntos relacionados á sua

área que possam despertar interesse em outros membros da comunidade.

Eles podem conseguir seu intento simplesmente criando e administrando

sub-áreas de conteúdo até que elas gerem uma demanda espontânea por

participação, ou então iniciar o contato com pessoas que possam administrar

essas sub-áreas, passando á elas as respectivas senhas e o entendimento

do projeto. Cada uma dessas sub-áreas têm a liberdade de criar mais 6 links

nesse segundo nível, que também podem ser desenvolvidos por seus

administradores ou repassadas à outras pessoas, com as senhas e a

filosofia do projeto. Dessa maneira forma-se a rede, que em última instância,

compõe a comunidade.

Os participantes que desenvolvem conteúdo e estão abaixo do nível de

diretoria, são chamados de colaboradores. Quando um colaborador distribui

uma senha, criando outro colaborador, ele é chamado de "pai" desse novo

colaborador. Uma mesma pessoa pode estar presente em diferentes áreas

do site, de acordo com seus conhecimentos e disponibilidades. Exemplo:

O Diretor da área de esportes divide o conteúdo desse tema nos seguintes

links:

Futebol

Esportes de quadra

- Artes marciais
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Esportes motorizados

Para a sub-área Futebol, encontra-se um colaborador com claros

conhecimentos no assunto e que absorve de maneira satisfatória a filosofia

do projeto. Para essa pessoa é dada uma senha e ela passa a fazer as suas

próprias páginas. Está criado o administrador da sub-área Futebol.

Supondo que este novo colaborador, ao colocar sua página no ar, receba

uma mensagem de uma pessoa especializada especificamente em futebol

amador, interessada em participar do projeto. Repete-se então o processo e

a rede continua a crescer. A administração e coordenação da rede é de

responsabilidade, primeiro dos diretores das áreas de conteúdo, depois dos

coordenadores gerais do projeto. Detalhar-se-á no item "modelo de

negócios" os tipos de remuneração de cada participante.

É importante também notar que em algumas áreas podem acontecer

interseções de assuntos. O tema "turismo ecológico", por exemplo, faz parte

das diretorias de ecologia e turismo. Nesse caso são criadas duas páginas

para o assunto, uma com um enfoque turístico, outra ecológico. Cria-se

então um link de uma página para outra, de modo que um visitante

interessado no tema possa ter acesso às duas versões do turismo ecológico.

5.2.1) Administração

O sistema administrativo do site visa dar a maior liberdade possível aos

colaboradores na criação e colocação de seus conteúdos. As falhas em

estilo e linguagem são permitidas. Qualquer espécie de censura nesse

primeiro momento inibiria o crescimento da comunidade. Além do revisor,

que apenas corrige pequenos erros na linguagem escrita, apenas os "pais"

têm o poder de interferir nas páginas dos colaboradores. Nem mesmo os

diretores podem fazê-lo. O objetivo com esse procedimento é que todo o

conteúdo da comunidade seja discutido internamente por seus membros.

Uma auditoria interna permite que qualquer dos participantes faça
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comentários sobre as páginas de outros, mesmo que de outras áreas não

correlatas. Esses comentários são direcionados aos administradores, com

cópia para o diretor de área. Segue-se um breve fórum interno e a tomada

de decisão quanto a permanência, modificação ou retirada de conteúdo.

Caso um "pai" decida pela exclusão de um colaborador, ele estará

eliminando todo o conteúdo e todos os colaboradores "abaixo" deste. O

diretor pode então, em conjunto com esse "pai" decidir pela substituição ou

pura eliminação de toda aquela parte da rede.

O outro membro da comunidade que executa a tarefa de eliminação ou

cancelamento provisório de um administrador é o webmaster do site. Ele

exerce a função puramente técnica de cancelar provisoriamente uma senha

e todo o conteúdo relacionado à ela mediante a solicitação de um diretor de

área. O objetivo desse procedimento é impedir a colocação de conteúdo que

possa denegrir ou prejudicar de alguma maneira a comunidade. Assim que o

diretor decida em conjunto com o colaborador pela continuação, modificação

ou cancelamento do conteúdo, o webmaster ativa novamente a senha da

respectiva área.

Existe, ao longo do projeto, o risco de acontecerem conflitos de interesses

entre os participantes, de serem selecionadas pessoas que não

desenvolverão um bom trabalho para a comunidade e finalmente de alguns

colaboradores fazerem mau uso de seu espaço (como autopromoção ou

promoção de seu negócio em espaço inapropriado do site). Essa situação

será resolvida da seguinte maneira. 1) o processo de análise de uma

situação desse tipo pode ser "disparado" por qualquer um dos colaboradores

de qualquer nível ou área, qualquer um dos diretores, programadores (via

sistema de comunicação interno), ou ainda por qualquer um dos visitantes

que envie um e-mail para a administração demonstrando sua insatisfaçlo

com determinado conteúdo do site. 2) Estimula-se uma conversa entre o

colaborador reclamado, seu pai e o respectivo diretor de área. 2) Caso a

etapa 2 não resolva o problema, cria-se uma comissão interna, composta
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por três diretores (o da área envolvida e mais dois), o webmaster e um

membro da administração do site para uma decisão definitiva. Está prevista

ainda a realização de uma enquete com os visitantes, caso ainda não haja

acordo, para a decisão da permanência o não daquele conteúdo, e

consequentemente de seu colaborador.

Existe ainda a figura de uma auditoria externa, composta pelo site webtrends

(www.webtrends.com). que é um serviço de reconhecida credibilidade na

rede. Sua função é auditar as visitas de cada uma das áreas do site. Com

isso cada diretor pode conhecer as páginas mais visitadas e exercer pressão

sobre os colaboradores das áreas menos vistas. No entanto o sistema é
totalmente democrático, a participação dos colaboradores deve ser

espontânea e não remunerada. Caso ocorra de uma das páginas ter poucas

visitas pela falta de atualização ou desmotivação de seu administrador, ela

deve deixar de existir, ou na terminologia da comunidade, uma área mal

administrada deve "morrer" naturalmente. O conteúdo "abaixo" dessa área

pode: 1) "morrer" com ela. 2) "subir" na rede, se possível, ou seja, a posição

do colaborador da área a ser excluído, será ocupada por um dos

colaboradores de sua rede. Um dos colaboradores é "promovido" à uma

posição superior nessa sub-área. 3) O administrador eliminado pode ser

substituído por seu "pai". 4) o "pai" encontra outro colaborador para aquela

área (que pode ser um dos colaboradores dos links "abaixo"). A decisão

para esses movimentos é tomada em parceria entre o diretor daquela área e

o colaborador na posição imediatamente superior à sub-área a ser excluída,

ou seja, o seu "pai".

Todas as pessoas que fazem parte da estrutura da comunidade,

automaticamente recebem um endereço eletrônico com a extensão "@itu",

para que possa se comunicar e trocar informação com outros colaboradores,

visitantes e demais membros da comunidade.
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5.2.2) Motivação

Um dos componentes mais críticos para o surgimento e crescimento de uma

comunidade no conceito do site itu.com.br é a motivação que deve ser

gerada para a participação das pessoas. Mais que proporcionar um

conteúdo atrativo, como ocorre na maioria dos portais da Internet, uma

comunidade virtual deve criar utilidade no veículo para seus membros.

Cada membro da comunidade deve desenvolver conteúdo em sua área de

interesse e conhecimento. Isso deve ser de utilidade primeiro para o

participante, depois para a comunidade. Nesse sentido, todos podem fazer

parte de uma comunidade, pois todos têm pelo menos um assunto de

conhecimento ou interesse.

Exemplo:

Uma pessoa que gosta de fazer tricô, deve ser despertada para a

oportunidade de dividir seus conhecimentos com a comunidade e poder

inclusive trocar informações com outras pessoas que têm o mesmo

interesse. Deve-se deixar claro que todos podem aumentar seus

conhecimentos sobre o assunto. Cria-se então uma utilidade na Internet para

uma pessoa que, a princípio, não teria motivos para conectar-se.

Um outro fator importante na participação da comunidade é a auto estima e

a vaidade pessoal criada nas pessoas que, ao mesmo tempo em que se

envolvem e se sentem "donas" daquele espaço virtual, divulgam e geram

acessos à página, dividindo conhecimento sobre um tema que gostam.

5.2.3) Áreas de conteúdo

As áreas de conteúdo da comunidade itu.com.br procuram refletir as

divisões naturais dos assuntos de interesse das pessoas que a compõem.

Elas foram estabelecidas a prior; pelos organizadores do site. Cada novo
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assunto que surge deve ser alocado à uma das áreas ou à uma nova área a

ser criada. São elas:

Cultura

Ecologia

Educação

Esportes

Governo/Cidadão

Internet

Negócios

Notícias

Saúde

Turismo."

5.2.4) Modelo de Negócios

o projeto itu.com.br é idealizado pela empresa byNet Marketing Digital, que

tem na comunidade virtual de itu mais que um ideal de criação de um novo

conceito de comunidade. O projeto em questão é visto estrategicamente

como um gerador de novos negócios para essa empresa. Assim sendo, o

compromisso do projeto itu.com.br em gerar lucros fica reduzido, encarando-

se como plenamente satisfatória a geração de recursos suficientes para a

sua manutenção e existência como um produto especial da empresa byNet.

É necessário que a comunidade virtual cresça antes que seja implantado

qualquer sistema de geração de receitas, sob pena de perda de credibilidade

e legitimidade do projeto como representante virtual da comunidade. Por
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isso espera-se o início da geração de receitas apenas para o mês de

dezembro de 2000.

5.2.4.1) Capital Inicial

o capital investido nos primeiros oito meses da implantação do negócio é de

aproximadamente R$ 260 mil. Esse capital provém de recursos próprios dos

organizadores (R$ 60 mil) e de investidores privados (R$ 200 mil). Sua

utilização está provisionada da seguinte maneira:

30% salários e pró-labore

30% investimento em hardware e software

10% outras despesas fixas (materiais, aluguel, telefones, etc.)

30% investimento em parcerias e outros negócios. (vide seção 4.5).

A partir do nono mês está previsto o início da geração de receitas.

5.2.4.2)A geração de receitas

A geração de receitas do projeto itu.com.br passará a acontecer apenas no

nono mês de funcionamento do mesmo, ou seja, em dezembro de 2000. Ela

provém basicamente de três fontes.

a) Construção e administração de páginas para a Internet.

o rápido crescimento do projeto gerou uma forte demanda por construção

de páginas de Internet por parte das empresas da cidade. Mercado

ofertante desse serviço na região é composto por cerca de 20 empresas e

profissionais autônomos, que oferecem, de modo geral, páginas de baixa

qualidade técnica e visual, por um preço médio de 700 reais 15.

14 As áreas estão descritas no anexo 2
15 Pesquisa de mercado realizada em janeiro de 2000 pela empresa byNet.
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Após a implantação do projeto, alguns desses construtores de página

procuraram a organização do projeto, oferecendo parcerias. Atualmente as

páginas são vendidas pelos diretores das áreas e executadas por esses

parceiros, que ficam apenas com a parte técnica do trabalho.

É interessante para um empresário estar presente dentro do conteúdo da

comunidade de Itu, que tem muitos acessos, e isso, como já explicado, é

possível sem nenhum custo. Porém a linguagem utilizada nas páginas do

site itu.com.br não permitem qualquer tipo de propaganda, trata-se apenas

colocação de conteúdo. Após a colocação de conteúdo permite-se a

colocação de links, também gratuitos, para todas as empresas com

atividades relacionadas ao tema. ( vide item 4.4.4). A função dos diretores

de área, em conjunto com os parceiros, é criar uma comunhão de linguagem

entre o itu.com.br e o site da empresa a ser linkada e um web site de

qualidade, que permita às empresas a geração de acesso e negócios por

intermédio do meio virtual.

As páginas a serem vendidas terão um preço médio de R$5 mil, e essa

receita será dividida de maneira igual entre a comunidade e os parceiros. A

parte que cabe á comunidade será dividida da seguinte forma: 20% para o

diretor da área que gerou o negócio e 80% para a administração do site. A

previsão é de uma venda de 15 páginas por mês, a partir de outubro.

b) Geração e administração de novos negócios

A seleção de pessoas e o treinamento feitos no início do projeto fez com que

fosse despertado neles um espírito empreendedor, fez com que cada diretor

de área se sentisse como dono daquela parte do negócio. A intenção inicial

era mostrar para cada um a possibilidade de gerar negócios dentro de suas

áreas, e mais que isso, mostrar essa possibilidade a cada novo colaborador.

Nesse conceito reside a segunda fonte de receita do projeto.
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A partir do momento em que se consegue um grande volume de acessos

diários ao site (média de 17.860 hits/dia em 4/9/2000)16, cria-se massa

crítica para a criação de negócios na comunidade virtual.

Exemplo de negócios que estão sendo criados dentro da comunidade:

- Organização de grupos para visitas nas fazendas históricas da cidade, com

reserva via itu.com.br.

- Transmissão, via itu.com.br, de prova de hipismo com patrocínio de

indústria tocal"

- Reflorestamento de matas ciliares da cidade, com apoio do banco mundial

e intermediação da AIPA (Associação Ituana de Proteção Ambientai). Está

sendo divulgado o conceito de ecoarquitetura através da construção de uma

casa virtual ecologicamente correta na comunidade virtual de Itu. As verbas

provêm de patrocínios da iniciativa privada, e um projeto confidencial, com

lançamento previsto para outubro, permitirá que os visitantes dessa área do

site contribuam para o reflorestamento da região. (algo semelhante ao

projeto click árvore" ). A receita para a comunidade virtual de itu virá em

porcentagem do patrocínio conseguido.

Cada diretor de área é incentivado a gerar negócios em seu setor e

estimular seus colaboradores a fazer o mesmo. Nesse modelo a distribuição

dos recursos conseguidos acontece da seguinte maneira:

20% do valor bruto faturado para o colaborador que gerou o negócio

30% divididos de maneira igual para todos os colaboradores pertencentes à
rede do colaborador que gerou o negócio e que estão "acima" dele

50% para a administração do projeto

16 Webtrends 4 set 2000
17 Apesar de não ser permitida a veiculação de propagandas no site, são aceitos patrocínios para
eventos específicos de curta duração.
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Caso concreto: A Fazenda da Serra, tradicional fazenda centenária da

região e com infra estrutura turística para recebimento de grupos, tem em

seu gerente, o Sr Aldo Nunes, um colaborador do projeto itu.com.br. Foi

criado para essa fazenda um sistema de visita virtual, reserva de grupos e

comércio eletrônico de produtos da fazenda (doces, queijo, vinhos e

chocolates). As receitas desse negócio, na forma de comissão, serão

distribuídas da seguinte maneira: 50% para a administração do itu.com.br,

20% para o Sr Aldo Nunes e 30% divididos igualmente entre o responsável

pela área de turismo rural, "pai" do colaborador Aldo, e o diretor da área de

turismo.

o crescimento do número de colaboradores ira proporcionar o aumento das

receitas por área de conteúdo. Note-se que a motivação inicial dos

colaboradores deve ser a inclusão de conteúdo no site, e não o retorno

financeiro imediato. Apenas após o crescimento do projeto é que essa

possibilidade de geração de receitas será reforçada.

c) Crescimento para outras cidades

A última e principal forma de geração de receitas é a disseminação do

conceito de comunidades virtuais para outras cidades. Que acontece nas

seguintes bases;

R$ 100 mil pela implantação e manutenção por seis meses do software

Friend/y, que permite a criação de páginas na Internet de maneira simples e

rápida;

R$ 100 mil pelo treinamento e acompanhamento do projeto nos primeiros

seis meses (consultoria de implantação do projeto);

Royalties mensais de acordo com o volume de acessos (que variam de

R$ 3 a R$ 10 mil).

18 www.clickárvore.com.br.
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Nessa primeira fase está previsto a concretização de dois neçocios até

janeiro de 2001, e mais quatro até o final do ano. As duas primeiras cidades

em fase avançada de negociação são Indaiatuba e Itapetininga. Ainda em

fase inicial de conversação estão as cidades de Sorocaba e Santos. Os

negócios são feitos exclusivamente com pessoas ou empresas do setor

privado, que têm interesse investir no mercado de Internet e constituir uma

comunidade virtual em suas cidades.

5.3) O Crescimento e desenvolvimento da comunidade

Uma comunidade virtual deve ser comprometida exclusivamente com seus

membros 19. Portanto a comunidade em questão não tem fins lucrativos, não

possui nenhum tipo de inserção publicitária, admitindo apenas patrocínios e

apoios que sejam coerentes com as áreas de conteúdo.

A simples existência de uma comunidade virtual, por si só, gera um

envolvimento de pessoas que proporcionam o crescimento dos acessos ao

site. A inserção de uma página de um time de futebol, por exemplo, significa

despertar interesse em cerca de 50 pessoas, que direta e indiretamente,

compõem a agremiação. Essas pessoas irão, em boa parte, colaborar com a

atualização e acessar a página de seu clube, e ao mesmo tempo gerar

efeitos multiplicadores: 1) Em seus ambientes, doméstico, profissional,

social, escolar, entre outros. 2) Em outras agremiações esportivas, que

serão motivadas a participar do projeto.

5.4) Casos

Apresentam-se a seguir quatro casos que ilustram a força multiplicadora de

uma comunidade virtual.

19 Ver afiliação, capítulo 2.
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5.4.1) Liga Ituana de Futebol (LlF)

A Liga Ituana de Futebol é uma associação sem fins lucrativos que engloba

todos os clubes de futebol amador da cidade. Suas receitas provém

basicamente da colaboração mensal dos associados, patrocínios dos jogos,

venda de direitos de transmissão às rádios e cobranças de taxas e multas.

Essas receitas somam uma média mensal próxima de R$ 18 mil. Existem 98

agremiações pertencentes à essa associação, o que representa 3.000

participantes diretos e cerca de 5.000 indiretos2o.

o primeiro contato com a entidade aconteceu no mês de abril de 2000, e foi

feito pelo diretor da área de esportes. Foi constatada a baixa escolaridade

dos dirigentes da entidade e a ausência de computadores e qualquer outro

tipo de artefato tecnológico do gênero.

A exposição do projeto motivou a participação de alguns membros da LlF.

Em uma semana existia no local um computador com acesso à Internet,

adquirido pela própria LlF. Na segunda semana alguns componentes da

diretoria e de alguns clubes haviam recebido um rápido treinamento e na

terceira semana do contato inicial entrava no ar a página do Juventus, clube

pertencente á LlF. O computador instalado na entidade serve como apoio

para os clubes que não possuem acesso à Internet

Dessa forma, em três semanas, pessoas que nunca tinham tido contato com

a Internet puderam criar sua própria página e gerar interesse de um grande

grupo de pessoas para o veículo. Hoje, cerca de quatro meses após o

primeiro contato, a Liga Ituana de Futebol utiliza a sua página dentro da

comunidade itu.com.br, para comunicar-se com seus associados, divulgar os

resultados à imprensa e para promover a entidade e os clubes,

possibilitando inclusive a obtenção de patrocínios. Já existe mais um clube

com uma página no ar, o Canarinho, e até o final de outubro a previsão é de

que mais 9 clubes tenham feito as suas próprias páginas.

74



5.4.2) Fest Rock

A sétima edição do festival de Rock do Ituano Clube, um clube da elite local,

também teve sua página desenvolvida dentro da comunidade virtual. Esse

festival acontece anualmente durante os meses de agosto e setembro,

sendo composto por quatro eliminatórias e uma final, nesse ano estão

inscritas 36 bandas, sendo 12 de Itu e 24 de cidades vizinhas. O total de

público esperado para as sete noites do festival (que acontece apenas nas

sextas e sábados) é de 8 mil pessoas. O faturamento do clube

exclusivamente vinculado ao festival (excluindo-se mensalidades dos

sócios), é de R$ 56 mil, o que inclui as quotas de patrocínio e o público

pagante.

O interesse da inclusão do Fest Rock no site itu.com.br, partiu de um

integrante de uma das bandas que tomou contato com o projeto por ser

também jogador de um dos clubes pertencentes à Liga Ituana de Futebol. A

página foi desenvolvida pelos programadores do site e gerenciada pela

diretoria de cultura do itu.com.br. As quatro primeiras eliminatórias do festival

foram transmitidas ao vivo pelo site, atingindo um volume recorde de visitas

em uma única página interna, com um total de mais de 37 mil hits nos três

primeiros dias, com visitantes do Japão, Alemanha, Estados Unidos e

Canadá Esse fato despertou a necessidade da tradução do conteúdo de

todo o site para o inglês e espanhol.

Estão disponibilizados na página do Fest Rock os arquivos em MP3 de todas

as bandas participantes, que poderão desenvolver sua própria página e

mostrar seu trabalho internacionalmente e a custo zero. Nas duas primeiras

semanas do festival foram realizados 505 downloads das músicas das

bandas.

20 Em participantes indiretos incluem-se dirigentes, funcionários e familiares dos jogadores.
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Essa iniciativa atraiu principalmente o público jovem e proporcionou um

crescimento no número de acessos e de participantes da comunidade virtual

de itu.

5.4.3) Voluntários da Santa Casa

o grupo de voluntários da santa casa de Misericórdia de Itu desenvolve um

importante trabalho no sentido de colaborar com as pessoas doentes desse

hospital, bem como com seus familiares. Suas receitas provém basicamente

da colaboração de pacientes, médicos, comunidade, empresas e dos

próprios voluntários."

A criação de uma página para os Voluntários da Santa Casa, na comunidade

virtual de Itu, proporcionou a divulgação do trabalho desse grupo para toda a

população da cidade, para os familiares dos pacientes e para possíveis

colaboradores, patrocinadores e futuros voluntários.

Após a divulgação do trabalho do grupo de voluntários no site itu.com.br,

houve um acréscimo de 20% no número de voluntários'". Outro fato

importante foi a obtenção, por intermédio da comunidade virtual, de

patrocínio para a realização de um evento em conjunto com os "Doutores da

Alegria", entidade de voluntariado especializada em hospitais pediátricos e

reconhecida internacionalmente por seus serviços no auxílio à recuperação

de crianças doentes.

5.4.4) Negócios

A área de negócios foi inicialmente dividida em: empresas, e-commerce,

entidades e economia. O conteúdo inicial despertou o interesse de um

grande número de pessoas, entre elas um corretor de imóveis, proprietário

de uma imobiliária local. É particularmente delicada a colocação de conteúdo

nessa área do site, pois espera-se a participação de empresários que não

21 Não foi divulgado o faturamento da entidade.
22 Dados da administração do grupo de voluntários da Santa Casa de Itu.
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poderão falar diretamente de suas empresas, mas sim do ramo de negócios

em que atuam.

Criou-se então o embrião para uma estrutura de e-commerce que envolva

toda a iniciativa privada da cidade. Qualquer empresário que queira

adicionar conteúdo ao site, deve faze-lo de forma genérica, com a principal

finalidade de informar o visitante sobre seu ramo de negócios e gerar

participação da comunidade, com troca de informações, comentários

adicionais e dúvidas.

Nesse sentido, o profissional que se dispuser a falar amplamente sobre seu

negócio, sem mencionar diretamente a sua empresa, será automaticamente

reconhecido como uma pessoa com conhecimentos naquela área. Após uma

profunda descrição de todos os pontos daquele negócio, é permitida a

colocação de links para as páginas de todas as empresas da região que

atuam naquele setor, sem custo.

Especificamente, o interesse gerado no corretor de imóveis em questão,

permitiu que ele estudasse a fundo o seu ramo de atividade, adquirindo

conhecimentos que antes não possuía. Foi criado um verdadeiro portal

sobre transações imobiliárias, com grande quantidade de informação e que

passou rapidamente a servir de ponto de referência para as pessoas que

pretendem realizar negócios ou obter informações sobre imóveis. A isenção

presente nessa página permitiu inclusive que outros corretores pudessem

sugerir alterações e novos temas para o assunto "imóveis".

Hoje o corretor em questão coordena a área "imóveis", que está sendo

dividida em mais quatro sub-áreas (CRECI, aluguel, condomínios e rural),

cada uma delas coordenada por outro corretor. Ressalte-se que cada um

dos corretores, que serão os novos colaboradores, pertencem a empresas

distintas, que teoricamente concorrem no mercado local. Os colaboradores

de cada uma das áreas da página de imóveis serão naturalmente
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reconhecidos como pessoas com profundos conhecimentos específicos nos

assuntos de suas páginas.

o fato de poderem existir, dentro de cada sub-área, links para os sites das

empresas, tem o objetivo de causar na comunidade duas reações. Primeiro

uma sensação de cooperação, para que seja superado o sentimento de

concorrência dentro da comunidade virtual. Em segundo lugar, esse tipo de

página, com enfoque na informação e com links para todas as empresas,

aliado ao grande volume de acessos conseguido pela área de negócios,

provocou uma corrida das empresas para a melhoria de suas páginas, que

antes eram apenas ferramentas de marketing. Hoje a maioria das

imobiliárias está reformulando ou criando sua página na Internet. Está

havendo uma melhora significativa na qualidade dos sites. Os resultados em

termos de aumento no número de negócios fechados talvez esteja longe de

acontecer, porém o corretor que é o responsável pela página de imóveis

passou a ser a pessoa que mais recebe e-mails em toda a comunidade.

O relativo sucesso na área de imóveis chamou a atenção de outras pessoas

que estão, nesse momento, desenvolvendo páginas específicas para as

áreas de seguros e moda (são eles proprietários de uma corretora de

seguros e de uma loja da marca Lee, na cidade, respectivamente).

5.5) Parcerias e outros negócios

O crescimento do site itu.com.br propiciou que a noção de comunidade

virtual fosse disseminada pela cidade. Dessa maneira seria natural que

surgissem demandas por novos negócios e parcerias. Esses contatos estão

sendo utilizados para: 1) gerar acessos, 2) gerar colaboradores. Cada um

desses negócios ou parcerias tem sua própria fonte financiadora, que podem

ser os recursos iniciais desembolsados pelos administradores (ver modelo

de negócios 4.2.4), ou então em forma de parceria com outras empresas.
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5.5.1) Fenasoftlitu

A fundação Fenasoft entendeu que a melhor maneira de divulgar suas feiras

seria construir a sua própria comunidade. A comunidade de Itu está servindo

como laboratório para estes de novos conceitos em comércio eletrônico23.

Em troca foi cedido ao itu.com.br um estande na última Fenasoft (ocorrida

em Julho de 2000), que propiciou a divulgação do conceito e o interesse de

outras cidades em desenvolver suas comunidades virtuais localmente (mais

especificamente, estão sendo realizados os primeiros testes em Santos,

Indaiatuba e Itapetininga).

5.5.2) Itu ao Vivo

o projeto Itu ao viv024 consiste em uma parceria com duas empresas locais,

a Solution Express, especializada em filmagem e transmissões de eventos

via Internet, e a HDL, líder do mercado de portões eletrônicos e que fabrica

câmeras que são utilizadas para fins de segurança. O projeto prevê a

colocação de câmeras com transmissão ao vivo em 24 pontos da cidade.

Desde a praça central até clubes, restaurantes e empresas. A primeira

transmissão do Itu ao vivo foi do debate entre os candidatos à prefeitura da

cidade. A Segunda está sendo o Fest Rock, já comentado.

5.5.3) Incubadora

A comunidade de Itu apresenta-se também como incubadora de projetos

virtuais. Dado o número de acessos e de pessoas cadastradas, atualmente

existe "massa crítica" para testes de projetos em Internet. Além disso, a

cidade de Itu possui hoje cerca de 150 mil moradores, o que constitui

número suficiente para que possam ser realizados e tabulados testes de

23 www.fenasoftitu.com.br
24 www.ituaovivo.com.br
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mercado. Porém o tamanho e a localização da cidade25 permitem que esses

testes não sejam caros e que eventuais erros não comprometam os projetos.

Entre os projetos em fase inicial de implantação, destacam-se o Chap's,

venda de livros por capítulos, representante brasileiro no Mootcorp,

composto por alunos do MBA-GV. Outro projeto, esse com fins sociais e

ainda em fase de negociação, é a colocação, pela empresa Telefônica, de 5

linhas de Internet rápida em escolas da periferia, que com doações de

micros usados por empresas locais, poderiam prover Internet de qualidade a

alunos de baixa renda, levando ensino à distância e cidadania às

populações carentes.

5.5.4) Distribuição de e-mails

Esse projeto visa distribuir para todo ituano um endereço eletrônico com

extensão "@itu". O que proporcionaria uma identidade das pessoas com a

comunidade. Essa distribuição seria precedida de um cadastro, que

possibilitaria a criação de um dafawarehouse. As pessoas cadastradas

teriam alguns benefícios como acesso à promoções e participação em

fóruns e bate-papos. Esse projeto está sendo desenvolvido em parceria com

um grande provedor de acesso à Internet, que esta fornecendo os

servidores, bancos de dados e máquinas para a implantação.

5.5.5) Itu grande

Numa alusão a fama de Itu como "a cidade onde tudo é grande", busca-se a

participação da população para criar o maior site de cidades do mundo.

Trata-se de uma brincadeira com a intenção de gerar acesso e participação.

Todas as pessoas poderão fazer sua colaboração, colocando qualquer

conteúdo em uma área específica do site ( fotos de parentes, casos,

histórias, etc.). Será ainda colocada na página uma foto aérea da cidade,

que pretende ser a maior foto da Internet, com 2 gigabytes.

25 Esses fatores são importantes para projetos virtuais que envolvam uma parte fisica, como
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5.5.6) Apex

Este projeto visa o estímulo às exportações locais. Pequenos artesãos, ou

mesmo pequenas fábricas dos conhecidos "Iembranções de Itu", podem

vender seus produtos para qualquer pessoa interessada ao redor do mundo.

Foi recebido, para esse projeto, o apoio do governo federal, que aceitou

colaborar com um projeto piloto de exportações para micro e pequenas

empresas na região de Itu.

logística e distribuição.
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5.6) Anexos do capítulo 5

Anexo 1

Estrutura administrativa do grupo de Voluntários da santa Casa de

Misericórdia de Itu.

o grupo de voluntários da Santa Casa de Itu é composto por 82 pessoas.

85% são mulheres, 61% tem mais de 50 anos de idade, 89% exercem

atividade profissional fora do domicílio e todos dedicam mais de 8 horas por

semana ao trabalho voluntário.

A estrutura do grupo de voluntários da Santa Casa de Misericórdia de Itu

está dividida da seguinte maneira.

Maternidade (12 voluntários)

Neste setor o voluntário auxilia a mães, fazendo-lhe companhia antes do

parto, transmitindo-lhes confiança e segurança, acolhendo e orientando a

família.

Pediatria (15 voluntários)

Neste setor existe um grupo de recreadores, e também um mágico, que

doam seu tempo ocioso para a distração das crianças internas. Eles também

agem para que as mães acompanhantes se sintam bem durante o período

em que seus filhos permanecerem internos.

Queimados (10 voluntários)

Esta é a área mais complexa de atuação dos voluntários, pois os pacientes,

adultos e crianças, geralmente sentem muitas dores. O voluntário interfere

com calor humano, fazendo leituras, ou brincadeiras, para reduzir o

sofrimento dos pacientes.
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Pronto socorro (17 voluntários)

Cabe ao voluntário desse setor, orientar o paciente sobre as consultas,

sobre onde se dirigir para receber sua medicação, orientações sobre a

localização no hospital e auxílio às pessoas vindas de outras cidades.

UTI (10 voluntários)

E é o setor onde começaram os voluntários. As pessoas, nesse setor,

interagem diretamente com os familiares, dando orientações de como

aproximar-se, tocar e comunicar-se com o paciente.

Isolamento (8 voluntários)

Neste setor o voluntários se dedicam a interagir com o paciente, através de

conversas, leituras e brincadeiras, com o objetivo de reduzir o mal estar

causado pela distância da família e dos amigos.

Outros 10 voluntários trabalham em atividades externas ao hospital, como

assessoria de imprensa, administração, programação da página dos

voluntários no site itu.com.br.
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Anexo2

Áreas de conteúdo do site itu.com.br

Cultura

A Área de cultura está inicialmente dividida nos links Música, Artes, Livros,

Teatro, Arquitetura, Cinema e agenda. As artes têm um forte apelo em

termos de participação. A cidade de Itu é muito rica no campo cultural. O

intento é abrir espaço para que toda manifestação cultural e artística de Itu

possa ser expressada também em formato digital.

Ecologia

A parte de ecologia da comunidade itu.com.br está dividida em: homem,

fogo, terra, ar e água. O conteúdo dessa área está sendo desenvolvido em

parceria com a AIPA (associação ituana de proteção ambientai), que é uma

organização não governamental da cidade reconhecida internacionalmente

por seus trabalhos na educação e projetos de preservação ambientais. A

página de maior destaque em ecologia é a que promove a educação

ambiental à distância.

Educação

Espera-se transformar a página de educação em um espaço destinado às

escolas da cidade, bem como aos professores e alunos. Nesse espaço

serão realizados fóruns on-line com profissionais da área de educação.

Debates com a participação da população. Inicialmente a educação divide-

se em: educação na família, educação na escola e educação no trabalho.

Esporte

O esporte é um tema que suscita fortes emoções e estimula a participação.

Todas as principais modalidades olímpicas estão representadas na cidade.

A equipe de futebol profissional, a liga de futebol amador, o kartódromo, os
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campeões nacionais e até internacionais de esportes como atletismo,

natação, bicicross, pugilismo, artes marciais. Essa é a área do site que

cresce mais rapidamente.

Governo/Cidadão

Em Governo/Cidadão, a intenção é possibilitar o acesso mais fácil, rápido e

transparente às decisões do governos, municipal, estadual e federal. A

comunidade apresenta-se como piloto para uma série de movimentos que

vem acontecendo como: "Agencia Cidadão", "Projeto de Desburocratização",

"Qualidade no Governo" e "Transparência Internacional". Essa área não tem

um diretor único. Todos os diretores são responsáveis pelo seu

desenvolvimento. Pretende-se com isso atrair projetos e investimentos no

setor de tecnologia que possam transformar a cidade em polo regional de

desenvolvimento.

Deve-se ressaltar que a comunidade itu.com.br não é vinculada ao governo

municipal. Porém, como o governo também é parte da comunidade, destina-

se uma página aos administradores municipais, bem como a todas as

facções políticas da cidade.

Internet

A área de Internet tem o objetivo de catalisar os esforços de todos os

desenvolvedores de páginas para a Internet que atuam na comunidade.

Viabilizar projetos e sites locais é importante para toda a comunidade.

Negócios

Inicialmente dividida em entidades, empresas, e-commerce e economia,

essa parte do site tem o objetivo de estimular uma presença efetiva na

Internet para todas as empresas locais. O empresário local deve entender a

existência de uma comunidade virtual como um mercado para os seus

produtos.
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Notícias

A imprensa é um ponto de grande importância no desenvolvimento de uma

comunidade. Nesse espaço estão presentes todos os órgãos de imprensa

locais. O desenvolvimento dessa área .proporcionou uma saudável

competição pela divulgação da melhor notícia no melhor tempo. Os jornais

físicos, semanais, ou no máximo bissemanais, passaram a inserir notícias

em tempo real, causando uma grande modificação na maneira de fazer

jornalismo na cidade. Existe uma tendência de que as notícias mais

"quentes" e que constituem nos "furos de reportagem" fiquem apenas na

versão on-líne, deixando a versão física do jornal para matérias mais

aprofundadas e detalhamento das notícias. A percepção dos responsáveis

pelos órgão de imprensa da cidade é de que o meio virtual não irá

canibalizar o meio físico para os jornais que adaptarem-se a esses novos

conceitos.

Saúde

A saúde constitui uma das áreas de maior interesse da comunidade. A

higiene ambiental e a página dos voluntários da Santa Casa de Misericórdia

de itu, os links iniciais dessa área, constituem em um bom exemplo de como

gerar colaboradores de e multiplicar os acessos. A página de saúde está

gerou no mês de agosto 4022 hits. Espera-se que com a entrada da página

dos voluntários (ocorrida em 29 de agosto e ainda na fase de implantação),

esse número se aproxime ao da área de cultura (45.500 hits) no mês de

setembro. 26

Turismo

A cidade de Itu sempre teve uma vocação para o turismo. Na cidade

aconteceram as primeiras reuniões da "Convenção Republicana", no

casarão de Prudente de Moraes. A pedreira de Varvito mostra resquícios de

26 Webtrends.
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eras passadas (animais de pequeno porte fossilizados e sinais das

glaciações deixados nas camadas das rochas). A rota dos Bandeirantes pelo

Rio Tietê passou por Itu. Os exageros propagados pelo humorista Sirnplfcio

e por Manuel da Nóbrega, na famosa Praça, trazem um ar pitoresco à

cidade. O objetivo dessa página e tornar a cidade ainda mais conhecida e

proporcionar o desenvolvimento do turismo local com o uso da Internet.
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anexo 3

Tabelas e Gráficos da Auditoria digital do Site

Gráfico 5.1 Países mais ativos no site www.itu.com.br desde 28 de abril de
2000

• -- • p-~ •••• ----

Países mais ativos I ; • ...'
I

Sessões'

8 7 7

• Brasil
• Est~dós Unidos--------------------j .•Alemanha

• Japão-----------------~. UK
• França.--------------------j. Itália

• Holanda
----.---------------~. Indla

Fonte: webtrends
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Tabela 5.1 - Estatísticas gerais do site desde a sua veiculação até 5 de

setembro de 2000

Número total de Ih~S"bem sucedidos

Estatísticas gerais [).3t~ 1 hora srn to i ""rado Q r~l.3t6n,) Ter,;·,; Setembro 05. ~OüO· 10 4õ C'5

1,028;088
Média di.6rii:iij~"h~s"
Quantid~de,de "hifs" .para .p6ginadeenff~a

5.468
26,897

.:. . : Nuinerp-d~iI'flPfessÕes:qe.páginai ." .:.... ..,
. Numeromédio:.t!é:iínpress5eÚle págt!1as por·elib .' ,..

250.7:28
'1:,à~'

:.', .

Número totelde.sessõesde u.suário

00:06:39
Otvfédiadiáiia de.sessõés de usuário.
Duração média' de uma.sessão de usuério

?5,927
1.37

Sessões de-l.!si:.!ário.intérnacionais
Se~sões .de :usuário:deu)rjgem desccohecida
Ses$Õesde usuárió do·Bra.sil 48.79%

',' .'. '. .. .
,',- ..... Vi$~ar')'~.sdeu~ .út')iê~.·:vep·

.' :: Vi~·~~int~:~!'J!ril~i,'d~.ymav~f; .. ' ..

Fonte: webtrends
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Tabela 5.2 - Resumo da atividade diária do site no mês de setembro

Resumo da atividade diária I

Este. Tebeledefelhe a atividade gerai do Site, comparando o nível de' atiVidade nos
dias úteis e 'os fins de samene,

Resumo da atividade diária I
,Qt,lantKlade media de wUtÍiiOsr-os ,dias úteis, 168

, Tu~ ,

.; ..

Quantidade media de·wu.íiio#.-nos·fins de semana 663

.0 dia mais ativ,o :da st'lIIana Sun

o dia mais ativo na histórià do site 'September 03, 2000
, "',

o dia menOs __ti'ifOna' hisfória de;; ,site septémber 04, 2000

A hora mais ativa do dia 23:00-23:59
"06;OO-06.:5S '< •

Fonte: webtrends
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Gráfico 5.2 - Perfil de usuários por regiões

Perfil de usuário por regiões I : ':-:' ",:- :"' _.- i '-;'::' --~ -~''': ':," .

• .Totar

Fonte: webtrends
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Tabela 5.3 - Diretórios de maior acesso da história do site

Fonte: webtrends
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Gráfico 5.3 - Movimento de acessos por dia da semana no mês de agosto

de 2000

sessões~------------------------------------------.
1 ! • Sun

• Monr--------; • Tue

• V"ed~----------~.Thu
.Fri

~~:==-;;;;::::;:;;;;~ _ sat

Fonte: webtrends
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Anexo 4

Glossário

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol, é o método padrão de transferir

dados entre uma Rede.

Hit: Uma ação no web site, como quando um usuário vê uma página ou

carrega um arquivo.

Home Page: A página principal de um web site. A página home

proporciona para os visitantes uma visão geral e links para o resto do

site. Contém freqüentemente links para as áreas do site.

Page Views: Também chamadas Impressões de páginas, são hits

contabilizados s6 para páginas HTML.

Sessão de Usuário: Um período de atividade (todos os hits) para um

usuário de um web site. Um Usuário Distinto é identificado através de

um endereço IP ou cookie. Uma sessão de usuário é considerada

encerrada quanto um usuário fica inativo por mais de 30 minutos.

Sinônimo: Visita.
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6) Considerações Finais

Considerando-se que os avanços tecnológicos em vigor e o

desenvolvimento da Internet e do comércio eletrônico, apesar de ainda

não terem futuro certo, são irreversíveis, também é irreversível a

tendência das pessoas a se organizarem em comunidades virtuais.

Estamos vivendo os primórdios da evolução da sociedade da

informação. A dinâmica da indústria de tecnologia, que tem

proporcionado contínua queda dos preços dos computadores, bem

como o acesso pelos mais diversos meios (televisores, aparelhos

telefônicos e eletrodomésticos), faz surgir uma visão de futuro onde a

realidade parece ser mais interessante que o sonho. A transformação

da Internet em um veículo de comunicação de massa nos moldes da

televisão acontecerá em pouco tempo. É claro o impacto que esse fato

irá causar nas vidas das pessoas e das empresas. Essa revolução

tecnológica representa uma profunda mudança na organização da

sociedade e da economia.

A Internet e as modificações em curso têm também marcante dimensão

social, em virtude do seu elevado potencial de promover a integração,

ao reduzir as distâncias entre pessoas e aumentar o seu nível de

informação. O cidadão não pode ser visto como receptor passivo nesse

meio. Ele é ativo, agente determinante, livre para escolher e interagir,

independentemente do espaço e do tempo. Mais que isso, ele se torna

também produtor e intermediário de conteúdos.
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A comunidade virtual que nasce em Itu deixa claro o que é possível

fazer em termos de integração social por meio virtual. Apesar de ainda

no início, ela demonstra a força na disseminação da rede, pela

possibilidade de maior eficiência das decisões coletivas em relação aos

conteúdos.

A maior virtude desse projeto é demonstrar que as barreiras à entrada

de mais pessoas à rede mundial estão além das tecnologias, educação

ou língua. A barreira mais importante a ser transpassada para o

crescimento da Internet como meio de comunicação interativo de

massa reside na comunicação. Projeto de Itu mostra que a existência

de um convívio social comunitário na rede é capaz de atrair participação

em um grau considerável, de pessoas com pouco acesso à tecnologia e

baixo grau de instrução.

A nova lógica do comércio eletrônico, que subverteu o funcionamento

dos mercados tradicionais ao assumir características como fácil acesso

a informação, diminuição dos custos de transação, substituição dos

intermediários tradicionais por novos tipos de agentes, vai fazer

prosperar o novo conceito de navegadores. Uma comunidade virtual, ao

ter compromisso apenas com seus membros ou visitantes, torna-se um

porto seguro para decisões de compra e troca de informação.

Nesse contexto, perdem totalmente a importância os fatores que serviam

como barreiras à entrada de novos competidores, como força de vendas,

cadeia de lojas, tamanho do mercado, relacionamento com clientes. Esse

movimento, também irreversível, trará ainda mais força para as

comunidades virtuais constituídas, pois será impossível para a maioria das

empresas, sobreviver sem uma presença virtual, que servirá como

navegador, trazendo também resultados para os concorrentes, ou como

gerador de conteúdo para uma comunidade virtual.
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A existência de comunidades virtuais, nos moldes da comunidade de Itu,

proporcionará o crescimento forte de marcas vinculadas à experiências.

Essas comunidades exercerão a função de navegadores afiliados aos

consumidores, transformando-se em verdadeiros orientadores de consumo.

Porém, mais que isso, uma comunidade virtual pode trazer desenvolvimento

e investimentos para uma região. O fato de tratar-se de um conceito

relativamente novo, faz com que regiões menos favorecidas encontrem-se

em igualdade de condições (ou em menos desigualdade) para a criação de

um navegador que seja o embrião para o surgimento de uma comunidade

virtual. Um investimento relativamente baixo pode proporcionar à toda uma

região acesso à informação, cidadania, lazer, educação, que são, em última

instância, os sinais do desenvolvimento.
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