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Suprimentos e os efeitos da adoção destas tecnologias em seus
processos de compras. Analisa um caso na indústria química e
aponta oportunidades de aplicação generalizada em os processos de
compra da Cadeia de Suprimentos.

Palavras-Chaves: Cadeia de Suprimentos; Processos de Compras;
Tecnologia de Informação; Comércio Eletrônico.



o comércio eletrônico e sua aplicação no planejamento e gestão
do procegso de compras da cadeia de suprimentos:

um estudo na indústria química

Banca Examinadora:

Orientador: Prof. Dr. Alberto Luiz Albertin
Prof. Dr, Luiz Carlos Di Serio
Prof. Dr, Reynaldo Cavalheiro Marcondes



Dedicatória

À minha família.
Nanei, pela compreensão e apoio,

e meus filhos, Diogo e Elisa, pela inspiração
na alegria, força e espírito questionador.



Agradecimentos

A muitos devo o apoio e incentivo durante a condução deste trabalho.

À minha família, a quem muitas de minhas horas privei, na busca por habilidades e
conhecimentos que me permitissem entender melhor o mundo que me cerca e

me tornar um homem melhor para eles, para os outros e para mim mesmo.

Ao meu professor e orientador, Dr. Albertin, pelo incentivo
e direcionamento pelos caminhos da maestria.

Ao pessoal da 3M do Brasil Ltda., empresa que me abriu as portas para o
estudo de caso, sem o qual este trabalho não teria sido possível.

Aos professores da EAESP da FGV e colegas de curso, que me deram a chance de
usufruir dos benefícios da troca de experiências e opiniões, em um ambiente

de diversidade cultural e excelência acadêmica sem igual.



Resumo

Após endereçar questões relativas à integração de suas funções internas, a

empresa está se voltando para a criação de um ambiente externo interconectado com

seus parceiros de negócio. Torna-se imperativo o aperfeiçoamento do relacionamento

com estes parceiros, por meio de processos automatizados, que gerenciam as Cadeias de

Suprimento e Distribuição formadas.

A Tecnologia de Informação, ao permitir a conexão de processos e a

interoperação de sistemas, passa a ser um instrumento essencial nesta transformação.

Especificamente, o ambiente digital de negócio construído sobre a Infovia, formada

principalmente pela Internet e seus serviços, como a WWW, confere avanços

consideráveis ao relacionamento dentro da organização, entre organizações e entre estas

e seus clientes. A esta transformação do negócio, baseada na Tecnologia de Informação,

conectado às redes de comunicação, chama-se Comércio Eletrônico.

Com base no conhecimento consolidado pelo referencial teórico disponível e nos

resultados obtidos com o estudo de caso conduzido, o autor identifica e categoriza as

influências do Comércio Eletrônico nos processos de compra da Cadeia de Suprimentos

na indústria química, estruturando estas influências em relação aos modelos de negócios

digitais conhecidos.



Abstract

Not long after addressing integration issues for its internal functions, the

enterprise faces a new challenge. It turns itself to the outside, to create a networked

environment, that includes its business partners. It becomes crucial, that improvements

to partnering relationship be achieved, by means of automated processes, that manage

their Supply and Distribution Chains.

The Information Technology, by allowing processes connection and systems

interaction, becomes an essential tool for this transformation. Specifically, the

environment built over the Information Highway, formed by the Internet and its

services, as the WWW, assures considerable relationship leverage within the

organization, among organizations and between them and its customers. This business

transformation, based on the Information Technology, over communication networks,

we call Electronic Commerce.

Based on the knowledge brought by the currently available theory and also on

the results attained by the case study performed, the author identifies and categorizes the

Electronic Commerce influences over the Supply Chain buying processes for the

chemical industry, while structuring these influences and their relations to the existing

digital business models.
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1. Introdução

Os últimos trinta anos representaram, para quem acompanhou a evolução dos

ambientes de negócio, o período de maiores transformações de toda a história das

organizações.

Até meados do século XX, as organizações apoiaram-se em conceitos e

estruturas de comando· e controle herdados das administrações militares e religiosas,

posteriormente adaptados pela teoria da administração desenvolvida para apoiar as

necessidades da era industrial, na produção e coordenação. A transição que hoje

presenciamos da era industrial para a era da informação, cria a necessidade de

movimentos integrados em busca de novas estruturas organizacionais, novas estratégias

empresariais e novas tecnologias.

Depois de resolvidos os problemas de integração das funções internas, por

processos, a organização volta-se para o ambiente externo, buscando aumentar sua

eficiência. Adota uma estratégia de horizontalização e, para isso, investe na criação de

um ambiente de negócio interconectado. Pelos mesmos motivos, seus parceiros de

negócio evoluem na mesma direção. Torna-se imperativo o aperfeiçoamento do

relacionamento entre parceiros de negócio, por meio de processos automatizados, que

gerenciam Cadeias de Suprimentos e distribuição formadas por estes parceiros.

o problema enfrentado pelas empresas, na consecução deste objetivo, é o de

vencer as barreiras impostas por questões geográficas, culturais e tecnológicas, na

criação deste ambiente de negócio interconectado. A questão passa a ser: como

viabilizar o relacionamento colaborativo entre parceiros de negócio?

A Tecnologia de Informação (TI), ao permitir a conexão de processos e a

interoperação de sistemas, é instrumento essencial nesta transformação, otimizando

estruturas existentes ou apoiando novas estruturas organizacionais, potencializando o

relacionamento pela troca de informação e até mesmo criando novas oportunidades de

negócio.



13

Dentre as diversas manifestações da TI, uma está alterando significativamente a

forma pela qual conduzimos negócios. Resultante da união da computação com a

telecomunicação, o ambiente digital de negócio, construído sobre a Infovia, formada

principalmente pela Internet e seus serviços, como a WWW, tornou possível níveis

jamais imaginados de relacionamento dentro da organização, entre organizações e entre

estas e o consumidor. Esta transformação do negócio baseada na TI, em ambiente

conectado a redes de comunicação, foi denominada Comércio Eletrônico (CE).

A Cadeia de Suprimentos, na indústria química, em São Paulo, apresenta

características especialmente favoráveis à adoção do CE. Entre elas, a grande

quantidade de fornecedores administrativa e tecnologicamente desenvolvidos, um alto

nível de horizontalização da produção e Cadeias de Suprimentos de média e alta

complexidade.

Como contribuição, este trabalho pretende, a partir do conhecimento

consolidado e resultados obtidos no estudo de caso conduzido, a partir da visão da

indústria em relação aos seus fornecedores e enfocando os processos de compras da

Cadeia de Suprimentos, propor respostas para dúvidas comumente manifestadas pelas

empresas, em relação ao potencial de contribuição do CE para a redução de custos,

melhoria no relacionamento e desenvolvimento de soluções para problemas de

eficiência produtiva e competitiva no relacionamento interempresarial.

Os componentes da TI, incluindo equipamentos, programas e infra-estrutura,

quando abordados, o são apenas com intuito de tornar claro o benefício da sua

utilização. O foco está sempre na informação e no valor que a tecnologia agrega ao

negócio.
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2. Apresentação

2.1. Objetivo

Este trabalho tem o objetivo de identificar e categorizar as influências do

Comércio Eletrônico sobre a empresa estendida, no conceito que engloba a empresa e

seus parceiros de negócio, nos processos de compras da Cadeia de Suprimentos,

estruturando estas influências em relação aos modelos de negócios digitais conhecidos,

Para atingir este objetivo, foi preciso responder a algumas questões

fundamentais:

1- Por que as empresas adotam o CE como plataforma de TI na automação de

processos da Cadeia de Suprimentos?

2- Como identificar os elementos organizacionais e tecnológicos necessários

para integrar os fornecedores da Cadeia de Suprimentos nesta nova

abordagem?

3- Quais os modelos conhecidos para automatizar a fase de compras da Cadeia

de Suprimentos, com base na tecnologia Internet e o Comércio Eletrônico?

As referências existentes e os exemplos reais de utilização dos conceitos e

tecnologias foram analisados e consolidados, observando as seguintes abordagens:

a) Análise do ambiente empresarial com relação à busca imperativa do

relacionamento colaborativo com parceiros de negócio;

b) Identificação das estratégias e estruturas de Tecnologia de Informação e

Comércio Eletrônico, que facilitem a implementação e operacionalização destes

novos modelos de negócio e processos interorganizacionais;

c) Organização das soluções encontradas com um foco específico nos processos de

compra da Cadeia de Suprimentos;

d) Análise destas soluções e sugestão de novas abordagens e iniciativas, tanto em

relação à organização, quanto à tecnologia,
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2.2. Conteúdo

Os assuntos que compõem este trabalho foram explorados com base na seguinte

estrutura de tópicos, em linha com as abordagens mencionadas acima.

~ Economia da Informação - Economia Digital

Este capítulo estabelece o pano de fundo para a discussão. A informação cruza

as fronteiras funcionais e organizacionais, integrando-se na expansão do

conceito de empresa. A transição entre modelos de estrutura organizacional da

era industrial para a era da informação; enfoques da estratégia empresarial em

busca da eficiência e competitividade e o papel de importância crescente da TI.

~ Ambiente Digital e infra-estrutura para Comércio Eletrônico

Estão descritas as tecnologias necessárias para suportar este desafio: a Infovia,

Internet, WWW, meios de comunicação, etc.

~ Comércio Eletrônico

Aqui são apresentados os principais conceitos de CE e modelos para sua

implementação, segundo a visão de diversos autores.

~ Comércio Eletrônico entre empresas - CE B2B

Consumidores e empresas têm necessidades diferentes, como também são

diferentes as abordagens técnica e administrativa para atendê-las. Este capítulo

enfoca a abordagem em direção ao modelo empresarial e descreve as principais

aplicações do CE no relacionamento entre empresas.

~ Cadeia de Valor Virtual

Os conceitos da Cadeia de Valor são revistos à luz da economia digital e dos

ambientes para transações eletrônicas entre empresas (B2B e-Marketplaces).

~ Cadeias de Suprimentos

Aumentando o foco, a discussão evolui para as características do relacionamento

interempresarial nas atividades de produção, restringindo mais ainda o assunto

em torno das relações de um cliente do setor industrial e seus fornecedores. São

relacionados os aspectos relevantes do planejamento e gestão de Cadeias de

Suprimentos.



~ Comércio Eletrônico no Projeto e Gestão de Cadeias de Suprimento

Finalizando a revisão bibliográfica, este capítulo examina as formas de aplicação

do CE ao planejamento e gestão das Cadeias de Suprimentos, analisando as

soluções propostas e apontando vantagens e deficiências.

~ Metodologia.

Segundo YlN (2001), os estudos de caso devem ser preferidos às técnicas

experimentais e à pesquisa, quando tratam de eventos contemporâneos, cujos

comportamentos relevantes não podem ser controlados e quando fronteiras entre

o fenômeno e o contexto não estão claramente definidas. O estudo de caso

empreendido avalia a organização, processos e programas quanto às decisões

tomadas e os resultados alcançados.

~ Caso
A empresa selecionada é conhecida mundialmente por seu histórico de inovação.

POIRER e BAUER (2000) apontam a inovação como um dos dois mais

importantes fatores de sucesso para a implementação do CE na Cadeia de

Suprimentos. Esta empresa recentemente conduziu uma avaliação das Cadeias

de Suprimentos de todas as suas divisões em um estudo de três anos de duração,

denominado Supply Chain Excellence (ARNTZEN et al, 1998) e desde 2000

integrou, sob uma mesma liderança, as atividades de e-Business e de Cadeias de

Suprimentos.

~ Conclusões
Complementando a análise do caso, aqui serão encontradas as conclusões para

as hipóteses lançadas e questões levantadas, quando da proposta do estudo de

caso.

~ Contribuições
Aqui se encontram listadas as principais contribuições deste trabalho para as

soluções de CE para compras da Cadeia de Suprimentos.

~ Limitações
Esta é uma área nova do conhecimento. A organização e os relacionamentos

estão sendo desafiados pelas possibilidades da tecnologia. Há limitações em

16
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todos estes campos e principalmente neste trabalho, o que será destacado neste

capítulo.

);> Bibliografia

A bibliografia selecionada engloba os principais textos da literatura disponível,

tanto física quanto eletronicamente, incluindo textos acadêmicos e casos práticos

de análise e implementação de soluções de CE no planejamento e gestão da

Cadeia de Suprimentos.

2.3. Justificativa

É comum ouvir-se exageradas proezas e benefícios milagrosos creditados à

Internet e aos processos de negócio, baseados em sua arquitetura técnica - o Comércio

Eletrônico, nos ambientes de trabalho e nas escolas. A imprensa publica estórias

fabulosas sobre os retornos destas iniciativas, algumas das quais, baseadas em casos de

sucesso divulgados pelos próprios fabricantes destas tecnologias.

Por outro lado, tanto o estudioso da Administração quanto o administrador

sabem que o sucesso da empresa neste novo ambiente de negócios depende, em grande

parte, de sua capacidade de compreender e aplicar as tecnologias adequadas às novas

estruturas interorganizacionais, que permitirão atingir níveis mars altos de

competitividade.

Um estudo científico, e, portanto idôneo, pode ajudar estes grupos e os

executivos de empresas, que acreditam poder beneficiar-se com a racionalização e

potencialização dos processos da Cadeia de Suprimentos.

Para conseguir o foco adequado, o escopo deste trabalho foi restrito a um dos

macro-processos da Cadeia de Suprimentos - o macro-processo de Compras. Entre as

razões para a concentração nesta parte do processo é que aí se encontra o maior

potencial de redução de custos na Cadeia de Suprimentos. POIRER (1999) aponta, no

quadro aqui reproduzido, no capítulo 6.3, que a compra de materiais e insumos é

responsável por 55 a 65% do custo final de um produto.
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Esta economia dá-se tanto pela possibilidade de reduzir custos, quanto à

possibilidade de evitá-los. A economia é também tanto de escala, quando melhorarmos

a capacidade de previsão de toda a cadeia e, com isso, tornamos possível a redução de

estoques; quanto de escopo, quando por meio da colaboração, conseguimos re-projetar a

Cadeia de Suprimentos e, com isso, redefinir conjuntamente processos e produtos ou

serviços.
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3. Economia da Informação - Economia Digital

3.1. O ambiente de negócio

Inicialmente restrito aos centros econômicos de maior relevância, um ambiente

de negócio caracterizado por uma dinâmica de competição entre as organizações,

independente de seu porte, tornou-se globalizado. A competitividade tem sido o maior

objetivo empresarial nas últimas três décadas. Fator de sobrevivência num mundo de

crescente nivelamento de produto, qualidade e produtividade.

Como na teoria da evolução das espécies, que se desenvolvem para enfrentar os

novos desafios ou morrem, no ambiente atual de negócios a mesma lei se aplica. Toda

vantagem competitiva é temporária. Os ciclos de negócio são cada vez menores (FINE,

1998).

Nos anos 80, com foco nas margens operacionais, a empresa perseguia a

diminuição de custos e aumento da produtividade. Uma década depois, o diferencial

estava na conquista do mercado com base na flexibilidade e agilidade de resposta e foco

na utilização da tecnologia, privilegiando o compartilhamento de dados. Novamente o

mercado parece pequeno demais. Na década que se inicia, as empresas estão voltando a

sua atenção para estratégias de expansão de mercados por meio da alavancagem do

capital intelectual e da colaboração interempresarial (MIKLOVIC, 2000).

Este novo paradigma de competitividade sustenta-se por meio de investimentos

voltados para a expansão de renda ou de novas oportunidades de mercado. Estas

decorrerão do desenvolvimento de novos produtos que possam estender as

oportunidades existentes ou da adaptação dos produtos atuais visando novos mercados.

O direcionamento estratégico corrente impõe a diminuição de desperdício na

interconexão de processos produtivos internos ou externos, com parceiros na Cadeia de

Suprimentos. Movimentos de horizontalização e verticalização da produção alternam-se

na busca de um equilíbrio entre as forças de sua estratégia de atuação dos mercados

onde está presente e das tendências sócio-econômicas, conforme nos mostrou FINE

(1998).
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As grandes empresas buscam níveis maiores de produtividade e eficiência e

transferem, para parceiros de negócio, as atividades não relacionadas com o conjunto de

suas competências essenciais. Como a competitividade de toda uma cadeia produtiva é

limitada por seu elemento menos competitivo, os parceiros incluídos neste círculo

precisam apresentar níveis de competitividade nunca antes exigidos.

A automação de processos e operações, baseada em tecnologia Internet -

Comércio Eletrônico, em seu sentido mais amplo, alterou significativamente os fatores

que determinam a capacidade competitiva da empresa, entre eles, a produtividade, a

composição potencial do mercado, a estrutura de distribuição e o relacionamento com

clientes e fornecedores.

Ainda assim, os mercados apresentam elasticidade limitada, o que força uma

disputa de vida e morte entre seus elementos produtivos, em que vence aquele que for

mais atento, ágil e flexível. A regra básica passa a ser aprender e inovar.

De acordo com VENKATRAMAN (1994), a Tecnologia de Informação (TI)

tornou-se o elemento fundamental na criação e manutenção de uma rede de negócios

flexível. O autor apresentou um modelo, segundo o qual, os benefícios da TI serão

apenas marginais se sobrepostos às condições existentes. Os benefícios crescem quando

acompanhados de mudanças nas características organizacionais. Quanto mais profundas

as mudanças tanto maior o benefício potencial da TI. Cada organização precisa fazer

uma avaliação do nível de transformação pretendido, em relação às quantidades de

custos e esforços necessários. Este modelo está centrado em duas dimensões: os

benefícios potenciais e o grau de transformação organizacional. Atravessar as várias

fases do modelo não é um caminho fácil para a empresa.

O modelo de VENKATRAMAN (1994), está representado graficamente a

seguir, em cinco níveis de transformação, possibilitados pela aplicação de TI em

mudanças organizacionais.

O primeiro nível, o da exploração localizada, corresponde à aplicação padrão

de TI, com mudanças mínimas nos processos de negócio. Sua maior deficiência é a de

que qualquer avanço pode ser rapidamente copiado pela concorrência. Como exemplo,
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podemos citar a simples substituição de tarefas manuais, tais como entrada de pedidos,

emissão de notas fiscais, etc.

Na integração interna, há uma tentativa sistematizada de alavancar o potencial

da TI por todo o processo, por meio da interconectividade e interoperabilidade entre

diferentes sistemas e por meio de plataforma de TI comum. Estabelece-se também uma

interdependência de funções e responsabilidades através de diferentes linhas funcionais.

Neste caso, existe uma tendência, empiricamente comprovada, de que a empresa

enfoque os aspectos técnicos, desprezando as questões de transformação de processos

de negócio. Isto enfraquece a capacidade de criar-se uma plataforma tecnológica

interoperável.

Quanto à reengenharia de processos de negócio, três questões são

fundamentais, a serem respondidas pela empresa que pretende ascender a este nível:

• Quais as suas forças e fraquezas?

Quais são os impactos?

Quando será impositiva a mudança no processo? Em que velocidade ela deve

ocorrer?

•
•

A reengenharia de processos de negócio não é cartesiana, podem ocorrer muitas

variações. É preciso encontrar o equilíbrio entre custos e benefícios da mudança. Os

benefícios podem se traduzir em ganhos de escala, mas não de escopo, a menos que

consideremos também as variáveis externas, além das fronteiras da organização,

incluindo clientes e fornecedores.

Cabe um parêntese para rever ROBERTI (2001), quando afirma que as

iniciativas de economia de escala não geram vantagens competitivas duradouras. Estas

têm de vir da inovação, da descoberta de novos usos para a tecnologia e não de novas

maneiras de se fazer a mesma coisa.

A reengenharia da rede de negócios ou da natureza das trocas, entre os

múltiplos participantes desta rede, é promovida pelo emprego adequado da TI e capaz

de alterar a distribuição de atividades de negócio nas empresas constituintes da rede.
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Neste nível, a empresa precisa estar ciente de que a escolha de uma plataforma para

Troca Eletrônica de Dados e Informações (essencialmente EDI no começo, migrando

para plataformas Internet e Comércio Eletrônico em estágios mais avançados) é apenas

uma das implementações técnicas da reengenharia da rede de negócio e não a rede em si

e que não existem evidências de que uma solução de aplicação proprietária entre

empresas de uma rede constitua vantagem competitiva sustentável.

Finalmente, a empresa atinge seu nível mais alto de mudanças com o apoio da

TI, a redefinição do escopo do negócio, na qual as possibilidades trazidas pela

tecnologia influenciam a definição do produto ou serviço, a forma de produção ou

execução e o relacionamento com parceiros e cliente. Organizações bem sucedidas

saberão diferenciar-se por sua habilidade de visualizar a lógica do novo mundo de

negócios e alavancar a TI para criar um modelo organizacional adequado, tanto interna,

quanto externamente. O desafio dos executivos continuará a ser a adaptação da

capacidade da organização e da tecnologia, em alinhamento dinâmico com a visão de

negócio.
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Fig. 3.1- Níveis de transformações no negócio tornadas possíveis pela TI.
Fonte: VENKATRAMAN (1994)

Outro visionário do emprego da TI, como ferramenta estratégica no

desenvolvimento e consolidação das vantagens competitivas, foi NOLAN (1996), de
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cuja obra destaca-se a organização de empresas em redes de negócios, possibilitada pela
TI.

NOLAN (1996) identificou a TI como responsável, direta ou indireta, pela

transformação na forma de conduzir negócios, nos últimos trinta anos. Uma visão da

organização em rede, possibilitada pela TI, pode ser representada por uma estrutura com

sete elementos, que proporcionam contexto e estabelecem fronteiras, a partir das quais

redes auto-projetadas, com características de fluidez e flexibilidade, transitórias e

orgânicas, podem ser constituídas e desativadas, conforme a necessidade. A figura

abaixo, dá-nos uma idéia desta estrutura e seus elementos:

Capital
Humano

Fig. 3.2 - Estrutura da organização em rede, apoiada pela TI.
Fonte: NOLAN (1996)

A infra-estrutura de Tecnologia de Informação estabelece a base para as

demais. Duas características evolutivas de tecnologia possibilitaram a constituição

destas redes de negócios: a velocidade de transferência das informações necessárias

para alimentar a rede e a vantagem crescente na relação de custos relativos à

transferência de informações e o conseqüente "custo da ignorância".

Quanto ao gerenciamento de desempenho, a arquitetura de TI constitui meio e

caminho para a medição de desempenho pela gerência sênior. No relacionamento

interempresarial, viabiliza controles e referenciais para otimização do fluxo de

mercadorias, serviços e informações entre a empresa e seus parceiros de negócio.
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A Tecnologia de Informação aplicada à infra-estrutura do capital humano

possibilita o desenvolvimento de mecanismos de seleção para recrutamento e

treinamen to.

Na alocação de recursos, a TI permite coletar e analisar informações das quais

dependem decisões quanto à alocação de recursos na rede.

A infra-estrutura de conhecimento e compartilhamento de dados inclui a

existência de bancos de dados, protocolos de comunicação e estações de trabalho

individuais que possibilitem o acesso total dos profissionais do conhecimento às

informações.

No apoio às atividades de projeto, a TI oferece recursos como correio

eletrônico, aplicativos para trabalhos em grupo e ferramentas de identificação de

recursos e controle de atividades.

Completando o modelo, NOLAN (1996) cita que a infra-estrutura das

competências essenciais, fundamentadas em programas de aprendizado contínuo e

inovação, usa bancos de dados para desenvolver bases de conhecimento cumulativas,

oferecer treinamento multimídia a qualquer momento e em qualquer lugar e sistemas

apoiados em redes de telecomunicações globais, que promovem o desenvolvimento

destas competências pelo compartilhamento de conhecimentos.

3.2. Economia Digital

Alguns autores, entre os quais TAPSCOTT (1995), chamam-no de Economia

Digital. Outros, como VARIAN (1999), referem-se a este novo ambiente de negócio

como a Economia da Informação. Independente da denominação que se atribua, os

processos apoiados na disponibilidade instantânea de uma alta quantidade de

informações, gerando e armazenando conhecimento, respondem por uma parcela

significativa e crescente das atividades econômicas, como um todo. O fluxo das

informações, antes físico - dinheiro, faturas, reuniões presenciais, imagens, sons, textos,

vídeos, foi transformado pela informática em uma cadeia de dígitos O e 1, processados

por computadores e velozmente transmitidos por redes de comunicação. Independente
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de como chamemos este novo ambiente, o seu componente principal - as novas

Tecnologias de Informação - está alterando a forma com que conduzimos os negócios,

aprendemos e vivemos. Paradigmas de tempo e espaço estão sendo inexoravelmente

destruídos.

Pessoas e organizações interagem em redes por meio da tecnologia,

desenvolvendo comunidades virtuais de interesses. Estamos entrando na era do

conhecimento em rede.

Empresas conseguem introduzir conhecimento em seus produtos, tornando

possível a idéia de transformação da produção em massa para a customização em massa,

e daí para o relacionamento um para um. Produtos estão sendo digitalizados. Mercados

físicos transformam-se em eletrônicos.

Três áreas de conhecimento até hoje distintas, computação, comunicação e

conteúdo de informação, convergem rapidamente, apoiadas em tecnologia digital

multimídia.

A concorrência neste novo ambiente também mudou. A convergência

tecnológica interliga áreas distintas e atenua barreiras de entrada, fazendo com que seu

próximo concorrente surja de onde você não esperava. A cadeia de livrarias americana

Barney&Nobles jamais poderia antever o surgimento da Amazon.

A nova organização, capaz de sobreviver nesta nova ordem geral, tem recebido

muitos nomes, dependendo do autor referenciado. Pode se chamar Networked

Organisation - DRUCKER (1988); Learning Organisation - SENGE (1990) e Virtual

Corporation - DAVIDOW e MALONE (1992), entre outros. Não importa como se

chame, mudanças fundamentais são necessárias.

A tecnologia que apóia este novo ambiente é formada por redes de sistemas de

comunicação de alta capacidade e velocidade, capaz de absorver grandes quantidades de

informações multimídia e conduzi-las às casas, empresas, escolas e repartições públicas

por um conjunto de elementos físicos como computadores, comutadores, roteadores e

demais itens componentes da infra-estrutura de telemática (designa a área resultante da

convergência do computador com as comunicações), que inclui os diversos meios de
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transmissão de sinais eletromagnéticos, como cabos COaXiaIS; rádio digital com

conexões terrestres por fibras óticas ou por satélites; conexões celulares, entre outras; e

pela arquitetura lógica composta por protocolos e softwares de controle.

A tudo isso, ao caminho cada vez mais veloz e confiável que permite o fluxo de

informações por um meio público, damos o nome de Infovia. A Internet representa hoje

a sua mais fiel tradução, pelo baixo nível de complexidade e custo, e alto potencial de

interoperabilidade e conectividade,

Esta Nova Economia Digital revela também ameaças. O rápido avanço da TI e a

implantação de novas estruturas organizacionais, por ela suportada, trazem questões

importantes à discussão, questões que já começam a ser levantadas por empresas e

pessoas que experimentam problemas para os quais não têm respostas, TAPSCOTT

(1995) relacionou algumas destas preocupações:

a) Novos tipos de trabalho exigem diferentes capacidades e conhecimentos, Como

apressar o desenvolvimento da atual força de trabalho? O que fazer com o

contingente significativo que não conseguirá adaptar-se a esta realidade?

b) A privacidade está sob ameaça, posto que a tecnologia possibilita novos e eficientes

meios de interceptar, manusear e armazenar informação. Grandes quantidades de

informações sobre a empresa e o indivíduo ficam à disposição de organizações, que

na melhor das hipóteses procurarão, através delas, aprimorar o desenvolvimento de

produtos e prestação de serviços.

c) A possibilidade de acesso ou não às novas tecnologias ameaça aumentar a diferença

entre quem tem e quem não tem poder, através do acesso à informação.

d) Há indícios de que a tecnologia não se constituirá em fator de liberdade para o

indivíduo, conforme preconizam alguns autores, Mas que, ao invés disso, tornar-

nos-emos ainda mais escravos do trabalho. Hoje, as pessoas podem trabalhar de

qualquer local, a qualquer hora.

A Nova Economia apresenta mudanças tão profundas quanto aquelas

provocadas pela industrialização sobre a economia agrícola. Esta nova fase e as
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ferramentas tecnológicas trazidas por ela, possibilitarão a criação de novos produtos e

serviços, e a transformação dos negócios em algo que ontem não poderia ser imaginado

e que num piscar de olhos tornar-se-á obsoleto.

TAPSCOTT (1995) enfocou esta transformação por meio de 12 temas, através

dos quais caracterizou a economia digital, diferenciando-a dos estágios predecessores.

1. Conhecimento - A base é o conhecimento. O conhecimento pode ser melhor

desenvolvido, disseminado e utilizado com o auxílio da TI. Produtos e serviços tornam-

se portadores de conteúdos de conhecimento, na medida em que a informação e a

tecnologia são integradas a estes. O principal recurso de uma organização passa a ser

seus recursos intelectuais. Empresas passam a ser representadas por seus trabalhadores

do conhecimento e sua capacidade inovadora.

2. Digitalização - A grande mudança é o deslocamento do meio físico - átomos, para o

meio digital - bits. A simples comparação com a velha forma de se obter, guardar e

reproduzir nossas canções preferidas nos dá um bom exemplo desta diferença. No

mundo físico, as gravadoras produzem CDs em quantidades limitadas, com um número

fixo e pré-determinado de canções, normalmente de um mesmo artista e distribui

fisicamente os CDs, que ficam arquivados em prateleiras até que o cliente o procure. No

mundo digital, as canções de um determinado artista, imediatamente após serem

gravadas em formato digital, vão juntar-se a canções de milhares de outros artistas em

imensos bancos de dados, distante do usuário final, que poderá montar sua própria

seleção, em apenas uns poucos clicks de mouse e, eventualmente, pagar muito pouco, o

necessário para ouvi-la apenas uma vez.

3. Virtualização - Como conseqüência da digitalização, onde for possível, os

elementos físicos tornar-se-ão virtuais, alterando organizações, relacionamentos e

aspectos da atividade econômica.

4. Molecularização ou horizontalização - Antigos conglomerados verticais estão

sendo transformados e repostos por moléculas ou células compostas de indivíduos ou

entidades que formam a base da atividade econômica. A era industrial tomou

emprestado conceitos de organização hierárquica e estruturas de comando e controle das
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organizações religiosas e militares da era anterior, a agrícola. A partir destas, criou as

corporações, orientadas para a expansão de poder e lucro.

O momento de transição que vivemos exige agilidade e estruturas mais transparentes e

orientadas para o trabalho em times. O conhecimento precisa ser adicionado a cada

elemento da Cadeia de Valor e isto começa a questionar a noção corporativa de unidade

organizacional.

Conforme depoimento do economista Riel MllLER, citado por TAPSCOTT (1995), a

Internet não criou nem mudou regras, mas sim alterou possibilidades. Descortinam-se

horizontes para o que é exeqüível, em termos práticos e econômicos. Faz com que o

custo da informação e do controle venha a cair. Mais do que nunca, temos a

possibilidade de criar riqueza, adicionando conhecimento a cada produto, em cada fase

produtiva.

A nova empresa tem estrutura molecular, baseia-se no indivíduo ou em pequenos

grupos. Como o nome intui, na menor parte que qualquer substância ou organização

pode ser dividida, retendo suas características originais. Esta pequena unidade de

negócio é motivada, empreendedora e muito poderosa, quando interconectada por meio

das novas Tecnologias de Informação. Empregam seu conhecimento e criatividade para

criar valor.

5. Integração / Interconexão - A Nova Economia é organizada em rede. As moléculas

podem reunir-se em clusters. Quando o fazem, a possibilidade de formação de novos

relacionamentos é, em muito, aumentada. Uma das principais funções reservadas para a

as corporações atuais é a criação da base estrutural para esta atividade molecular.

Para que seja definida como interconectada, a empresa não se limitará à sua

reconstrução baseada em processos e achatamento de sua estrutura organizacional, em

sua cruzada de redução de custos, mudanças estas feitas, via de regra, de forma

superficial. Terá de ser reinventada, desde a sua natureza e funcionamento. Terá de

investir em uma rede de relacionamentos, em todos os níveis e funções de negócio,

interna e externamente.

6. Desintermediação - A intermediação entre produtores e consumidores só se justifica

com agregação de valor. Os despachantes, corretores e profissionais em outras

atividades do meio poderão lançar mão das novas tecnologias para criar valor e se

reposicionar na Cadeia de Valor.
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Por outro lado, muitos estão re-descobrindo possibilidade de intermediação e

preenchendo lacunas surgidas a partir do realinhamento estratégico dos negócios.

7. Convergência - A convergência tecnológica da computação, comunicação e

conteúdo determinará um reposicionamento da relação de forças na Nova Economia.

Estas forças influenciarão a geração de riqueza nas demais áreas da atividade

econômica.

8. Inovação - Tornar o seu próprio produto obsoleto, antes que a concorrência o faça. A

inovação é uma direção clara na Nova Economia. É questão de sobrevivência, renovar

continuamente produtos, serviços, processo e, por que não, pessoas.

9. Presunção - É crescente a tendência de personalização de produtos e serviços. A

produção em massa deu lugar à customização em massa. Produtores esforçam-se para

determinar características de produto e produção, de padronização e personalização, que

resulte num menor custo e maior penetração de mercado. Novas tecnologias e a

mudança de atitude do comprador, que assume um papel ativo, influenciando o

processo de produção, tornam possível a segmentação e o desenvolvimento de produtos

e serviços para grupos cada vez menores.

10. Proximidade - Ciclos de produção e de produto diminuem continuamente. A

empresa precisa estar constantemente adaptando-se às mudanças do mercado, com base

no acesso imediato à informação. O EDI - Electronic Data Interchange (Troca

Eletrônica de Dados) e novas soluções de CE e automação da Cadeia de Suprimentos,

contribuem para o seu sucesso.

11. Globalização - Clientes globais querem produtos e serviços globalizados quanto à

qualidade, disponibilidade, custo, atualidade, etc. Empresas produzem cada produto, ou

às vezes cada parte dele, na localização geográfica onde obtém melhores condições.

Esta dispersão implica em maior nível de colaboração entre os diferentes parceiros.

Novas tecnologias e interconectividade entre as empresas permite a estas implementar

altos níveis de colaboração entre as várias moléculas.

12. Conflito - Toda mudança de paradigma gera incerteza, discórdia, disputa por fatias

do poder redistribuído e, especificamente, tratando-se de uma revolução pela

informação, outras questões são levantadas quanto à privacidade, acesso à informação,
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novos papéis no trabalho, qualidade de vida, etc. Muito rapidamente, novas habilidade e

conhecimentos são exigidos pelo mercado e a sociedade tem dificuldade(s) em

acompanhar e adaptar-se a estas novas exigências.

3.3. Da independência à interdependência - Parcerias interorganizacionais

A TI aplicada ao trabalho baseado no conhecimento possibilita novos patamares

de produtividade e efetividade. Forçosamente, o mercado indicará caminhos que

passarão pela alteração de produtos e processos de produção, estrutura organizacional e

relacionamentos.

A figura abaixo apresenta um modelo de transformação do negócio e criação de

valor por meio da nova rnidia. Apresentado por TAPSCOTT (1995), este modelo

admite cinco níveis de transformação, representados por elipses encadeadas nos dois

sentidos. Cada nível apresenta uma tecnologia capacitadora de um lado e a mudança

resultante da transformação ocorrida.

TECNOLOGIA
CAPACITADORA

FASES DA
TRANSiÇÃO

RESULTADO

A Internet
Criação de riqueza,

desenvolvimento social

Computação
interempresarial

Reengenharia nas
relações externas

Sistemas
integrados

Transformação
organizacional

Sistemas de
workgroup

Sistemas de
produtividade
pessoal

Redefinição do trabalho e
processos organizacionais

Tarefas,
aprendizado eficiente

Fig. 3.3 - Transformação do negócio por meio da nova mídia.

Fonte: TAPSCOTT (1995).

3.3.1. Efetividade Individual

Foi preciso o advento da computação pessoal, para que a tecnologia da

informação tornasse-se uma aliada do trabalhador do conhecimento em busca de maior

efetividade. No início de forma limitada, pois a interface com o usuário exigia
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conhecimentos e aptidões dificilmente encontrados na média dos trabalhadores do

conhecimento. Com o aparecimento das interfaces gráficas e da multimídia esta história

mudou. Ao unir áudio, imagens e texto e permitir uma interação mais natural com o

usuário, o computador pessoal tornou-se uma poderosa ferramenta de aprendizado e da

descoberta de novas formas superiores de execução de tarefas.

3.3.2. Equipes de alto desempenho

Organizar profissionais independentes em estruturas baseadas em equipes,

conforme apontado por DRUCKER (1988), tem sido objetivo difícil de atingir, para a

maioria da empresas. Empresas da Nova Economia têm se valido do poder e capacidade

da TI em permitir mais eficiência na comunicação e colaboração entre indivíduos. Quer

seja dentro de um escritório ou entre hemisférios diferentes e até de forma assíncrona, o

trabalho do conhecimento está se tornando trabalho colaborativo, em times conectados

em redes.

3.3.3. A Empresa Integrada

A derrubada das barreiras intra-organizacionais foi uma das maiores

contribuições da Reengenharia por Processos. A maior parte das tentativas ficou restrita

a pequenos segmentos da organização e, quando questionados, muitos executivos

atribuíam as dificuldades aos inadequados Sistemas de Informação (SI). Centralizados e

baseados em mainframes, estes sistemas criavam ilhas de competência com restrições

tecnológicas à conectividade e compartilhamento. Hoje, os objetivos de integração de

processos de negócio são facilitados por novos SI, baseados em arquiteturas

descentralizadas - Cliente-Servidor, e novos aplicativos projetados com esta finalidade.

A nova arquitetura de TI deve ser definida pelo pessoal de negócio, com o apoio

do pessoal técnico. Ela deve incluir modelos para o negócio, informações, aplicações e

tecnologia. Por fim, definir também os padrões a serem seguidos por novos sistemas na

organização. A implementação desta nova arquitetura criará a organização integrada.

3.3.4. A organização estendida

A empresa, composta por indivíduos efetivos, capazes de trabalhar em times de

alto desempenho e organizada por processos abrangentes e integrados, prepara-se para
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mais um salto: capacitar-se a estender e combinar, por meio de SI, os seus processos

com os de seus principais parceiros de negócio, fornecedores e clientes.

Assim como as barreiras interdepartamentais estão caindo, o mesmo começa a

acontecer com as barreiras interorganizacionais. Os objetivos são claros: redução de

desperdícios do ciclo de produção e aumento da qualidade e da rentabilidade. O

resultado é o que vem se chamando de corporação virtual. A empresa concentra-se em

sua competência e une-se a outras com talentos complementares.

Fica fácil imaginar o grau de dependência da TI que este ambiente apresenta. É

fácil também inferir sobre o potencial, quase ilimitado, de novas estratégias e

relacionamentos de negócio, que a interconexão em redes possibilita a esta corporação

virtual.

O conceito da Cadeia de Valor, de PORTER (1985), tomado de forma

simplificada, mostra-nos que a empresa recebe insumos de seu fornecedor, acrescenta-

lhes valor e repassa-os a seu cliente, elo seguinte na cadeia. Quanto mais as informações

forem conhecidas e processadas pela cadeia, maior a chance de aumentar-se a

competitividade pela agregação de valor para o cliente. O fluxo físico da informação,

que ligava os elos da cadeia no passado, está sendo substituído pelo fluxo digital na

ligação entre elos da cadeia, agora interconectada por computadores em redes.

Esta mudança traz benefícios muito mais significativos que apenas a redução de

custos ou do ciclo de negócio. A Cadeia de Valor torna-se uma rede de valor e mais do

que adicionar valor, as múltiplas possibilidades de relacionamentos de negócio

permitem-lhe a criação de valor. Este transformação será mais profundamente

explorada, com base no trabalho de RAYPORT e SVIOKLA (1995), adiante.

A organização estendida gera efeitos que alteram a dinâmica de economia, como:

• Informação aos parceiros de negócio - Por estar digitalizada e acessível por

meio de conexões de redes de computadores, os demais elementos de sua

corporação virtual passam a ter acesso a uma grande quantidade e variedade de

informação, fator este capaz de alavancar os resultados da parceria.
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• Interdependências - Parceiros de negócio apóiam-se em novas tecnologias, para

explorar vantagens mútuas no relacionamento interempresarial, gerando maior

fidelidade no relacionamento.

• Dinâmica no processo entre organizações - A velocidade de processos entre

organizações aumentou significativamente com a introdução do EDI. Hoje,

outras soluções baseadas em tecnologia Internet incrementaram ainda mais esta

dinâmica.

• Concorrência cooperativa - Áreas como a bancária, turismo, pesquisa e várias

outras, mantêm redes compartilhadas, visando sua eficiência operacional e, desta

forma, mantendo-se competitivas.

• Criação de valor entre organizações - Novos produtos e serviços são criados em

parceria, entre empresas ligadas através de computação em redes.

A Cadeia de Valor transforma-se na rede de valor digital que, por meio da

tecnologia, permitirá que as empresas conectem-se com clientes, fornecedores,

comunidades de interesse e até concorrentes.

3.3.5. O negócio interconectado

Neste último estágio de transformação, as corporações virtuais passam a se

interconectar através da Infovia, que agora possui capacidade (largura de banda)

ampliada. Neste estágio, o negócio interconectado expande consideravelmente o

conceito de corporação virtual, possibilitando novas formas de estruturas

organizacionais e de relacionamentos.

Viabilizar esta visão não é tarefa fácil. Muitos são os inibidores para a absorção

do potencial de transformação da nova TI. Entre os principais estão a inexistência de

uma infra-estrutura adequada à velocidade e volume de dados necessários, a questão da

segurança e privacidade e a necessária assimilação cultural. Outros de menor peso são:

a existência de algumas centenas de diferentes idiomas e um nível sócio-econômico

mínimo que permita o acesso à tecnologia e serviços.
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Elemento básico para a economia digital e para o modelo organizacional de

interconexão de empresas, as redes de telecomunicação espalham-se pelo mundo,

conectando-se umas às outras. Baseadas na Internet, o principal padrão adotado.

Formam, em conjunto, o que convencionamos chamar de Infovia. Este emaranhado de

redes auto-regulamentadas - uma das poucas normas é o compromisso de repassar

adiante os pacotes de informação que não foram a ela destinados -, aumenta com taxas

crescentes, visando atender os requerimentos de tráfego, cada vez maiores.

A tecnologia que está revolucionando a forma com que as pessoas, empresas e

governos desempenham suas atividades foi criada com objetivos militares e esteve

hibernando, por algumas décadas, nas mãos de iniciados estudantes e pesquisadores, até

que a interface adequada fosse criada a tornasse assimilável por pessoas comuns, sem

conhecimentos aprofundados de computadores e telecomunicações.

Visando a continuidade de operação, no caso de um ataque inimigo, em 1969,

em plena vigência da "guerra fria", os militares encomendaram um protocolo de

comunicação de dados que possibilitasse que redes de computadores de características e

padrões diferentes pusessem se comunicar. O Padrão resultante ficou conhecido como

TCP/IP - Transmission ControlPprotocol I Internet Protocolo Outra característica da

tecnologia era a infinita possibilidade de inclusão de novas redes, dando origem a

Internet, que hoje reúne milhões de redes em todo o mundo.

O e-mail foioseuprimeiroe.aindahoje.mais popular serviço. Desde o início,

possibilitou que pesquisadores trocassem informações com rapidez. Logo em seguida,

vieram serviços de conversa on-line (chats), BBS (Bulletin Board Services) e Troca de

Arquivos (FTP - File Transfer Protocol), que naquela época eram principalmente

textos, mas que hoje podem ser de praticamente qualquer natureza, por exemplo, textos,

gráficos, fotos, vídeos, etc.

Ainda assim, esta tecnologia permanecia restrita aos ambientes militar e

acadêmico, pois demandava um conhecimento razoável de TI por parte de seus

usuários.
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3.4 Ambiente digital e infra-estrutura para o Comércio Eletrônico

3.4.1. A World Wide Web

A WWW - World Wide Web, ou simplesmente Web, como ficou mais

conhecida, foi desenvolvida como ferramenta de suporte à pesquisa, pela equipe

comandada pelo físico Tim Berners-Lee, no CERN - Centro Europeu de Pesquisa

Nuclear, em Genebra, para resolver problemas de comunicação e colaboração entre seus

cientistas, que trabalhavam dispersos por vários países, utilizando uma profusão de

padrões de hardware e software.

A apresentação das informações foi padronizada com base no conceito

multimídia de hipertexto, segundo o qual determinadas palavras ou figuras do texto

podem ter a si associado o endereçamento de uma outra palavra ou figura, no mesmo ou

em qualquer outro hipertexto, em qualquer outro computador conectado à Internet. Este

padrão de apresentação é consolidado por uma linguagem de programação denominada

HTML - Hypertext Markup Language.

Projetada para independer da plataforma e arquitetura que iria conectar, a Web

tem dois componentes principais, o servidor Web, com funções de armazenamento, e o

Web browser, software de pesquisa e apresentação para diferentes tipos de arquivos de

dados e textos e reside no computador do usuário.

Apesar da simplicidade conceitual da Web, seu uso generalizado deu-se apenas a

partir de 1993, com a possibilidade de se poder referenciar documentos com figuras,

som e até vídeo, utilizando os recursos de interfaces gráficas e capacidade multimídia,

em sistemas operacionais como o Windows. Isto foi possível graças a um programa de

interface gratuito que podia ser obtido, pela própria Web. Este tipo de programa

conhecido como Web browser, foi criado pelo estudante Marc Andresssen, na

Universidade de lllinois, e denominado Mosaic.

Por mascarar toda a complexidade para os usuários, o Web browser pôde ser

usado mesmo por pessoas com pouca familiaridade com computadores e praticamente

sem treinamento. Esta simplicidade e a capacidade de lidar com praticamente toda
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forma de informação explica o sucesso imediato e a intuição de seu enorme potencial no

relacionamento entre indivíduos e organizações.

o sucesso do Mosaic levou seu criador, Marc Andressen, a fundar uma empresa

de software especializadas na Internet, a Netscape, que o transformou num dos

primeiros entre muitos milionários instantâneos da Internet, que viríamos a conhecer.

Esta explosão de interesse e o potencial comercial despertado fez com que

órgãos governamentais, criadores e fomentadores da Infovia, decidissem passar a

responsabilidade por seu continuado desenvolvimento e administração para a iniciativa

privada, orientada por conselhos formados por seus verdadeiros donos: o conjunto de

seus usuários. Atualmente, os backbones - nome dado aos principais canais de

telecomunicação que interligam as redes, são mantidos pelas grandes empresas de

telecomunicações, que cobram pelo serviço. Esta cobrança é repassada em cascata, até o

usuário final.

o sucesso da Internet e as oportunidades que ela antecipava atraíram empresas

de todos os setores econômicos, que viram neste novo ambiente de comunicação,

inicialmente, a chance de vantagem competitiva inesperada e em seguida, o potencial de

re-estruturação organizacional e re-posicionamento estratégico que poderia realimentar

esta vantagem conseguida.

TAPSCOTT (1995) lembra que a era industrial terminou e que era da

inteligência em rede está apenas começando. Neste novo ambiente digital, o objetivo é

a efetividade e produtividade organizacional, realizada pela aplicação da TI ao trabalho

do conhecimento. As mudanças apenas começaram. Desta forma, estruturas

organizacionais inteiras serão transformadas, novos modelos de negócios tornar-se-ão

possíveis. A educação e o treinamento das pessoas terá de ser modificado, para prepará-

las para as exigências do ambiente digital.

Para cortar custos, movendo processos de negócio para o ambiente digital, é

necessário eliminar ou re-designar uma quantidade significativa de recursos, tanto

físicos como de pessoas. ROBERTI (2001) complementa esta afirmação, lembrando
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que do lado da renda, as iniciativas Web têm de trazer uma quantidade razoável de

novos clientes ou novos mercados.

A Web é muito importante para o CE, a ponto de serem algumas vezes tomadas

como sinônimo. Segundo CAMERON (1999), o acesso à Internet vem crescendo a

números expressivos de 800 % ao ano.

Neste ponto, é fácil antecipar uma quantidade razoável de benefícios que a

Internet e a Web trouxeram para o CE. Pela dinâmica desta nova área de negócio, sabe-

se também que a lista vem aumentando constantemente. É possível citar alguns

benefícios já consolidados:

• Queda nos custos por transação

O custo de uso da Web, em comparação a outros canais de comunicação

empresarial, é substancialmente menor.

• Alcance Global

Apresenta alta eficiência de custo no marketing e vendas de produtos e

serviços por todo o mundo. Dispendiosos arranjos de presença e

comunicação físicas locais são substituídos por uma adequada presença

Web.

• Assincronismo

Fusos horários podem ser um fator complicador na comunicação e

relacionamento comerciais. A disponibilidade contínua dos sites Web

permite o atendimento ao cliente, desde a simples troca de e-mails, até

sofisticadas aplicações comerciais, de acordo com a sua conveniência.

• Infra-estrutura física? Para que?

A verdadeira empresa da Nova Economia não guarda semelhança com o

mundo físico. Num extremo de virtualização, a empresa não tem estoques e

nem prédios para manter. Se o produto negociado puder ser digitalizado,

assim como informação, software, entretenimento, a empresa pode ter todo o

seu ciclo de negócio, desde a pesquisa até o suporte pós-venda, totalmente

on-line.



38

• Suporte a múltiplas plataformas

Quanto mais diversos forem os hardwares e sistemas operacionais de seus

clientes e parceiros, mais vantajosa será a adoção do padrão Internet, como

suporte ao seu universo de relacionamentos comerciais. Praticamente todos

os computadores podem se comunicar com qualquer outro pela Internet.

3.4.2 Mitos e Realidades do CE

Manchetes constantes em todos os meios de comunicação, há mais de CInCO

anos, a Internet, a WWW e o CE têm sido vítimas de exageros e, algumas vezes, da

ignorância de suas reais capacidades. Isto leva a uma distorção da realidade, prejudicial

a qualquer negócio. Isto foi confirmado pela valorização artificial das empresas. com e

queda espetacular do mercado de ações de empresas de alta tecnologia, a Nasdaq dos

EUA, em maio de 2000.

Por sua relevância, alguns destes mitos precisam ser remetidos à sua real

dimensão. Entre eles, destacam-se:

• A Internet nivela a concorrência entre grandes e pequenas empresas.

Mesmo considerando que a Internet provê as Pequenas e Médias

Empresas (PME) com tecnologia barata, de alcance mundial, ela não

ajudará em outros elementos de competitividade, tais corno marca,

confiabilidade, qualidade de produto e marketing, entre outros.

• Custa pouco montar um site

Apesar de apresentar custos inferiores que o de outras mídias, quando

chegamos à infra-estrutura e processos necessários para a condução de

diversos negócios on-line, como, por exemplo, bancos de dados,

capacidade de processamento, segurança, desenvolvimento e atualização

de conteúdo, sem contar com o investimento necessário para seu

lançamento comercial. O sucesso na Web pressupõe um investimento no

mínimo moderado e por um longo prazo.
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4. Comércio Eletrônico

Deixando de ser uma promessa ou palavra da moda, o Comércio Eletrônico

(CE), reúne hoje iniciativas que totalizam bilhões de dólares. Poucas empresas podem

ignorar sua importância e implicações para o futuro dos negócios, sem o risco, ou mais

ainda, a certeza de tornar-se obsoleta em pouco tempo.

Em outdoors, por onde quer que passássemos, e em anúncios de TV e jornais, as

empresas começaram por informar o endereço do seu site na Web, como fonte de

maiores informações sobre produtos e serviços. Em seguida, investidores injetaram

recursos, de forma frenética, sobre empresas com algum potencial de sucesso na Nova

Economia e, sabemos hoje, sem a necessária sustentação econômico-financeira.

Empresas buscam aquisições e fusões, visando um posicionamento estratégico,

pois os rumos desta Nova Economia não estão completamente definidos. "Não sei no

que vai dar tudo isto, mas não podemos ficar de fora", comentam alguns executivos.

A TI, que ocupava uma posição subalterna de suporte operacional, transforma-se

em peça fundamental na estratégia corporativa e na modelagem e gestão de processos

para este novo ambiente digital.

Encontram-se diversas definições para o CE, dependendo do autor, da empresa

ou ainda, dependendo do contexto ou propósito para o qual é usado.

ALBERTIN (2001a : 1), define o CE como a "realização de toda a cadeia de

valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa

das tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio".

Já para KALAKOTA e WINSTON (1997), a forma como devemos definir o CE

é uma função da perspectiva na qual o observamos. A partir do enfoque de

comunicações, processos de negócio, serviços ou de conectividade, têm-se visões

diferentes do que venha a ser o CE, de suas características e aplicabilidades. O CE

possibilita a exploração de novas oportunidades de negócio ou de incremento dos atuais,

pela melhoria na execução de transações baseadas em informação, entre duas ou mais
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entidades, através de redes de comunicação interconectadas. Estas melhorias podem vir

da eficiência econômico-financeira; da diminuição dos ciclos de negócio; da

performance por aumento da qualidade do produto ou serviço ou da decisão gerencial.

o CE abrange quaisquer negócios transacionados eletronicamente entre duas

empresas ou entre uma empresa e seus clientes, segundo CAMERON (1999). Isto inclui

EDI - Electronic Data lnterchange, outros serviços on-line e o uso direto de

interconexão entre redes de empresas. O termo envolve mais que simples transações on-

line de compra e venda, com outras atividades diversas como pesquisas de marketing,

identificação de oportunidades e parceiros, administração dos relacionamentos intra ou

entre organizações e desenvolvimento de produtos, só para citar algumas.

Neste caso, o valor do CE como ferramenta no relacionamento entre a empresa e

seus clientes, parceiros de negócio e até empregados, deriva do poder de alavancagem

que o tratamento eletrônico da informação empresta aos processos de negócio, como

por exemplo: no contato direto entre compradores e vendedores; na troca de

informações sem intermediários; na inexistência de limites de tempo e lugar; de forma

flexível, interativa e adaptativa; e na atualização das informações, em tempo real.

O CE pode suportar basicamente qualquer tipo de transação de negócio e admite

todas as tecnologias que explorem uma infra-estrutura digital, e não apenas a Internet ou

WWW. Esta visão, trazida por BLOCH, PIGNEUR e SEGEV, citada por ALBERTIN

(2001a), inclui iniciativas como o EDI - Electronic Data lnterchange, e dá ao CE uma

abrangência consideravelmente maior.

Para outros autores e algumas empresas de destaque na área de tecnologia e

serviços de informação como IBM, HP e Accenture, este aspecto mais amplo, que

define o que se passa além da transação de produtos, serviços ou conteúdo de

informação, recebe o nome de negócios eletrônicos ou e-Business. Neste caso, para

estes autores, o CE faz parte do e-Business.

Dificilmente o CE será totalmente conduzido eletronicamente, sem algum nível

de intervenção humana. O grande objetivo é o de integrar o CE com os processos

existentes, permitindo, por exemplo, que o recebimento de um pedido percorra,
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ininterruptamente, processos como o processamento do pedido, contabilidade e sistemas

de estoque, independentemente do canal onde tenha sido originado.

4.1. Origens do CE

o CE, que chegou ao consumidor há poucos anos com a Web, é praticado pelas

empresas há quase três décadas. Empresas e pessoas físicas passaram a conduzir

eletronicamente suas transações bancárias, quer através de redes privadas de

comunicação de dados, de terminais de vendas no comércio em geral ou da profusão de

caixas automáticos.

Com a entrada das empresas, tomou-se necessária uma maior definição de

padrões, os quais passaram a reger não só as trocas de informações financeiras e

relativas à comercialização, mas também as relativas à produção. Esta forma de CE

ficou conhecida como EDI - Electronic Data Interchange.

A EDI, que por questões de custo e facilidades de acesso aos serviços fornecidos

pelas V AN - Value Added Networks, estava restrita às grandes organizações, começa a

ser adotada por empresas menores, quando estas transações passaram a ocorrer através

da Internet (WEB EDI).

o próximo passo foi o de dar forma e estrutura à comunicação entre grupos, em

uma mesma empresa ou entre empresas parceiras. Surgiu a tecnologia de mensagens

eletrônicas, que ao incluir conceitos de colaboração e fluxo de trabalho, ganhou o nome

de groupware.

Esta mesma tecnologia foi adotada fora da empresa, por grupos diversos, com

interesses comuns, que compartilharam idéias e conhecimentos em uma comunidade

virtual. Primeiro foram os Bulletin Boards Services (BBS). Depois, os fóruns de

discussão (news groups), os chats e outros tantos canais de comunicação entre grupos

possibilitados pela Internet.

Finalmente, na metade da década de 90, a Internet e principalmente a Web,

colocaram à disposição de governos, empresas e sociedade, um ambiente
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completamente novo, com uma infra-estrutura de abrangência global e grande

capilaridade local, com uma tecnologia poderosa, e ainda assim barata e com programas

navegadores e ferramentas de Comércio Eletrônico, fáceis de implementar e utilizar.

Há três fatores responsáveis pelo grande interesse que desperta o CE, segundo

KALAKOT A e WINSTON (1997):

• Forças econômicas - A crescente competitividade num mercado globalizado, levam

as empresas na direção da eficiência econômica possibilitada pelo CE. O baixo

custo da infra-estrutura e a otimização de processos de coordenação e controle, tanto

internos quanto externamente, tornam-se fatores fundamentais.

• Interação com o mercado - Acesso aos canais de marketing, facilidade no

relacionamento com parceiros de negócio e clientes e disponibilização de

informações, são elementos de destaque na abordagem do CE.

• Convergência tecnológica - A tecnologia digital multimídia permite a combinação,

armazenagem, manipulação e transmissão de texto, imagem, som e vídeo, em

grandes volumes. Esta tecnologia e o CE estão aproximando as indústrias da

comunicação, computação e conteúdo (entretenimento, notícias, literatura), que

cooperam e competem neste novo ambiente.

Estas forças estão redesenhando as organizações que buscam um lugar de

destaque nestes novos ambientes de negócio interconectados.

Para realizar todo o potencial de benefícios do CE, a empresa terá de começar por

rever e talvez alterar seus modelos de negócio. Aí então, não apenas será mais eficiente

no que faz como descobrirá novas oportunidades de negócio.

É de responsabilidade da gerência do negócio compreender e empreender no CE.

É ainda comum encarar-se o evento do mercado digital como uma questão de

tecnologia, e como tal, ser atribuído ao pessoal técnico. O verdadeiro potencial somente

será identificado pelo envolvimento de todo o time de negócio, sob o ativo comando e

suporte da alta gerência.
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Criar novos produtos baseados em informação, para mercados conectados ou

novos mercados para antigos produtos, passa a ser apenas uma questão de como aplicar

o CE, assim como também o são a prestação de serviços e o gerenciamento do

relacionamento com participantes da Cadeia de Suprimentos.

4.2. Modelo genérico para o CE

o excesso de exposição pela mídia e do potencial de mudanças de curto prazo

tende a ocultar as reais possibilidades de alterações econômicas e sociais que advirão do

CE, à medida que as novas tecnologias forem assimiladas pela maioria das pessoas e

organizações.

A tecnologia Internet e o CE expandiram de tal forma os limites, que

administradores encontram-se perdidos procurando um modelo de negócio estabelecido

que lhe sirva de referência. Ainda que conceitos de CE estejam presentes em conversas

na empresa e façam parte do ferramental executivo de hoje, normalmente, não estão

ordenados, consolidados e conectados por um modelo que represente a sua dinâmica.

Uma das primeiras tentativas de consolidar a nova interação digital do CE em

um modelo geral foi publicado por KALAKOTA e WINSTON (1997), conforme

representação a seguir:

Aplicações de Comércio Eletrônico

de Serviços ao negócio
Eletrônico, Diretórios/Catálogo)

multimídia e de rede de publicação

lnformation Super-Highway
(telecornunicações.jl a cabo. redes sem fio. Internet)

Política Pública,
Aspectos Legais e

de Privacidade

Padrões Técnicos:
Doc. Eletrônica,

multimídia,
Protocolos

Fig. 4.1- Modelo Geral de CE. Fonte: KALAKOTA e WINSTON (1997).
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Este modelo foi formulado em quatro camadas, sustentadas por dois pilares. As

camadas representam:

• Infra-estrutura de serviços gerais - Esta camada do modelo endereça

problemas comuns ao CE, tais como a adequação de instrumentos de

pagamentos e segurança, entre outros.

• Distribuição - Veículos de distribuição provêem os meios para que ~

comunicação de dados estruturados e não estruturados, aconteça através da

rede. Estes veículos compreendem também os serviços necessários para

interpretação e transformação de formatos de dados.

• Conteúdo - Empresas utilizam a Infovia para transmitir conteúdo de

informação, que pode ser representado por texto ou quaisquer informações

multimídia, a serem armazenados em bancos de dados e servidores Web.

• A infra-estrutura de Rede ou Information Superhighway (Infovia) -

Constituída pelo conjunto de redes de comunicação de alta velocidade,

podendo englobar a rede telefônica (com ou sem fio), redes de satélite, de

TV a cabo, de comunicação celular, de fibras óticas, e demais elementos

componentes de redes de transporte de dados, digitais ou analógicas.

Já nos pilares, encontramos:

• Padrões técnicos - Ferramentas para publicação de informação, interfaces

com usuário ou aplicativos, especificações para o transporte de dados, etc.

Asseguram a compatibilidade entre componentes da rede.

• Políticas públicas de tráfego de informações - Dizem respeito ao custo de

acesso à informação, regras que protegem contra fraudes e garantem

privacidade e regras que permitem monitoramento e ações para coibir

práticas inadequadas, como a pornografia e a pirataria.



45

4.3. Modelo integrado de Comércio Eletrônico

o modelo integrado de CE, apresentado por ALBERTIN (2001a), relaciona as

várias camadas que compõe o ambiente do CE com o ambiente empresarial. Aspectos,

valor, benefícios estratégicos e contribuições ao negócio, são enfatizados neste modelo.

POlftl,s e Regras Públicas

Polftlcas e Padrões Técnicos

IliIfovla Pública

ApllCaça+ e Serviços Genéricos

Aplicações
deCE

Fig. 4.2 - Modelo Integrado de Comércio Eletrônico.
Fonte: ALBERTIN (200Ia)

No modelo acima, as várias camadas podem ser apresentadas como:

Políticas e regras públicas - normas oficiais, aspectos legais e a

regulamentação de setores e mercados.

Políticas e padrões técnicos - aspectos de padronização, compatibilizando os

elementos da arquitetura técnica, suas interfaces e regras para o tratamento e

comunicação de informações.

Infovia pública - Rede que integra de forma indistinta e abrangente os vários

ambientes da rede Internet e de outros serviços on-line que a ela se conectam.

Aplicações e serviços genéricos - Serviços de aplicação geral. Tomados

disponíveis por provedores de acesso à Internet e de outros serviços on-line.

Aplicações de Comércio Eletrônico - São desenvolvidas com base nas camadas

precedentes e atendem a necessidades específicas de uma ou mais organizações.

São exemplos: o leilão virtual, home banking e sites de compra e venda de

produtos ou serviços.
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A infra-estrutura do Mercado Digital é formada pelas quatro primeiras camadas.

Cada camada influencia e é influenciada pelas demais, conforme indica a seta no

modelo.

4.4. (Des)Intermediação e (Re)Intermediação

Uma das principais vantagens do CE, extensivamente alardeada pela imprensa, é

o conceito do CE como uma ferramenta de eliminação de intermediários, por

excelência. A intermediação administra a complexidade imposta pelo ambiente físico no

tratamento dos requerimentos dos clientes. Quando o CE coloca diretamente em contato

o produtor e o consumidor, derrubando barreiras de comunicação e simplificando

processos, a complexidade tende a desaparecer e com isso, também, o valor adicionado

pelo intermediário. Por exemplo, se é possível comprar a passagem e reservar hotéis e

passeios pela Web, para quê um agente de viagens? Se eu posso escolher e contratar o

pacote de seguros diretamente do site de CE da seguradora, para quê o corretor? O

intermediário precisa, então, descobrir novas formas de agregar valor à cadeia, ou será

eliminado.

Muitos destes intermediários vão descobrir como se movimentar na Cadeia de

Valor, re-posicionando-se. Outros surgirão por necessidade ou oportunidade de agregar

valor no novo ambiente conectado. Um exemplo deste novo intermediário, baseado na

informação, ou infomediârio, como tem sido chamado, seria a empresa que pesquisa

para o cliente preços praticados por várias lojas virtuais, para um determinado produto

(www.buscape.com.br).

Novas formas de agregar valor podem estar ligadas às deficiências existentes

nesta nova conexão direta entre comprador e vendedor. Entre estas podemos citar:

• Identificação de alternativas comerciais;

• Integração das várias partes de uma solução mais complexa, buscada pelo

comprador;

• Referências sobre o vendedor, seus produtos e serviços.
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4.5. O Mercado Virtual

A Internet tornou possível o aparecimento de comunidades de interesse no

ambiente virtual. Este conceito foi estendido às transações comerciais. Mercados

virtuais surgem em torno de empresas que compartilham as mesmas áreas de interesse,

seja de forma vertical, unindo interesses em uma mesma indústria, a do papel, por

exemplo; ou em seu formato horizontal, abordando técnicas, serviços e produtos de

interesse de uma grande variedade de indústrias.

Existem ainda, atualmente, mercados virtuais com características mistas, que

tentam obter escala e sinergia, unindo, em poucas indústrias ou áreas de especialização,

enfoques de interesse comum.

4.6. Categorias de aplicações de CE

ALBERTIN (2001a) defende a distinção entre comércio público e privado,

baseada principalmente na utilização da Infovia, de forma aberta - no primeiro caso, e

por meio de infra-estrutura própria - no segundo caso.

No comércio público, as tecnologias de CE como a Internet, a Web e aplicações,

utilizam a Infovia como meio de comunicação, conectando a empresa a outras empresas

ou indivíduos através de redes de acesso públicas.

No comércio privado, esta mesma tecnologia suporta os processos de negócio

que dizem respeito a uma única organização e circunscritos ao ambiente interno desta

organização. Neste caso, usa-se uma rede privada de comunicação de dados (LAN ou

WAN). A esta forma de CE privativo o mercado denominou intranet.

Uma terceira forma, que poderíamos denominar híbrida, une processos

compartilhados por mais de uma organização. Partindo de pelo menos duas redes

privadas - intranets - de organizações diferentes e considerando fortemente o

argumento de redução de custos, as empresas optam por conectar estas intranets,

utilizando um conjunto de tecnologias de segurança e criptografia, denominado

Firewall, construindo sobre a Infovia uma rede privada virtual (VPN - Virtual Private

Network). A esta solução, o mercado denominou extranet.



Com um enfoque ligeiramente diferente, mas optando pela diferenciação com

base na natureza das transações e nas características de seus elementos atuantes,

KALAKOTA e WINSTON (1997) sugerem-nos separar o CE em três grandes áreas. O

CE pode ocorrer entre a organização e o indivíduo, dentro de uma mesma organização e

entre organizações diferentes.

Entretanto, é preciso considerar que muitas empresas desenvolvem as várias

formas de CE concorrentemente. Segundo ALBERTIN (2001a), apesar de

didaticamente separadas, estas classes de transações mesclam-se em complexas

iniciativas de CE, conduzidas pelas empresas modernas em negócios da era digital.

o objetivo deste trabalho é enfocar este último caso, onde os parceiros são

identificados antecipadamente, compras são feitas de forma estruturada por requisições

e agentes de compra, entre outras características. Para ajudar a esclarecer esta

classificação precisamos detalhar um pouco mais estes exemplos:

a) O CE entre a organização e o consumidor final - CE B2C
(Business-to-Consumer)

Utilizando-se da Infovia e padrões da tecnologia Internet, O CE B2C fornece ao

consumidor um ambiente conveniente e muitas vezes preços mais baixos nas

transações realizadas no meio digital. Para a empresa, entre outras vantagens,

surge a diminuição da necessidade de estoques e a simplificação de sua cadeia de

distribuição. Uma forma de visualizar esta modalidade seria imaginar uma

empresa que disponibilizaria produtos em uma loja virtual, onde há a

possibilidade de vender diretamente ao consumidor final, produtos e também

prestar serviços baseados em informações. O consumidor escolheria levando em

conta características e condições de negócio apresentadas pela organização e a

forma de pagamento. O êxito nesta modalidade de negócio está vinculado à

eficiência da relação preço/logística (entrega). Empresas que atuam nesta

modalidade de CE têm sua estratégia de relacionamento constituída por quatro

principais vetores: atração, conversão, retenção e expansão. Outras, entre as

principais aplicações, são:

48
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• Compra de produtos, serviços e informações - Lojas virtuais, facilmente

acessíveis de qualquer lugar com acesso à Internet, disponibilizam uma

infinidade de itens, que podem ser pesquisados, reservados e comprados de

forma on-line.

• Bancos na Internet - Segmento hoje bastante desenvolvido, faz com que

alguns clientes nem mesmo se lembrem a última vez que entraram numa

agência real.

• Interação social - O conceito de comunidade de interesse desperta a atenção

de ambos, a empresa consegue maior fidelização de seus clientes e estes

enxergam maior valor no relacionamento com a empresa. Empresas criam

ambientes virtuais para troca de informações e relacionamento entre seus

clientes.

b) O CE intra-organizacional na relação negócio-a-empregado - CE B2E
(Business-to-Employee)

Lançando mão da versão privativa do modelo Internet, a intranet. A

reengenharia, ao buscar a excelência organizacional, derrubou barreiras intra-

organizacionais, geradoras de desperdícios e ineficiências. O CE possibilita

alavancar estes resultados, promovendo meios para uma integração

interdepartamental, facilitando a construção e manutenção de relacionamentos

fundamentais para se atingir níveis superiores de valor para o cliente. Entre as

principais aplicações intra-organizacionais de CE, estão:

• Publicação - A informação deixa de ser publicada em manuais, boletins,

murais e outros meios físicos de alto custo e baixa eficiência. Passa a estar

disponível em tempo real, atualizada, a qualquer tempo, em qualquer

lugar, a uma fração de seu custo anterior.

• Comunicação de grupos de trabalho - Torna viável a mais moderna forma

de trabalho, equipes interconectadas. Diversas formas de comunicação

como e-mail, salas virtuais de reuniões, grupos de discussão, entre outros,

suplantam restrições de tempo e espaço.
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• Automação de força de vendas - Aplicações de inteligência de negócio e

concorrência juntam informações externas e internas, provendo o recurso

necessário para fechar negócios em qualquer lugar do planeta.

c) O CE entre organizações - negócio-a-negócio - CE B2B
(Business-to-Business)

Duas ou mais intranets protegidas por soluções de segurança ativa - firewalls,

interligadas através da Internet, em um arranjo que se tornou conhecido como

extranet. Depois de resolvidos os problemas de qualidade, integração e

otimização de recursos internos, a empresa volta-se para fora, buscando

alavancar o seu potencial competitivo. Trabalhar mais eficientemente, de

forma colaborativa com fornecedores, canais de distribuição e clientes, passa a

ser seu principal objetivo. Para estas tarefas, o CE vem se revelando uma

excelente ferramenta, conectando tecnologias diferentes e possibilitando a

interoperabilidade entre SI, a custos competitivos e facilidade de

implementação e operação.

O grupo Forrester Research (www.forrester.com) divulgou, recentemente,

pesquisa sobre o tamanho do mercado para Comércio Eletrônico entre

organizações. O volume de negócios em 1999 foi de 131 bilhões de dólares.

Para 2003, são esperados valores da ordem de 1.5 trilhões de dólares (14 vezes

o volume previsto para o mercado entre organizações e consumidores). Já

outro grupo de pesquisa, o Boston Consulting Group (www.bcg.com). prediz

que em 2003 todas as operações de compra entre grandes organizações nos

Estados Unidos serão conduzidas via Internet.

Entre os exemplos de utilização conhecidos, podemos citar:

• Administração de fornecedores - Possibilita a otimização do relacionamento

com fornecedores, pelo gerenciamento conjunto e até integração de

processos.

• Gerenciamento de canais de marketing - Informações técnicas e

operacionais podem ser mantidas atualizadas a um baixo custo. Ao integrar
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os sistemas com os canais de distribuição, contribuímos para a diminuição

do ciclo de negócio, melhorando a relação custo/qualidade.

• Administração de estoques e distribuição - Interconexão de SI de produção e

de vendas permite garantir e manter níveis mínimos de estoque, reduzindo

custos e maximizando vendas.

• Gestão de pagamentos - Enviados e recebidos eletronicamente, diminuem os

custos transacionais.

4.7. Perspectivas para o CE

Há um grande caminho pela frente, mas podemos afirmar que o CE é uma

realidade da qual muitas companhias já usufruem benefícios que reforçam os

argumentos que convencerão novas empresas a aproveitar as vantagens oferecidas pelos

negócios na era digital.

Mesmo considerando questões como segurança e privacidade, e a ameaça cada

vez mais real de que os governos controlem a Internet e seu conteúdo, taxando suas

atividades comerciais, o CE pela Internet mudou profunda e definitivamente as relações

comerciais e sociais do nosso tempo. A própria tendência de taxação do CE é uma

indicação de seu sucesso. Uma economia digital está surgindo, completa, com as

complexas questões regulatórias encontradas no mundo comercial. Disputas por marcas,

taxação, processos por propriedade intelectual, representam apenas o começo.

Outra área de impacto potencial para os projetos de CE B2B e que merece

atenção especial é a força de trabalho. A redução de custos, a simplificação e a

automação de processos ao se atingir o ciclo completo do CE, integrando em redes as

ordens de compra e venda com os processos de contabilidade e logística, significará,

provavelmente, menor número de funcionários. Por outro lado, o eventual crescimento

da companhia, em função do sucesso de suas atividade de CE, fará com que esta volte a

contratar, só que, neste caso, necessariamente um outro perfil de funcionário.

As possibilidades futuras do CE incluem a extensão dos benefícios, hoje

usufruídos apenas por empresas de grande porte e pessoas de maior poder aquisitivo,
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aos pequenos e médios negócios e ao consumidor em geral. Espera-se um crescimento

maior e mais rápido para o mercado do CE B2B, já que empresas além de estarem

tecnológica e culturalmente mais preparadas para as mudanças previstas, podem

usufruir imediatamente das reduções de custo das transações eletrônicas, em oposição

aos meios tradicionais. Os benefícios antes elitizados, como os do EDI, estão agora

disponíveis, a um custo competitivo para empresas de quaisquer tamanhos, no Web

EDI.

Fazendo referência ao modelo de interconectividade de TAPSCOTT (1995), as

empresas, depois de integrarem processos internos, partem agora para compartilhar

estes processos com os de seus parceiros de negócio, fornecedores e clientes especiais.

Este movimento, por si só, é capaz de transformar uma cadeia em uma rede de valor,

onde este não apenas é adicionado pelas partes, mas criado pela colaboração entre estas.

Muitas empresas encontram-se hoje em um estágio intermediário, híbrido de intranet e

CE, enquanto adaptam sua infra-estrutura e processos para a fase de interconexão total.

É inegável o potencial de se atingir uma maior efetividade de custo em se fazer

negócio através da Web, da possibilidade de não apenas melhorar os negócios

existentes, mas de se criar novas e competitivas soluções, de melhorar a comunicação

com clientes e parceiros de negócio. Mesmo ao considerar que a Web não substituirá os

outros canais de negócio, nenhum executivo pode se dar ao luxo de deixar de analisar o

CE, de entender sua dinâmica, para então ser capaz de determinar o momento certo de

desenvolver um plano estratégico para a adoção do CE.

4.8. Principais inibidores

CAMERON (1999) cita que resultados de pesquisas apontam sistematicamente

para as mesmas barreiras, quando o assunto é o crescimento do Comércio Eletrônico.

Entre os principais inibidores estão: a falta de segurança, da confiabilidade e de

velocidade de acesso (este último, em conseqüência de largura de banda deficiente).
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4.8.1. Segurança

Indubitavelmente é a mais crítica entre as questões levantadas. Há duas

componentes que precisam ser abordadas independentemente: a componente tecnologia

e a componente cultura. No relacionamento entre empresas, objetivo deste trabalho, o

problema é mais fácil de ser endereçado, principalmente por estar circunscrito a um

ambiente administrado, e econômica e financeiramente planejado. As soluções são, via

de regra, uma questão de eficiência de gestão. Em termos culturais, este ambiente

encontra pessoas mais esclarecidas e informadas das limitações e riscos de se fazer

negócios através da Internet. Processos organizacionais apoiados em políticas e

procedimentos de segurança de informações devem complementar o quadro de suporte

às questões culturais. Em relação à tecnologia, apesar de cara, já existem soluções para

as mais diversas arquiteturas de conexões Internet.

CAMERON (1999) lembra que tem sido comum encontrar situações onde a

empresa investe tempo e recursos na proteção do acesso Internet aos seus sistemas, mas

relega, a um segundo plano, a segurança da rede corporativa interna e o servidor de CE,

inclusive da sua base de dados. Muitos dos processos de uma transação de CE são

conduzidos em sistemas internos, sem questionamentos quanto a quem os está

acessando ou quanto à integridade dos dados. Muitos têm sido os casos em que o

invasor do sistema pertence à própria organização.

A eficiência de qualquer tecnologia de segurança da informação, em seu

contexto mais amplo, é, antes de tudo, uma questão cultural, que se reflete na

organização e, portanto, depende das políticas, diretrizes e procedimentos traçados para

conduzir e controlar seu uso. Estas têm de estar definidas, implementadas e difundidas

antes de qualquer componente físico, como um firewall. Ao criar normas e tornar

compulsório seu cumprimento e investir na tecnologia de segurança de informação

adequada à organização, se capacita a operar em negócios digitais sem correr riscos

desnecessários. A segurança da informação depende, ainda, da sociedade em que se

insere, da educação, treinamento, responsabilidade e controles. De nada adianta ter-se o

mais avançado dos cofres, se este permanece aberto, por ignorância ou insubordinação.
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A segurança física e lógica dos sistemas, principalmente a das redes, depende de

uma abordagem técnica, estruturada em camadas e abrangendo pelo menos os seguintes

componentes, conforme sugere CAMERON (1999):

• Computador de processamento corporativo (Hast);

Sistema Operacional;

Servidores de CE e Web;

Rede (interna e externa);

Software contra acessos não autorizados e antivirus.

•
•
•
•

A maior garantia contra os problemas de segurança de informação é a

compreensão, por parte da gerência responsável pelos SI, da freqüência, abrangência e

gravidade destes problemas e do risco a que está exposta a sua organização.

Algumas empresas preferem terceirizar, mesmo que parcialmente, os seus

servidores Web para um provedor de serviços Internet confiável, como solução parcial

para suas necessidades de segurança de sistemas. Esta abordagem é efetiva apenas nos

casos mais simples, em que é pequena a dependência de suas aplicações Web e de CE,

em relação aos sistemas corporativos e bancos de dados.

Parte significativa do processo de segurança é a avaliação de seus ativos de

informação. Quanto vale um determinado conjunto de dados ou um relatório

consolidado com informações corporativas para sua companhia? A resposta pode ser

procurada na possibilidade de sua perda. Qual a conseqüência destas informações irem

parar em mãos erradas?

Mesmo considerando os ganhos potenciais conhecidos, a crescente tendência de

conectar a intranet de uma empresa com intranets de seus parceiros de negócio,

formando o que chamamos de extranets, aumenta, consideravelmente, as possibilidades

de problemas como este. Tanto as conexões Internet quanto as redes internas precisam

ser adequadamente protegidas. O parceiro deve ser autenticado a cada acesso. Talvez

seja necessário adotar meios mais sofisticados que apenas o uso de identificação do

usuário e senha. O relacionamento anterior entre parceiros que pretendem trabalhar de

forma interconectada é importante, inclusive para que sejam estabelecidos os padrões de



55

segurança recíprocos. Com a crescente importância e projeções de crescimento

acelerado para o CE, o mercado exige níveis maiores de segurança.

A segurança e o controle, pela própria origem da Internet, ainda são deficientes e

por isso constituem um elemento de retardo para o crescimento do CE na Internet.

ALBERTIN (200Ia) lembra-nos que este é mais um motivo para que se procure

incentivar as comunidades on-line, cuja atuação coercitiva tende a amenizar estas

deficiências. Mas, ainda assim, é importante que as questões relativas à segurança da

informação, que possibilitam o fluxo seguro de valores e ativos financeiros e permitem

ultrapassar atuais barreiras de aceitação generalizada, que hoje limitam as transações

pela Internet, sejam compreendidas e dominadas por aqueles que detêm o poder de

decisão sobre a adoção do CE na empresa.

4.8.2. Largura de Banda

A deficiência de largura de banda ocorre, principalmente, com usuários

individuais ou pequenas empresas, que dependem do modem e de conexões discadas

para acesso à Internet. A popularização de serviços conhecidos como banda larga, com

base em tecnologias como ISDN - Integrated Services Digital Network ou ADSL -

Assinchronous Digital Subscrition Line, oferecidos pelas empresas de operadoras de

serviços de telecomunicações ou em conexões por modem de cabo, oferecidos por

operadoras de TV a cabo, tendem a minimizar o os efeitos problema. Empresas de

maior porte contratam, diretamente das operadoras de serviços de telecomunicações,

linhas privadas de comunicação de dados, com largura de banda suficiente para atender

ao seu volume de negócios on-line.

Como em qualquer atividade empresarial, o Comércio Eletrônico pressupõe um

cuidadoso planejamento estratégico, fundamentado em um competente plano de

negócio. Isto requer um conhecimento abrangente da área de atuação e das

possibilidades de aplicação da tecnologia, permitindo descobrir novos negócios, que se

tornam possíveis graças à inovação tecnológica, ou melhorar os negócios existentes,

pela sua adaptação às estas novas tecnologias.
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Uma empresa razoável pode sobreviver sustentada por um bom modelo de

negócio. Uma empresa excelente não sobreviverá apoiada em um modelo de negócios

ruIm.

Pesquisa publicada pela revista inglesa The Economist (1997) já apontava para

uma tendência importante: as maiores oportunidades de realização financeira, a curto e

médio prazos, estão no CE negócio-a-negócio, mesmo que o número de transações de

negócio seja hoje ainda dez vezes menor que o do negócio-a-consumidor. Facilidades

como a familiarização com tecnologia e processos e o maior valor por transação, levam

a este resultado.

A figura abaixo é resultado da pesquisa anual sobre o Comércio Eletrônico,

realizada em mais de 1000 empresas, pelo Centro de Informática Aplicada da FGV.
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Fig. 4.3 - Nível de CE no Mercado Brasileiro

Fonte: ALBERTIN (200Ib)

4.8.3. Limitações estruturais

TURBAN (2000) agrupa as limitações estruturais ao CE em técnicas e não-

técnicas. Para dar uma idéia dos desafios que ainda a empresa tem de enfrentar, em seu

objetivo de viabilizar o CE, pode-se citar, entre outras, as seguintes limitações:

~ Técnicas

Falta de confiabilidade e padronização;

Dificuldades de integração dos softwares de CE com outros aplicativos

existentes e bancos de dados.
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~ Não-técnicas

Custos e justificativas de retorno;

Falta de confiança e resistência do usuário.

4.9. O Mercado B2B

Comprando freqüentemente e em volumes mais altos, as empresas têm

condições de usufruir de uma maior economia de escala em suas transações on-line.

Tomando como o exemplo uma das mais simples aplicações de CE, as compras

diretas de pequenos itens de consumo, feitas por empregados em uma empresa, que

tendem a ser freqüentes e em grande volume, podemos ter uma idéia do potencial de

economia de escala. Para que este potencial se realize, basta que esta empresa esteja

conectada com fornecedores parceiros, com os quais mantém um acordo de redução de

preços, através de uma simples aplicação de CE, que automaticamente contempla o

processo de compras pré-estabelecido.

o Forrester Research Group (www.forrester.com) estima que, já em 2001, o

mercado B2B será responsável por 89% de tudo que for transacionado por CE.

Somando-se a isso transações padronizadas, e um menor componente de risco, pode-se

intuir que o mercado B2B seja hoje, e durante ainda um bom tempo, mais atraente que o

mercado de venda direta ao consumidor - B2C.

De acordo com ALBERTIN (2001a), forças que determinavam a vantagem

competitiva, tais como, poder de mercado, economias de escala ou ampla linha de

produtos, estão cedendo lugar à entrega consistente de valor aos clientes, por meio de

melhor gerenciamento das Cadeias de Suprimentos e customização de produtos e

serviços.

Esta mudança de paradigma, apoiada na evolução tecnológica de computadores

e comunicações é influenciada e por sua vez também influencia, as macro-forças da

economia de mercado. A busca da efetividade organizacional levou as empresas a se

reorganizarem em estruturas menos segmentadas e hierárquicas. Esta horizontalização
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está baseada na identificação e concentração nas competências internas à empresa, que

devem ser complementadas pela construção de parcerias estáveis. Este encadeamento de

competências criou uma nova estrutura organizacional virtual e interconectada.

A evolução da TI, em especial aquela baseada em redes, possibilitou o

desenvolvimento desta nova estrutura organizacional, automatizando processos

baseados no conhecimento e em competências específicas.

o CE pode ser explorado nestas duas dimensões: a dimensão da tecnologia, mais

comumente empregada e que permite novas formas de fazermos as mesmas coisas -

ganhos de escala e eficiência operacional e a dimensão do negócio, que tem a primeira

como pré-requisito e nos obriga a procurar ganhos de escopo, a enxergar as novas

possibilidades de negócio tornadas possíveis pelas novas tecnologias - posicionamento

estratégico.

Empresas de sucesso estão compromissadas com esta segunda dimensão. Ao

explorar os novos caminhos, olham para fora de suas organizações e buscam conexões

eletrônicas com clientes, fornecedores, distribuidores e demais parceiros de negócio,

inclusive seus concorrentes.

De acordo com ALBERTIN (2001a), muitas são as pressões do ambiente de

negócios atual, que impulsionam a empresa nesta direção:

• Clientes querem flexibilidade de personalização (customização em massa);

• Mercados foram globalizados, estão mais competitivos;

• Acionistas esperam melhoria contínua no desempenho;

• Redução de estoques afeta a estrutura de custos e a produção;

• Clientes querem receber mais rapidamente no lugar que determinarem;

• Dificuldades frente à rapidez das mudanças tecnológicas nas comunicações e

no tratamento da informação;

• Menor ciclo de vida de produtos.

Com todos estes desafios, a empresa enfoca suas iniciativas de CE considerando

fatores críticos de sucesso, que podem ser resumidos em: permanecer competitivas,

aumentar a sua penetração no mercado e servir ao cliente com qualidade. Levam ainda
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em conta os elementos estruturais e conjunturais que facilitam o CE: (a) a infra-

estrutura básica para CE que provavelmente já existe, graças a investimentos que as

empresas vêm fazendo em TI e telecomunicações; (b) preço da infra-estrutura de TI

continua caindo.

Contudo, os investimentos só devem ser feitos a partir de uma clara

interpretação estratégica do CE. Para isso, é preciso entender com profundidade a

estratégia de negócio, a capacidade de investimento e a tecnologia envolvida com CE.

KALAKOT A e WINSTON (1997) sugerem que as empresas precisam repensar

suas estratégias, seus produtos e processos de negócio, para obter uma abordagem

gerencial integral.

• Qual deve ser a estratégia corporativa? E a abordagem tática?

• Qual o novo modelo de negócio escolhido para o CE?

• Qual a tecnologia apropriada?

• Quais novos produtos e serviços devem ser oferecidos?

• Que estrutura organizacional ajusta-se melhor a esta nova realidade?

• Quais objetivos corporativos pretende atingir por meio de suas iniciativas de CE?

Para tentar responder a estas perguntas, poderíamos começar por:

a) Desenvolver uma estratégia de CE consistente e alinhada com as questões

relevantes, com a estratégia corporativa e com as competências essenciais.

b) Integrar a tecnologia em áreas de alto valor para o negócio, tais como:

distribuição, gestão do relacionamento com cliente, etc.

A estratégia de negócio deve sempre prevalecer ao definir-se o papel do CE.

Este deve ser visto como uma forma de se atingir um objetivo e nunca como um fim em

si mesmo.

Ainda segundo KALAKOTA e WINSTON (1997), este novo ambiente de

negócio apresenta uma nova relação de forças competitivas que o influenciam de forma

dinâmica. Entre elas, citam:
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• Maiores expectativas quanto aos produtos e serviços aos clientes;

Ciclos de vida de produtos cada vez mais curtos;

Diminuição da produção em massa e maiores exigências de modelo e opções

(customização em massa);

Erosão de mercados cativos e de fronteiras geográficas;

Aumento nas variações na demanda;

Maior pressão sobre as margens de lucro.

•
•

•
•
•

4.9.1. Ameaças Externas

Novos concorrentes surgem, tanto de dentro como de fora da indústria. É preciso

antecipar-se a eles, como fez a GE (ROBERTI, 2001), que desafiou seus gerentes

divisionais a imaginar formas de atacar seus próprios negócios a partir de modelos de

negócio, baseados na tecnologia Internet. Na economia digital, seus próximos

concorrentes podem não ser exatamente quem você espera. Por exemplo, quem, dentro

da livraria Barney & Nobels, alguma vez imaginou que uma empresa, sem loja ou

estrutura física visível e ainda, sem estoques significativos, pudesse tornar-se seu maior

concorrente?

o CE irá alterar estruturas organizacionais, porque estas terão de permitir a

flexibilidade e rapidez de respostas necessárias para responder aos novos requerimentos

do mercado.

4.10. CE entre empresas - CE B2B

Várias são as características que diferenciam o CE entre empresas (CE B2B)

daquele direcionado ao consumidor (CE B2C). Normalmente, as empresas compram

insumos ou componentes para criar novos produtos, ou outros bens intermediários para

vender para outras empresas, como elo de uma Cadeia de Suprimentos, ou para

consumidores finais. As compras das empresas são feitas em grandes quantidades e, via

de regra, sobre grande pressão de tempo. São operadas por pessoal especializado, que

segue processos de compra, apoiados, formalmente, por documentos como requisições

de compra (internas), ordens de compra (externas), faturas, etc, e que seguem um fluxo

determinado e constante na burocracia interna. Enquanto consumidores decidem e



61

rapidamente pagam suas compras on-line com cartões de crédito, as empresas usam

freqüentemente um intermediário financeiro para este serviço.

A Troca Eletrônica de Dados (EDI - Electronic Data Interchange) é

provavelmente a mais antiga e ainda a mais representativa das aplicações de CE B2B.

Vem sendo usada em todo o mundo, há mais de 30 anos. Ao selecionar um conjunto de

transações de troca de informações pré-definido, as empresas estarão aderindo a um

padrão de EDI definido e aceito mundialmente. Com a automação da troca de dados

repetitivos, caem, significativamente, os custos de processar pedidos e faturas, entre

outros. Além disso, ao reduzir em grande parte o trabalho manual, o nível de erros

também se reduz, o que contribui diretamente para redução do ciclo de negócio e

aumento da qualidade. CAMERON (1999) cita que uma ordem de compra em papel

pode custar US$150 para ser processada fisicamente, enquanto a mesma ordem por EDI

sairia por apenas US$25.

Inicialmente, já que não havia uma rede abrangente, simples e barata como a

Internet pública, empresas tiveram de se unir e investir grandes volumes de recursos

para montar redes privadas de transmissão de dados, as WAN - Wide Area Networks.

Posteriormente algumas destas empresas passaram a oferecer serviços especializados,

de valor agregado, tornando-se conhecidas como VAN - Value Added Networks.

Dois tipos de EDI são comumente encontrados no mercado. O financeiro e o

mercantil. O módulo de tradução do EDI transforma as saídas de pacotes de software

financeiros ou de produção em registros de padrão EDI, que são acumulados

separadamente e enviados em lotes aos parceiros de negócio através de Redes de Valor

Agregado (VAN).

Uma ociosidade relativamente alta (já que a maioria das empresas utiliza o

período da noite para suas transmissões ele EDI) , para uma infra-estrutura de custos

igualmente altos, fez com que estes serviços custassem sempre mais do que as PME

poderiam pagar. A chegada da Internet tende a reverter este quadro, a partir da

disponibilização do padrão EDI para este novo ambiente Web, em rede pública.
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Embora o EDI possibilite uma comprovada redução de custos, seus altos valores

de implantação e de manutenção desestimulam a sua adoção pelas PME. A pressão de

empresas de grande porte, que têm colocado a capacitação para EDI como pré-requisito

para fazer negócios e as soluções em plataforma Internet - Web EDI, têm contribuído

para uma mudança neste cenário.

o Web EDI além de mais barato, é muito mais simples em sua operação.

Softwares especializados criam a transação EDI dinamicamente, a partir de formulários

em formato Web, de forma transparente para o usuário. Outra vantagem é que ao invés

de tarifas baseadas na quantidade de dados trafegados nas redes proprietárias dos

provedores de serviço EDI, o custo da conexão Internet pode ser fixo e

consideravelmente menor. Mais ainda, o modelo Web EDI possibilita a transmissão do

documento no momento em que este é criado, não havendo a necessidade de aguardar a

transmissão de lotes, característica do modelo tradicional.

Naturalmente, há também desvantagens no modelo Web EDI. Por ser baseado na

Internet, espera-se que cada empresa usuária ocupe-se dos aspectos de gerenciamento e

segurança inerentes a este ambiente. Outra desvantagem é a menor confiabilidade do

meio de transporte, a Internet. Por ser um meio público, é impossível obter-se as

mesmas garantias de nível de serviço oferecidas por um meio privado.

Pelos motivos apresentados, é natural a constatação de que os candidatos

naturais a usuários da versão Web do EDI são as PME, que querem conduzir negócios

com empresas maiores e que em função dos menores custos e complexidade, têm na

Internet a sua única forma de viabilizar o EDI. Empresas maiores, mesmo que já sejam

usuárias do EDI tradicional através de VAN, tratam de segmentar suas necessidades de

serviço para aproveitar as vantagens de ambos os modelos.

4.10.1. Modelo de Serviços de Suporte ao Negócio

Com a disseminação do acesso à Internet e o crescimento da automação de

transações por meio do CE, novos serviços de suporte ao negócio têm sido

disponibilizados na forma de valor adicionado, procurando a fidelização e a redução de

custos de transação. Muitos são os exemplos: empresas de cartão de crédito, fornecendo
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sistemas de contabilização e relatórios de despesas para cartões empresariais; empresas

de viagem fornecem acesso a aplicações customizadas para a empresa, que levam em

consideração suas regras de viagem, ajudando seus empregados a planejar e contratar os

serviços adequados à sua viagem a negócio; empresas de transporte ajudam empresas

clientes, oferecendo suporte e serviços de logística. Na realidade, é só abrirmos o

caderno de negócio dos grandes jornais e quase diariamente encontramos notícias sobre

os negócios da era digital.

Outras formas de CE B2B estão despontando e rapidamente ganhando destaque

no mercado. Entre elas, estão formas de vendas diretas especializadas e em grande

quantidade, para outras empresas. Algumas empresas montaram sites na Internet, onde

disponibilizam seus produtos e serviços, como em uma loja virtual, mas voltada para o

cliente corporativo. Novas empresas virtuais são formadas, para oferecerem, em lojas

virtuais de atacado, estoques de diversas outras empresas, normalmente de um mesmo

ramo de atividade. Neste caso, o comprador tem a vantagem de poder escolher entre

diferentes fornecedores, em um único lugar. Muitas empresas começam a permitir, a

parceiros de negócio e clientes cuidadosamente selecionados, algumas formas de acesso

a seus processos e sistemas internos - a sua intranet. Novos processos de colaboração

interempresarial, como Administração de Estoques pelo Fornecedor (VMI - Vendor

Managed Inventory) e o desenvolvimento cooperativo de produtos, estão entre as

muitas possibilidades de otimização da Cadeia de Suprimentos proporcionadas pelo CE

B2B.

Inicialmente, o objetivo é a simples redução de custos, pois parte do trabalho é

transferido para o fornecedor ou cliente. Posteriormente, em uma. relação colaborativa,

este benefício se expande consideravelmente. A troca de informações de qualidade entre

os parceiros traz a diminuição de custos, aumento de qualidade, diminuição de ciclos de

negócio e flexibilidade no atendimento das necessidades dos clientes.

Contudo, antes que a empresa comece a preocupar-se com a tecnologia

necessária, é fundamental que o compartilhamento de processos e recursos de

informação ocorra apenas após terem sido avaliados e padronizados as políticas e

procedimentos de segurança de informação. Para exemplificar estes cuidados,

CAMERON (1999) indica que, para aumentar a segurança, estes acessos devem ser
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feitos a uma base de dados intermediária, espelho da base de dados original (servidor

Web replicado), colocada entre dois firewalls, conforme Figura 4.4, a seguir, e não,

diretamente ao servidor Web real na intranet.

Firewall

Servidor
intranet

com acesso
limitado Firewall

Fig. 4.4 - Acesso seguro de um parceiro de negócio à intranet
Fonte: CAMERON (1999).

4.11. Redes Privadas Virtuais - Virtual Private Networks (VPN)
Conectando intranets para formar extranets

É possível obter-se as vantagens de uma rede privada, utilizando o meio público

da Internet para a interconexão de intranets. Poderosos algoritmos de criptografia,

aliados a processos de segurança compartilhados, permitem que diferentes empresas ou

mesmo diferentes divisões ou filiais de uma única corporação, interconectem suas

intranets por meio de configurações específicas de firewall.

Os negócios entre empresas na Internet estão crescendo e recebem investimentos

cada vez mais significativos de grandes investidores, apesar do choque de realidade que

a Nasdaq - bolsa de valores de empresas de tecnologia, em especial as empresas de

Internet, sofreram a partir de maio de 2000. Este choque afetou mesmo as empresas

B2B, em que pese às características de maior profissionalismo e alinhamento com o

mercado, que o seu relacionamento com empresas no mercado físico impõe.
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o apelo que leva as empresas a relacionarem-se por meio da Internet é claro. A

automação das transações e o alto número de compradores e vendedores potenciais,

terminam por reduzir os custos operacionais de ambas as partes e, mais ainda, permitem

o surgimento de inúmeras novas formas de fazer negócios.

4.12. Modelos para o CE B2B

4.12.1. Comunidades de Negócios na Era Digital

o aparecimento de comunidades de negócio na era digital decorre do

desenvolvimento ou da adaptação de modelos de negócio a este novo ambiente.

TIMMERS e TIMMERS (1999) lembram que por modelo de negócio deve-se entender

a organização (ou arquitetura) do fluxo de produtos, serviços e informações. Uma

abordagem sistemática e analítica pode levar à identificação de inúmeros modelos de

negócio, criados ou adaptados ao ambiente digital, mas que, na prática, apenas um

número pequeno deles apresentou sucesso de implementação.

Segundo TIMMERS e TIMMERS (1999), a identificação dos modelos de

negócio pode ser baseada no desmembramento, seguido da reconstrução da Cadeia de

Valor. Isto quer dizer, a identificação dos elementos da cadeia e das possíveis formas de

integrar a informação ao longo da Cadeia de Valor.

Possíveis arquiteturas para modelos de negócio advirão da combinação de

padrões de interação com a integração da cadeia.

TAPSCOTT (1998) reuniu e publicou vários ensaios relacionados à construção

da riqueza na era do e-Business. Entre eles, o de KALAKOT A, LOWI e TICOLL:

Joined at the bit, no qual discorrem sobre um interessante modelo para as empresas da

economia digital. O modelo é composto por três camadas. Na primeira, está a empresa

interconectada - baseada em redes de informação e sistemas baseados em

conhecimento, para aprendizado e em rapidez na resposta aos requerimentos dos

clientes. Ela colabora e concorre no ambiente de indústria e nas comunidades de

negócios na era digital. A segunda camada é representada pela comunidade de

negócios na era digital - formação específica de empresas interconectadas, com

interesses semelhantes e competências complementares, que se unem para conquistar
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dominância em um ambiente de indústria. Finalmente, os ambientes de indústria, que

compõem o espaço onde os negócios são operados e são formados por múltiplas

comunidades de negócios na era digital.

Ambiente de
Indústria

Fig. 4.5- Relacionamento interempresarial da Nova Economia Digital,
Fonte: KALAKOT A, LOWI e TICOLL (1998).

Uma análise feita por estes pesquisadores, em mais de 170 potenciais

comunidades de Negócios da Era Digital - NED, classificou-as em quatro tipos

distintos, a partir de duas dimensões controle e integração de valor, conforme figura a

seguir:

Auto-
regulado

II
(1) Aliança
o...-c:

I
o Cadeiao

de Valor
Hierárquico

Integração de Valor
Baixo Alto

Fig. 4.6 - Comunidades de Negócios da Era Digital.
Fonte: KALAKOTA, LOWI e TICOLL (1998).
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a) Mercado aberto

A primeira forma de comunidade de negócios na era digital, surgiu

concomitantemente com a infra-estrutura de comunicação e informação

da Internet e permitiu a interconexão imediata entre indivíduos, entre

empresas e entre elementos destes dois grupos, de forma livre e a baixo

custo.

Esta nova forma de relacionamento digital trouxe simplificação e com

isso a possibilidade de desintermediação enquanto, paradoxalmente,

favorecia o surgimento de novas formas de intermediação, visando

preencher lacunas e explorar novas oportunidades de negócio.

Este modelo é auto-regulado, pois pressupõe que as informações estão

disponíveis a todos os seus participantes, com liberdade de concorrência.

Contudo, o preço a ser pago por esta desregulamentação é o baixo nível

de segurança e confiabilidade do modelo, o que restringe

consideravelmente a sua aplicação.

Fig. 4.7 - Mercado Aberto. Fonte: KALAKOT A, LOWI e TICOLL (1998)

b) Agregação

Deficiências do modelo anterior incentivaram o aparecimento da re-

intermediação, figura que nesse meio digital ficou conhecida como

infomediário, que promove a ligação entre os vários participantes por

meio da informação.

O agente agregador, inicialmente, propicia maior segurança e

confiabilidade ao mercado, o que amplifica suas oportunidades. Em
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seguida, o agente evolui para a adição de valor, ao assumir alguns dos

processos de negócio e outras ações que resultam em simplificação,

redução de custos e oportunidades de crescimento. Se o agente falhar

neste papel, compradores e produtores negociarão diretamente entre si.

A figura do agente intermediador, com o poder de influenciar

relacionamentos e transações, transforma este em um modelo tipicamente

hierárquico, ou regulamentado.

Olt /D
~ ••• .----A-G-RE-••-, • /\

"----./ ••• GADOR ~

PRODUTORES CLIENTES

Fig. 4.8 - Agregação. Fonte: KALAKOT A, LOWI e TICOLL (J 998)

c) Cadeia de Valor

Na Cadeia de Valor o foco é a otimização do processo. Diferentemente

da agregação, o objetivo aqui é maximizar a integração do valor por meio

da efetividade operacional, e não apenas a transação. Produtores

individuais conduzem parte do processo de integração da solução,

resultando em maior produtividade e qualidade. Com isso, o Integrador

usará a cadeia para atender seus clientes com maior flexibilidade e menor

custo.

PRODUTORES CLIENTES
Fig. 4.9 - Cadeia de Valor. Fonte: KALAKOTA, LOWI e TICOLL (J 998).
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d) Aliança

É a mais virtual das comunidades e-Business. Busca conciliar os

objetivos de alta integração de valor e ausência de controle hierárquico.

Aceita a existência de um ou mais líderes, que não devem exercer

controle. Um espaço de valor é criado pelo ambiente industrial, com

ampla utilização da infra-estrutura de comunicação e informação. As

lideranças desta aliança atuam como criadores de novos mercados.

O espaço de valor não privilegia as transações, e sim a troca de

informações, o mercado como um todo, o seu desenvolvimento e

crescimento. Por não exercer controles, este mercado caracteriza-se como

auto-regulado.

PRODUTORES CLIENTES

Fig. 4.10 - Aliança. Fonte: KALAKOT A, LOWI e TICOLL (1998).

TIMMERS e TIMMERS (1999) abordam, de forma semelhante, a evolução do

conceito de intermediação no ambiente digital, destacando o papel dos integradores no

marketspace que, segundo eles, focam na interação de múltiplos elementos da Cadeia de

Valor, explorando, preferencialmente, o fluxo de informação entre os parceiros e

oferecendo serviços adicionais de valor agregado. Menciona também a evolução natural

dos modelos dentro do escopo de intermediação digital, especificamente com relação

aos papéis exercidos pelo Agregador e o Integrador.

As estratégias de negócio de uma empresa interconectada na economia digital,

freqüentemente contemplam alternância de posições entre estes modelos. Quanto mais
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os participantes destas comunidades envolvem-se em processos de criação de valor com

foco no cliente final, mais efetivos serão os modelos em atingir seus objetivos.

Uma vez que estas comunidades são empreendimentos multi-empresariais, os

padrões para regras e controles precisam ser claros e de conhecimento geral. Empresas

sintonizadas com a era digital voltam sua atenção para uma forma específica de CE, o

comércio entre empresas, visando redução de custos, adição de mais um canal de

distribuição e criando empresas virtuais, com pouco estoque e um pequeno overhead.

KALAKOTA, LOWI e TICOLL (1998) lembram ainda que, com a aplicação de

tecnologias Internet, o controle e operação de uma Cadeia de Suprimentos formada

pelas empresas interconectadas, torna-se ainda mais efetivo e eficiente em custo.

4.12.2. Mercados Eletrônicos - e-Hubs

Em artigo da Harvard Business Review, de maio-junho de 2000, os professores

Steven KAPLAN e Mohambir SAWHNEY analisaram, de forma original e

esclarecedora, este novo mercado, ao qual atribuíram o nome de Electronic Hubs, ou e-

Hubs.

Para entendermos a aplicação dos conceitos de Comércio Eletrônico ao mercado

interempresarial (CE B2B), é preciso que tenhamos, antes, uma idéia de como as

empresas compram e vendem para outras empresas no mercado físico.

Explicam KAPLAN e SAWHNEY (2000), que o que as empresas compram

pode ser classificado segundo sua utilização em insumos produtivos ou operacionais. O

primeiro, representa os vários tipos de matéria-prima e outros componentes

relacionados ao processo de produção. Por serem característicos de cada indústria, são

normalmente adquiridos de fornecedores específicos (verticais). Já os insumos

operacionais, caracterizados principalmente pelos bens de manutenção, reparo e

operação, são atendidos por fornecedores gerais (horizontais atendem

indiferentemente a vários tipos de negócio).

Uma outra dimensão relevante é a forma de aquisição destes materiais e

serviços. Há o fornecimento sistemático, onde as transações envolvem fornecedores pré-

qualificados, nos quais compradores e vendedores desenvolvem um relacionamento e
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uma outra forma de aquisição, as compras eventuais, movidas pela necessidade

imediata, onde prazos e custos são os elementos mais importantes. Um dos exemplos é

o mercado de comodities, onde compradores e vendedores freqüentemente não sabem

com quem estão transacionando.

Ao cruzar estas duas classificações, surge a Matriz B2B, apresentada por

KAPLAN e SAWHNEY (2000) e reproduzida a seguir:

TIPO DE COMPRA
FORMA DE COMPRA

Insumos Operacionais Insumos Produtivos

Compras Sistemáticas HUBS MRO HUBS DE CATÁLOGO

OTIMIZADORES
Compras Eventuais DE BOLSAS

DE RENDIMENTOS

Tabela 4.1 - Matriz B2B. Fonte: KAPLAN e SAWHNEY (2000).

As quatro categorias resultantes podem ser definidas como:

• Hubs MRO - Mercados virtuais horizontais (generalistas), que transacionam

as compras sistemáticas de insumos gerais para uso operacional

(manutenção, reparo, operação). Normalmente, bens de baixo valor e alto

custo operacional. Um exemplo poderia ser a compra de material de

escritório. A função do e-Hub é melhorar a eficácia do processo de compra.

• Otimizadores de Rendimentos - Mercados virtuais horizontais para compras

eventuais de insumos gerais, para uso operacional e com o fornecimento

imediato. Entre os exemplos deste mercado pode-se citar a mão-de-obra e a

capacidade de produção ocasional, permitindo uma maior flexibilidade à

empresa. Este e-Hub é de grande valor para mercados de alta volatilidade ou

para ativos fixos não elásticos.

• Bolsas - Mercados virtuais verticais (especializados), voltados para compras

eventuais de insumos produtivos. Seu objetivo é suprir necessidades de
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comodities (ou quase) necessárias à produção, sem a necessidade de negociar

contratos de fornecimento.

• Hubs de catálogo - Mercados virtuais verticais, onde os insumos produtivos

são comprados de forma sistemática. Fornecimentos são automatizados,

proporcionando ganhos de escala e a conseqüente redução dos custos de

produção.

Os e-Hubs criam valor e contribuem para o desenvolvimento dos mercados a

partir de dois mecanismos fundamentais: agregação e combinação.

o mecanismo de agregação, aplicável à forma de compra sistemática, traz para o

mesmo ambiente virtual os compradores e vendedores, reduzindo os custos de

transação. Na PlasticNet.com o comprador de plásticos coloca um único pedido,

contemplando vários produtos de diversos fornecedores, com os quais os preços já

foram antecipadamente negociados. Entre os fatores que facilitam o mecanismo de

agregação, estão:

• Os insumos apresentam baixo custo, mas o processamento de transações, não;

• São insumos especializados, e não comodities;

• A variedade de insumos pedidos é grande;

• Há muitos fornecedores, mas não há um cartel;

• Primeiros os contratos são negociados, depois as compras são executadas.

Pelo seu caráter de imediatismo, o mecamsmo de combinação permite que

compradores e vendedores negociem preços e condições em tempo real. Os papéis de

compradores e vendedores são flexíveis e intercambiáveis. Isto faz com que o

crescimento no número de participantes traga vantagens para os dois lados,

acrescentando liquidez ao mercado. O formato de leilão é um dos modelos viabilizados

por este mecanismo.

Segundo KAPLAN e SAWHNEY (2000), o mecanismo de combinação pode ser

fortalecido pelos seguintes fatores:

• Insumos são comodities. Podem ser comercializados sem verificação ou testes;
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Os valores dos volumes negociados são altos, quando comparados com os custos

de transação;

Compradores conhecem a dinâmica de formação dos preços;

Demanda e preços não são estáveis.

O mercado reconhece, ainda, dois tipos de e-Hubs: neutros e parciais. Os

primeiros são operados de forma independente, sem favorecer vendedores ou

•

•
•

compradores. São eles que criam os mercados, pois atraem igualmente ambos os

participantes da transação. Seus maiores desafios são o de convencer os primeiros

participantes a integrar o e-Hub, pois volume é uma variável crítica para o sucesso, e o

de lidar com o conflito entre vendedores e os canais tradicionais de distribuição.

Os e-Hubs parciais funcionam como agregadores e combinadores, dependendo

se as compras são sistemáticas ou eventuais e quando representam os vendedores, o

processo segue o sentido tradicional da Cadeia de Suprimentos (modo push). Podem ser

também agregadores e leiloeiros reversos, quando favorecem os compradores e estes

detêm a iniciativa (sentido inverso da Cadeia de Suprimentos - modo pull). Os

compradores, depois de reunidos, utilizam o e-Hub para barganharem preços com os

vendedores.

Finalmente, ainda segundo KAPLAN e SAWHNEY (2000), os e-Hubs neutros

têm mais chances de crescer em mercados com estrutura de poder indistintamente

fragmentada, pois conseguem agregar valor para ambas as partes, reduzindo custos

operacionais e aumentando a liquidez. Quanto aos e-Hubs parciais, estes são

normalmente patrocinados por um elemento ou conjunto de elementos da parte mais

forte, que impõe estruturas e regras para seu funcionamento, visando obtenção de

vantagens e o aumento destas sobre os elementos da parte mais fragmentada.
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5. Cadeia Virtual de Valor

A Cadeia de Valor é uma abordagem analítica, que estabelece uma série de

iniciativas capazes de criar valor, ao ligar uma organização às suas Cadeias de

Suprimentos (materiais, logística de suprimento e produção) e de distribuição (produtos,

logística de distribuição, marketing e vendas), de acordo com a visão de RA YPORT e

SVIOKLA (1995). Esta cadeia física reúne atividades dispostas linearmente sobre seus

específicos pontos de entradas e saídas (ver, seguir, a Figura 5.1).

Segundo os autores, as organizações de hoje concorrem simultaneamente em

dois mundos: o físico, composto de recursos tangíveis e denominado markeplace; e o

virtual, composto por informações, o marketspace.

Os dois ambientes exigem abordagens diferentes para processos que criam valor.

A compreensão destas diferenças é fundamental para o entendimento das questões

estratégicas que as organizações devem endereçar para manterem-se competitivas.

O modelo tradicional de Cadeia de Valor demonstra que a informação é uma

componente de suporte ao processo de valor adicionado (do original Value-Added) e

não uma fonte de valor por si mesma. Contrariando esta proposta, empresas vêm

desenvolvendo iniciativas - como a Federal Express, cujos clientes podem acompanhar

o trajeto de suas encomendas em tempo real, a partir de informações disponibilizadas

pela empresa, que usou a informação para criar valor para seus clientes, desenvolvendo

nestes a lealdade e diferenciando-se da concorrência.

Para que a informação cne valor, a área de atuação tem de ser a do o

marketspace e não o marketplace, e envolve, segundo RAYPORT e SVIOKLA (1995),

cinco atividades: coleta, organização, seleção, síntese e distribuição das informações.

Da mesma forma que os insumos são refinados durante o processo produtivo, a

informação é tratada pelos gerentes, que a elas adicionam o valor, a cada uma destas

atividades.
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A esta cadeia paralela, construída no marketspace, os autores denominam

Cadeia Virtual de Valor. Ao contrário da Cadeia Física, esta não se apresenta

linearmente, com entradas e saídas. As informações podem ser acessadas e distribuídas

por vários canais diferentes.

Líderes de uma organização devem continuar a explorar a Cadeia Física de

Valor, mas precisam, a partir dela, construir e explorar a Cadeia Virtual de Valor. Estas

cadeias serão gerenciadas de forma distintas, mas em consonância.

As organizações adotam processos de informação de valor adicionado em três

estágios: visibilidade, espelhamento e novos relacionamentos com clientes. Na primeira,

as operações físicas passam a ser melhor compreendidas por meio da informação.

Sistemas de Informação de larga escala são usados para coordenar as atividades na

Cadeia de Valor, e constituem as bases de construção da Cadeia Virtual de Valor.

Possibilitam aos gerentes uma maior coordenação e controle e, por decorrência, uma

maior efetividade de suas operações. As informações extraídas dos sistemas que

controlam as Cadeias Físicas de Valor permitem-lhe enxergar estas cadeias como um

sistema integrado, ao invés de um conjunto de atividades relacionadas. Os autores citam

o caso da Fritolay, fabricante de refeições ligeiras, que conseguiu combinar as

informações colhidas pelos sistemas ao longo da sua Cadeia de Suprimentos com as

informações obtidas por seus vendedores nos pontos de venda. Com isso, otimizou

níveis de materiais, redistribuiu atividades de produção conforme disponibilidade de

capacidade produtiva, redesenhou rotas de entregas, etc. A idéia é de que enquanto

executa ações no marketplace, a empresa monitora e coordena ações no marketspace.

No segundo estágio, as atividades físicas são substituídas por equivalentes

virtuais, criando uma Cadeia de Valor paralela, no marketspace. O primeiro objetivo é o

de gerenciar operações e começar a adicionar valor a este novo ambiente, melhor, mais

rapidamente e a um custo menor. Ao mover atividades para o marketspace a

organização dá forma à Cadeia Virtual de Valor. A Boeing e a Ford foram duas

empresas que conseguiram transferir atividade de desenvolvimento de produtos para o

ambiente formado por times virtual de trabalho. Com isso, conseguiram suplantar

limitações do mundo físico como tempo e espaço. Economias de escala não se aplicam

normalmente a setores como o de serviços, a mudança de paradigma possibilitada pelo
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espelhamento da Cadeia Física na Cadeia Virtual, que apresenta uma abordagem

econômica diferente, pode fornecer soluções inusitadas para a redução de custos

necessária.

Por último, há o estágio em que os líderes desenvolvem o fluxo de informações

de sua Cadeia Virtual, proporcionando valor de novas formas para seus clientes. Neste

estágio é possível ir mais longe. É preciso extrair valor e para isso criam-se

relacionamentos com clientes no marketspace. Algumas organizações transformam-se a

si próprias quando chegam nesta fase. Deixando de ser apenas um fabricante, um

distribuidor ou prestador de serviços, passam a atuar como um intermediário entre a

demanda identificada no cliente e a oferta dos possíveis fornecedores.

Cada estágio da Cadeia Virtual de Valor permite amostragens do fluxo de

informações, que têm o potencial de constituir novos produtos ou serviços. As cinco

atividades de valor adicionado, características do mundo da informação - coletar,

organizar, selecionar, sintetizar e distribuir, ao serem aplicadas à Cadeia Virtual de

Valor, criam a Matriz de Valor, conforme ilustração abaixo.

Cadeia Física de Valor
--C-o-Ie-ta-r---~~'-·---------4~~--------~.~~:--------4.~

··e"
Selecionar

Matriz
de
Valor

ss

Orzanizar :

Sintetizar

Distribuir
"

Novos
Mercados

l'

ss.
Nojos

Mercados'.
•~

Novos
Meridos

"
Cadeia Virtual de Valor

Fig. 5.1 - A Matriz de Valor. Fonte: RA YPORT e SVIOKLA (1995)

A Matriz de Valor reforça a idéia de que o foco gerencial deve estar na criação e

absorção de valor, em toda a cadeia. A partir daí, cinco novos princípios são expostos

pelo trabalho de RAYPORT e SVIOKLA (1995):
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a) O potencial do valor criado na Cadeia Virtual é infinitamente maior, pois como

qualquer bem de informação, não se consome com o uso. Companhias que

conseguem criar valor a partir da informação já compreenderam o quanto isto

altera a dinâmica competitiva, já que a variável custo na criação de valor em

ambiente digital pode ser zero, ou próximo disto.

b) A economia de escala é diferente na Cadeia Virtual. Um bom exemplo é a

possibilidade de automaticamente coletar, organizar, selecionar, sintetizar e

distribuir a informação para cada cliente e com isso criar a percepção que existe

uma estrutura dedicada a lhe servir, como fez a Federal Express, com seu

sistema de acompanhamento de pacotes e como têm feito outras empresas em

vários segmentos.

c) Outro conceito revisto pela Cadeia Virtual de Valor é a economia de escopo.

Neste caso, um simples conjunto de bens digitais (informação) pode ser usado

para criar e distribuir valor a diferentes mercados, simultaneamente. Um

exemplo seria o de uma empresa de distribuição de produtos para o varejo de

supermercados, que acumularia informações, que devidamente manipuladas

poderiam levar a um conhecimento valioso sobre os hábitos de consumo em

determinadas regiões. Com isso, a empresa poderia aumentar a seu escopo de

atividades, oferecendo um serviço complementar.

d) O custo de transação na Cadeia Virtual é ainda outro ponto de destaque por

apresentar-se consideravelmente inferior ao da cadeia real. Esta diferença, que

continua a se expandir, é principalmente devida aos avanços da TI. Hoje é

possível trabalhar com informações a um custo de obtenção que seria

impensável, apenas há poucos anos atrás.

e) Houve um deslocamento do foco centrado no suprimento para o lado da

demanda. O aumento da concorrência em todos os setores e do poder do

consumidor, não deixa dúvidas quanto a esta verdade. Num mundo de

abundância de escolha, o cliente é o rei.
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6. Cadeias de Suprimentos (Supply Chain)

o deslocamento eficiente de recursos físicos tem desafiado generais desde a

mais remota antiguidade. Entre as mais antigas formas de organização, exércitos

perderam e ganharam guerras sobre grande influência de sua capacidade logística.

Ainda hoje as empresas enfrentam desafios equivalentes, e não mais apenas na

dimensão física, com matérias primas, componentes ou suprimentos, mas agora

também, e cada vez mais, na dimensão lógica, com informações.

CHRISTOPHER (1992 : 2) indicou que entre inúmeras definições aplicáveis ao

conceito de gerenciamento logístico poderíamos dizer que "a logística é o processo de

gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e armazenagem de materiais,

peças e produtos acabados (e os fluxos de informações correlatas) através da

organização e seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades

presente e futura através do atendimento de pedidos a baixo custos."

De acordo com a definição do ICCE - International Center of Competitive

Excellence, de 1994, a Cadeia de Suprimentos é o somatório dos processos de negócio,

desde o usuário final até o supridor inicial, que proporciona produtos, serviços e

informações. Para CHRISTOPHER (1992) a Cadeia de Suprimentos (Supply Chain -

SC) pode ser definida como uma rede de organizações interligada nos dois sentidos dos

diferentes processos que produzem valor para o cliente, na forma de produtos, serviços

e informações. Um dos maiores desafios desta última década para empresas em todos os

setores tem sido administrar adequadamente este conjunto de processos e os recursos

neles envolvidos.

POIRER e REITER (1997), definem a Cadeia de Suprimentos como um sistema

pelo qual as organizações entregam produtos e serviços a seus clientes. Uma rede de

organizações, ou componentes, interligados, que visam aos melhores meios possíveis de

influenciar esta entrega.
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Atrelada a esta definição, estabelece que os componentes e conexões da cadeia

seriam, principalmente:

• Fornecedores - Provêem os insumos básicos para a produção de bens e

serviços - matéria-prima, serviços básicos, produtos intermediários, etc. Os

processos logísticos de suprimento e a comunicação são as principais

oportunidades de melhoria de eficiência neste ponto da cadeia.

• Fabricantes - "( ...) transformador ou processador. Constrói, monta, converte

e equipa" um produto ou serviço que será entregue a uma empresa cliente,

para continuação do processo de produção, ou um consumidor final. Na

conexão entre fornecedor e fabricante, é possível identificar uma das mais

consideráveis oportunidades de aumentar a eficiência da cadeia, os estoques

de materiais.

• Distribuição - Transporta o produto final da produção para um depósito ou

centro de distribuição e daí ao varejo ou consumidor final, na medida do

necessário. Logística de distribuição, redução de estoques de produtos e de

ciclos de negócios, são os principais alvos neste segmento da cadeia.

• Clientes empresa/Consumidores - Selecionam entre as opções oferecidas e

finalizam a Cadeia de Suprimentos.

INFORMAÇÃO

CLIENTE
A

FORNECEDOR N
E
J CLIENTE
A
!VI
E

FORNECEDOR
CONSUMIDOR

COMPRA>TRANSFORMAÇÃV DISTRIBUIÇÃO>

PRODUTOS I SERVIÇOS

Fig. 6.1 - Modelo de Cadeia de Suprimentos. Fonte: POIRER e REITER (1997).
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A TI é o elemento catalisador, que possibilita e realimenta a rede

interempresarial da Cadeia de Suprimentos. O objetivo é, fundamentalmente,

disponibilizar as informações relevantes no menor tempo possível. Alcançar eficiência

em TI é condição para otimizar a cadeia como um todo. Uma vez alcançada, deve ser

disseminada por toda a rede. A interoperabilidade, característica que permite a um

sistema de informações operar de forma harmônica com todos os ambientes

tecnológicos com os quais faz interface, e a conectividade, que por sua vez possibilita

que a tecnologia empregada no sistema em questão seja compatível com todas as

demais tecnologias dos sistemas com os quais faz interface, são predicados essenciais

para alavancar as possibilidades funcionais de uma cadeia. Facilidade no uso e

confiabilidade são também requisitos fundamentais para a TI aplicada à Cadeia de

Suprimentos.

6.1. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos

Muitos foram os melhoramentos introduzidos na Cadeia de Suprimentos nesta

última década. Evoluindo a partir de tentativas de redução de custos por meio de

melhorias nos processos de compra e logística, progredindo para alianças com

parceiros-chave, até chegar à interação em alto grau, proporcionada pelas tecnologias de

informação e comunicação.

Nos dias de hoje, empresas unem-se em redes com objetivo de melhor atuar na

compra de insumos, na produção colaborativa de bens e serviços, ou na exploração de

serviços, entre eles, armazenagem e distribuição, podendo chegar até a entrega de

produtos e serviços a clientes e consumidores finais. POIRER e REITER (1997),

lembram que a todo este esforço articulado deu-se o nome de gestão da Cadeia de

Suprimentos.

A análise dos problemas relacionados com a administração da Cadeia de

Suprimentos aponta para soluções de controle, baseadas na integração. Estes esforços,

como bem ilustra FINE (1998), têm seguido duas estratégias principais:
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a) Integração Vertical - Consiste na criação ou absorção de empresas

componentes de Cadeia de Suprimentos. Foi adotada de forma bastante

abrangente nas décadas de 70 e 80, tendo como exemplos, os Keiretsu (modelo

de relacionamento organizacional altamente integrado verticalmente), adotado

pelos japoneses, dos quais a Toyota City é um exemplo citado. Uma das

principais desvantagens apontadas contra este modelo é o da concentração do

nsco.

Empresas sobreviventes do processo de concorrência, com base em programas

de qualidade da década de 70, encontraram na otimização interna, o seu próximo

desafio. Estruturas organizadas segundo modelos funcionais,

departamentalizadas e fragmentadas, desde meados da década de 80, esforçam-

se para transformar-se, por meio da reengenharia de processos, em estruturas

organizacionais integradas em torno destes novos processos. As Cadeias de

Suprimentos passaram a ser integradas verticalmente em busca de coordenação e

controle. Era comum, neste tempo, que as empresas líderes das Cadeias de

Suprimentos adquirissem o controle financeiro e, às vezes, até administrativo de

outras empresas componentes de sua cadeia.

Este modelo demonstrou ineficiências crônicas, conforme explica

CHRISTOPHER (1992) quando diz que em organizações tradicionais, a divisão

de responsabilidades se dá por função. Há uma estrutura funcional para

Compras, outra para Finanças, outra para Marketing e assim por diante. O

executivo de cada uma destas funções tende a defendê-la com a um feudo.

Controlada por um orçamento, muitas vezes este leva a função a uma

preocupação maior com a contenção de custos que com a geração de renda.

Equivocadamente, o objetivo foi' freqüentemente tomado pela tarefa e não pelo

produto final, o resultado da organização como um todo, ou ainda a satisfação do

cliente.

Resolvidos os problemas de eficiência operacional, por meio da qualidade e da

integração de processos otimizados, o final da década passada trouxe um outro

desafio: empresas líderes buscavam romper as fronteiras organizacionais que as

separavam de seus parceiros de negócio, em especial seus fornecedores e seus
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canais de distribuição. O desafio passava a ser a integração de Cadeias de

Suprimentos em relacionamentos interempresariais, criando redes de suprimento

ou, como explicou CHRISTOPHER (1992), provocando a união das

organizações pela informação.

b) Integração horizontal, ou estratégia em rede - JARllLO (1995) lembra que a

estratégia de integração de cadeias em rede trouxe as vantagens da integração e

do controle das atividades da cadeia pela empresa líder da rede, porém, sem às

desvantagens da integração vertical.

De acordo com POIRER e REITER (1997), estamos presenciando uma

considerável atividade empresarial dedicada à eliminação da ineficiência das

Cadeias de Suprimentos. Há recomendações de se maximizar a eficiência,

aumentando a sua velocidade, trabalhando com ciclos menores. Outros se

concentram na redução de custos para patamares de preços ainda mais baixos

que os praticados. Há quem indique o investimento nas mais avançadas TI para

unir os membros da cadeia à rede, eliminando redundâncias, erros e burocracia.

Durante muito tempo o conceito de Cadeia de Suprimentos foi o de produzir

pelo menor custo possível e "empurrar" os produtos para o consumidor. Hoje, a

idéia é desenvolver melhor a sintonia entre consumo e produção reais e com

isso, eliminar custos significativos em estoques de materiais e depósitos de

produtos acabados. Bancos de dados possibilitam acesso a um mundo de novas

informações sobre o mercado, tornando possível responder, imediatamente,

alterando a produção em relação aos sinais de consumo.

Neste novo e dinâmico ambiente, a principal competência de uma organização

com relação à Cadeia de Suprimentos em que se insere é, segundo FINE (1998),

a habilidade de criar e administrar novas capacidades, ao mesmo tempo em que

aumenta a lucratividade e flexibiliza-se para operar em ciclos evolutivos cada

vez mais curtos.
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A cadeia precisa ser vista como algo dinâmico que, depois de criada, precisa ser

constantemente re-configurada, para responder rapidamente às mudanças

ambientais.

6.2. Projetando a Cadeia de Suprimentos

A preocupação com o projeto da Cadeia de Suprimentos deve preceder

quaisquer outros cuidados relacionados com a logística ou com a gestão de seus

elementos, já que as decisões tomadas neste ponto delimitam as opções disponíveis para

a estratégia logística ou os processos de gestão.

FINE (1998) relaciona a vantagem competitiva de uma Cadeia de Suprimentos

com o projeto da cadeia, no que diz respeito às suas características de

verticalização/integração e horizontalização/modularidade, e com a velocidade de

mudanças no seu ciclo evolutivo do setor a que pertence. Este último conceito foi

denominado por ele de clockspeed, numa alusão aos ciclos de execução de instruções

que determinam a velocidade dos computadores.

Quando pensamos em áreas de competência, nas quais as organizações

costumam se destacar, nos vem à mente, exemplos como projeto de produtos,

marketing, manufatura ou distribuição, etc. Dependendo do ambiente competitivo,

qualquer destas áreas pode representar uma capacidade essencial a ser identificada e

desenvolvida. Porém, entre todas as competências, há uma que será sempre a mais

importante - a capacidade de identificar qual das competências será realmente

importante para o processo competitivo, no futuro. E quanto tempo esta vantagem se

sustentará.

o avanço tecnológico e o liberalismo econômico (com o conseqüente aumento

da concorrência) foram marcas da década de 90. Estes ingredientes provocaram uma

sensível diminuição nos ciclos de produtos de todas as indústrias. Como conseqüência,

tornou-se reduzida, a possibilidade de manter-se uma vantagem competitiva sustentada

por tempo razoavelmente longo, com a exceção daqueles setores onde o ciclo de

produto é ainda muito grande, como é o caso da siderurgia. Quanto mais rápida for a

velocidade evolutiva do setor, mais efêmera será a vantagem competitiva conquistada
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pela empresa. Neste novo ambiente de negócio, empresas devem evoluir mais

rapidamente que seus competidores, ou desaparecerão.

Segundo FINE (1998), a competitividade sustentável defendida por PORTER

(1996), só se confirma se a organização for capaz de conseguir determinar,

sucessivamente, em quais capacidades investir e quais devem ser terceirizadas.

Projetar adequadamente uma Cadeia de Suprimentos, dotando-a de mecanismos

de análise que permitam flexibilizar-se às constantes mudanças, necessárias para

acompanhar a evolução "genética" do ambiente de negócios, parece ser a única saída

nestes casos. Assim como a engenharia genética provê um atalho, antecipando a

evolução natural, a genética de negócios utiliza as inovações tecnológicas e os novos

processos de gestão. O principal objetivo precisa ser o de (re)projetar toda a Cadeia de

Valor, procurando em qual capacidade investir e qual terceirizar.

De acordo com FINE (1998), a soma das capacidades de uma empresa com a das

outras, com as quais esta se relaciona, configuram uma cadeia em constante evolução.

"A cadeia de capacidades perfaz um negócio". A organização estendida compreende a

empresa, sua rede de supridores, de distribuidores, e de alianças.

As empresas precisam enfocar toda a Cadeia de Valor e não apenas as suas

capacidades individuais. Estas podem perder valor rapidamente como conseqüência de

novas tecnologias ou novas estratégias competitivas.

Com relação às cadeias de distribuição, as empresas de hoje precisam se

concentrar na estratégia prioritária de explorar suas capacidades e vantagens

competitivas atuais, ao mesmo tempo em que procuram e desenvolvem novas

capacidades para o momento, cada vez mais próximo, em que as anteriores não mais

lhes acrescentam vantagens. Todos estão engajados na obtenção de uma série de

vantagens temporárias. O Comércio Eletrônico e a tecnologia Internet surgem como o

mais novo aliado nesta batalha.

Relacionando seus mais de dez anos de pesquisa na Sloan Management School

com a evolução do comportamento genético, FINE (1998) baseou-se na estrutura
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molecular do DNA, a hélice dupla, para criar um modelo de genética de negócio,

visando explicar a mutação, evolução e eventual sobrevivência ou desaparecimento de

organizações. Este modelo equivalente às hélices duplas da estrutura do DNA, apresenta

um duplo ciclo infinito entre setores verticalmente integrados, representados por

grandes corporações, e· setores horizontalmente desintegrados, constituídos por

empreendedores, conforme ilustração a seguir. A estrutura de indústria/produto evolui

da integração vertical, para a modularidade horizontal e retoma a posição inicial.

Fig. 6.2 - A Hélice Dupla. Fonte: FINE (1998).

6.3. Dinâmicas da empresa estendida

Duas leis regem a dinâmica da Cadeia de Suprimentos, de acordo com FINE

(1998). A primeira tem sido extensivamente estudada e é conhecida como o efeito

chicote de boi (Bull-Whip) ou efeito do jogo da cerveja (Beer-Game). Quanto mais

acima (a montante) na Cadeia de Suprimentos, mais amplificada é a volatilidade da

demanda e dos estoques. Isto significa que para os fornecedores do topo da cadeia, as

pequenas ocorrências na economia, podem refletir como efeitos mais pronunciados.

Uma lição extraída desta constatação é a de que nenhuma empresa encontra-se isolada,

e sim, dependente uma das outras, em redes de suprimento e distribuição. Ao traçar

estratégias para sua cadeia de distribuição a empresa precisa compreender e contemplar

as capacitações dos participantes localizados fora de seus domínios.

A segunda lei é apresentada por FINE (1998) que a denominou de "ampliação da

velocidade evolutiva" e complementa a primeira com o fato de que, quanto mais baixa

(a jusante) for a posição na cadeia, mais rápidos serão os ciclos de evolução do negócio
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(clockspeed). Tomemos como exemplo, o ritmo de mudanças implementadas em uma

indústria de fiação. Em seguida, uma indústria têxtil que produzirá tecidos com estes

fios. Então, confecções que com os tecidos produzirão peças de vestuário. Finalmente,

imagine a velocidade dos ciclos de negócios nas lojas que escolherão roupas de várias

confecções, obedecerão às tendências da moda, que se modificam rápida e

constantemente. Por este pequeno exemplo, é possível perceber o ritmo crescente de

mudanças em curto espaço de tempo, à medida que nos aproximamos do cliente final,

em uma cadeia de distribuição.

A qualidade e velocidade com que as informações fluem na rede se tornam

cruciais.

Desenvolvimentos recentes na evolução das Cadeias de Suprimentos apontam

para duas tendências: a terceirização em camadas - tiering; e a interdependência

competitiva. No primeiro caso, ao invés de lidar individualmente com centenas e até

milhares de fornecedores - no caso de grandes corporações, a empresa escolhe um

número reduzido de parceiros de negócio e a eles delega partes maiores de

responsabilidade sobre a produção e controle sobre a cadeia. Fornecedores de primeira

camada (tier) precisam desenvolver e gerenciar fornecedores da segunda camada, e

assim por diante. Conseqüentemente, ocorre uma redistribuição de responsabilidades e

poder na cadeia, efeito este também conhecido como quarteirização. Esta tendência

implica em novos desafios a serem vencidos pelas empresas, apoiadas por um projeto

adequado e pelo uso intensivo de tecnologia, para dominar a amplificação da

volatilidade e de ritmos evolutivos inseridas pelas novas camadas na Cadeia de

Suprimentos.

A segunda tendência é o reconhecimento da interdependência entre

concorrentes, que passam a se reunir em torno de questões de interesse coletivo, como

por exemplo, dependência comum de um fornecedor ou em parcerias estratégicas.

A análise do ciclo de evolução (clockspeed) da Cadeia de Suprimentos começa

com um mapeamento das capacidades existentes visando identificar oportunidades e

pontos fracos. Começando pelo produto ou serviço final e retrocedendo para cada nível

anterior na cadeia.
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Este mapeamento torna-se normalmente complexo. Para auxiliar o administrador

nesta tarefa, FIN~ (1998) sugere uma abordagem segmentada com visões

organizacionais, tecnológicas e de negócio.

Evoluindo a partir dos conceitos da arquitetura do produto, chegaremos à

arquitetura da Cadeia de Suprimentos, que, por sua vez nos levará a análise mais

aprofundada da questão fazer ou comprar, a ser tratada em mais detalhes, adiante. O

conceito de arquitetura da Cadeia de Suprimentos é também muito importante para

melhor distinguirmos as características de integração e modularidade de produtos para

as Cadeias de Suprimentos.

Um dos principais elementos da arquitetura da cadeia é o conceito de

proximidade, que pode ser observado em quatro dimensões: geográfica, organizacional,

cultural e eletrônica. A proximidade geográfica, medida pela distância física, é mais

importante para o projeto da cadeia quanto mais integrados e fisicamente volumosos ou

pesados forem os seus produtos. Já a proximidade organizacional leva em consideração

a estrutura societária, controle gerencial e dependências interpessoais e entre equipes.

Elementos de linguagem e etnia, padrões éticos e legais costumes empresariais, entre

outros, compõem os elementos de proximidade cultural. Por fim, os avanços

tecnológicos de informação e comunicações possibilitaram esta quarta dimensão. A

proximidade eletrônica é resultado do emprego de tecnologias como o e-mail,

videoconferências e comunicação através de redes de computadores, troca eletrônica de

documento padrão (EDI - Electronic Data Interchange), extranets, automação de

processos de compra (e-Procurement) e etc. Esta dimensão, de especial interesse para

este trabalho, vem ganhando importância, considerando-se o aumento na velocidade dos

ciclos evolutivos dos negócios (clockspeed) e o avanço tecnológico generalizado.

Dependendo do setor em que a rede de suprimentos esteja inserida, a proximidade

eletrônica também altera a relevância das outras dimensões de proximidade.

Quanto menos integrada (mais modular) for a Cadeia de Suprimentos, mais

baixas serão suas dimensões de proximidade, até o ponto em que se desintegra ou torna-

se impossível de ser gerenciada como uma cadeia estruturada.
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Segundo FINE (1998), o projeto de uma Cadeia de Suprimentos está baseado em

(1) Escolher qual componente ou processo passar para um fornecedor - decisão entre

fazer ou comprar; (2) Selecionar entre possíveis fornecedores; (3) Negociar termos e

condições através de um contrato vantajoso para ambas as partes.

Para o primeiro e mais importante item, propõe uma matriz de decisão baseada

na dependência organizacional e possibilidade de decomposição do produto, conforme

mostra a figura abaixo.

Dependente por conhecimento
e capacidade

Dependente apenas por
capacidade

Melhor oportunidade à terceirização

Armadilha potencial à terceirização
Você conhece, pode fazer e provavelmente

Parceiros têm conhecimento e acesso
comprar o objeto da terceirização de várias

aos elementos. Podem superá-lo.
fontes. Não representa vantagem
competitiva em si mesmo. Pode liberá-lo
para outras atividades.

Pior situação para terceirizar Por que terceirizar?
Você não domina o objeto da Você sabe como integrar e pode reter a
terceirização e não sabe como integrá-lo. capacidade competitiva.

Tabela 6.1- Fazer ou terceirizar. Matriz de análise de decisão. Fonte: FINE (1998).

Mais do que nunca, em um mundo de competitividade crescente e altamente

apoiado em novas tecnologias, imposto pela Nova Economia globalizada e

informatizada, toda vantagem será temporária. A cadeia de capacitação de cada

indústria modifica-se de tempos em tempos com uma freqüência dependente da

velocidade dos ciclos evolutivos desta. Fica claro que o projeto da Cadeia de

Suprimentos é uma das principais competências buscadas pela empresa. É a habilidade

de continuamente avaliar as dinâmicas tecnológicas e organizacionais. Permite

determinar as demais competências da organização e a partir daí explorar novas

oportunidades antecipando-se em relação aos concorrentes.

Uma Cadeia de Suprimentos modular caracteriza-se por um menor poder

localizado, melhor aproveitamento da especialização e força empreendedora dos
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fornecedores, mas está mais sujeita a mudanças nas relações de poder e retornos

financeiros (FINE, 1998).

POIRER e REITER (1997) revelam que o objetivo final é obter-se uma "rede

otimizada de Cadeias de Suprimento que produza economias partilhadas entre seus

componentes, enquanto se estabelece uma vantagem competitiva no mercado

selecionado".

Uma rede como essa, demanda um conhecimento profundo da Cadeia de

Suprimentos e dos fatores que afetam o progresso da eficiência. Inicialmente,

concentrados na melhoria da eficiência em uma única empresa integrante da rede de

suprimentos, os líderes de hoje procuram formas de alterar ou re-projetar toda a rede.

É preciso que entendam não apenas dos complexos conceitos de novas

tecnologias, mas também valorizem a cooperação, redirecionando a competição interna

para melhorias da rede e, perfeitamente integrados, possam tornar-se uma cadeia

dominante em uma indústria específica. Mais ainda, é preciso aprender que ao equilibrar

interesses dos parceiros, a rede de suprimentos, tem o seu valor maximizado no longo

prazo, conforme lembra POIRER (1999). Segundo este, é cada vez mais difícil dissociar

as estratégias de negócio das estratégias de gestão de Cadeias de Suprimentos e de

tecnologia de informação. Empresas globalizam-se e estruturam Cadeias de

Suprimentos e distribuição que constituem sistemas mundialmente integrados.

POIRER (1999) apresentou um modelo de gestão avançada da Cadeia de

Suprimentos em quatro níveis, através dos quais a empresa evolui em direção a estágios

mais avançados de gerência da Cadeia de Suprimentos e, em seu nível mais alto, o

domínio do mercado em que atua. O foco está na demanda do mercado e na distribuição

da eficiência por toda a rede. A progressão através dos níveis precisa ser seqüencial. O

ambiente tem de ser totalmente transparente para que os elementos da rede cooperem

entre si de forma altamente compromissada, compartilhando experiências e resultados,

como:

• Departamentos de compra formam parcerias com fornecedores selecionados, em

busca de maior eficiência de custos;
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• Estoques são mantidos em níveis mínimos e unicamente para itens relacionados

com a demanda;

• A logística, tanto no suprimento quanto na distribuição, é explorada para que

revele qualquer oportunidade de redução de custos;

• Ciclos de produção são reduzidos para níveis jamais imaginados.

Sistemas de Informação exploram bancos de dados, procurando aumentar a

eficiência e descobrir novas oportunidades de alavancar a renda. Experiências

conduzidas pelo autor revelaram dois motivos principais para falhas nas iniciativas de

aperfeiçoamento das cadeias: a falta de confiança e transparência, e o foco exclusivo

nos ganhos internos.

Resumindo, POIRER (1999) afirma que a competição passou a ser liderada

pelas redes de Cadeias de Suprimentos em oposição aos modelos de Cadeias de

Suprimentos individuais.

Apesar do re-posicionamento recente das Cadeias de Suprimentos quanto à

importância de analisá-las a partir do lado da demanda e não do suprimento, o quadro

abaixo, apresentado por POIRER, aponta para um potencial incrivelmente maior de

redução de custos e melhorias de processo, na área de compras. O quadro abaixo

identifica o percentual da renda alocado em relação aos custos, em cada um dos

seguimentos da Cadeia de Suprimentos.

SEGMENTO POTENCIAL

Compras 55 a 65 %

Transporte 3,5 a 7 %

Trabalho 2,5 a 6%

Estoques 3 a9%

Administração 1,5 a 3 %

Infra-estrutura 0,7 a 2 %

Tabela 6.2 - Distribuição de gastos das empresas: Potencial para a redução de custos /
melhoria de processos. Fonte: POIRER (1999)
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Líderes procuram oportunidades de parceria com fornecedores, distribuidores e

clientes especiais, como forma de consolidar e expandir os benefícios conquistados

internamente com gerência da Cadeia de Suprimentos.

A maioria das empresas apresenta ainda um alto potencial de se beneficiarem

com a iniciativa de melhorias de suas cadeias internas. Projetos devem aproveitar as

melhores práticas, conjunto de métodos e técnicas utilizadas pelos líderes do mercado e

amplamente divulgadas e estudadas.

o modelo representado pela Figura 6.3, abaixo, ilustra os quatro níveis

evolutivos do gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, apresentado por POIRER

(1999). Os dois primeiros níveis ocorrem dentro da organização e representam cerca de

80 por cento das empresas pesquisadas.

Interno Externo
I 11 111 IV
Compras e Excelência Construção da Liderança na
Logística Interna Rede Indústria
Gerente de CIO/ Líder da Líderes das

Liderança Compras Cadeia de unidades de Time gerencial
(sob pressão) Suprimentos negócio

Alavanca Prioriza melhorias
Melhor Vantagens para a

Benefícios performance do
economias em toda a cadeia parceiro

rede, lucratividade

Estoque, logística, Reengenharia de
Planejamento,
previsões, serviços

Foco transporte, processos, ao cliente, Cliente, rede
processamento de melhorias nos relacionamento
pedidos sistemas interempresarial

Trabalho de grupo,
Benchmark, Métricas, Internet, intranet e
melhores práticas, data mining, extranet,

Ferramentas excelência custos baseados em Comércio comunidades
funcional atividades (abc) Eletrônico virtuais

Área de ação Gerência Toda a organização Toda a rede Toda a indústria
intermediária

Diretriz Dados sem custos
Mapeamento de Modelos avançados Correlação
processos de custos demanda / oferta

Modelo Nenhum
Cadeia de Rede Mercado global
Suprimentos interempresarial

Alianças Consolidação de Melhores parceiros Alianças formais Joint Ventures
fornecedores

Treinamento Trabalho em times Liderança Parceria Operações em rede

Obs.: CIO = Chie! Information Officer (Gerente mais alto, com responsabilidade sobre a Informática)

Tabela 6.3 - Modelo de gestão avançada da Cadeia de Suprimentos. Fonte: POIRER (1999).
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Processos de negócio serão re-projetados de forma interativa, com base na

tecnologia Web. As principais ferramentas de TI, capazes de potencializar Cadeias de

Suprimentos avançadas, serão a Internet, intranet e extranet (abordagens já definidas

nos capítulos 3.4 e 4.6).

o emprego destas tecnologias começa internamente e expande-se rapidamente

em direção às relações com organizações externas. Empresas vêm descobrindo o valor

da interconexão de elementos da cadeia, de forma simples e barata, onde compartilham

dados para diminuírem ciclos de produção, reduzirem custos e explorarem novas

oportunidade de negócio.

Direcionamento

Transformação organizacional
Transição de processo

Implementação da tecnologia
Gerenciamento da tecnologia

Avaliação da oportunidade
Alinhamento c/o negócio
I JP',,'n'lI()IV'lm~'ntn da estratégia digital

Realimentação da cadeia
Realinhamento estratégico

Avaliação de segurança

Planejamento
e Projeto

Mudança organizacional
Reengenharia do processo
Arquitetura da tecnologia

Funcionamento

Fig. 6.3 - Modelo de estratégia digital para a Cadeia de Suprimentos. Fonte: POIRER (1999).

Estratégias e processos de negócio implementadas sobre uma arquitetura

superior de TI e em perfeito alinhamento dinâmico, considerando a evolução do

mercado, permitirão conquistar e proteger a vantagem competitiva.

o trabalho, feito com o apoio de um sistema interconectado, estabelece um

modelo para alocação de recursos e estabelecimento de prioridades.
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POIRER (1999) aponta como fundamentais as seguintes questões, quando o

assunto é a importância do CE nas Cadeias de Suprimentos:

• Quais questões estratégicas, diretivas e operacionais devem ser endereçadas?

• Quais as principais diferenças entre o mercado de hoje e mercado digital em

formação em sua indústria?

• Que parceiros de negócio devem ser envolvidos em uma iniciativa Web?

• Que impactos o crescimento da Internet tem na TI usada hoje pelos membros

da sua Cadeia de Suprimentos? Como cada um deles já usa a Internet?

• Que partes dos sistemas atuais já se encontram obsoletas?

• Como as cadeias concorrentes estão usando esta tecnologia?
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7. Comércio Eletrônico no projeto e gestão da Cadeia de Suprimentos

Não restam dúvidas quanto à tendência da empresa, de voltar para fora as suas

atenções e esforços estratégicos. O próximo passo para empresas que já conseguiram

integrar seus processos internos é estender sua ação em busca de uma integração externa

em seus processos de produção e gestão, com seus parceiros e clientes, e, por que não,

com seus próprios concorrentes (TAPSCOTT, 1995).

Novos desafios impostos pelo mercado forçam as empresas a procurarem formas

de reduzirem continuamente seus custos e, como sabemos, a Cadeia de Suprimentos é

um grande consumidor de recursos. Estes desafios aumentam a necessidade de rapidez

no compartilhamento de informações através das Cadeias de Suprimentos e distribuição.

Adicione-se, a este cenário, o papel de crescente importância desempenhado pela TI,

como ferramenta de gestão. O resultado imperativo e imediato é a automação da cadeia,

suplantando barreiras como as dificuldades de comunicação e de logística com parceiros

de negócio, por meio da TI.

Em economias avançadas, empresas têm demonstrado uma preocupação

crescente em inserir em sua estratégia competitiva a capacitação tecnológica para a

gestão eficiente da Cadeia de Suprimentos, logo após a implantação dos Sistemas

Integrados de Gestão Empresarial (Enterprise Resource Planning - ERP). Há uma

tendência bem definida de que os fornecedores de sistemas integrados ofereçam

soluções mais abrangentes, que englobem o recurso do CE na Internet, para integrar

também os processos externos e com isso, alavancar a gestão de toda a cadeia.

No Brasil, conforme lembra ALBERTIN (2001a), 50% das empresas afirmam

ter projetos para SCM (Supply Chain Managementi, porém, pouco mais de 10% já

iniciaram a implantação destes projetos.

O CE, como plataforma de tecnologia na gestão de Cadeias de Suprimentos,

potencializa sua atuação tanto na procura por suprimentos quanto na distribuição de

produtos; aumenta a eficiência na troca de informações e na racionalização de custos;

viabiliza alternativas de negócio e otimiza serviços aos clientes.
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FINE (1998) lembra que, quanto menor for o ciclo da cadeia e mais rápidas

forem as decisões, maior a necessidade de automatização dos processos que a

compõem.

Entre as possibilidades de solução de problemas da Cadeia de Suprimentos,

providas pela TI, nenhuma tem sido considerada tão abrangente e eficaz, quanto a

Internet e o Comércio Eletrônico, em que pesem suas características de interatividade e

de processamento multimídia em tempo real.

Entre as principais aplicações do Comércio Eletrônico atualmente empregadas

na gestão da Cadeia de Suprimentos estão:

• Obtenção de materiais (e-Procurement)

De acordo com TIMMERS e TIMMERS (1999), e-Procurement compreende a

negociação e contratação eletrônicas e eventualmente trabalho colaborativo na

especificação do bem, do serviço ou da informação negociados, trazendo

economias de tempo e recursos e melhorias de qualidade.

Os processos de seleção e requisição, de aprovação, de compra e os lançamentos

contábeis correspondentes estão sendo redefinidos e seus sistemas adaptados

com base em padrões Internet. Potencializando a comunicação entre clientes

internos e fornecedores, os compradores podem selecionar a partir de catálogos

eletrônicos dos fornecedores; a aprovação acontece em fluxo de trabalho on-Iine,

através da intranet, diminuindo-se consideravelmente o seu ciclo. As ordens de

compra são passadas diretamente a sistemas ERP ou qualquer que seja o sistema

financeiro em uso pela empresa. Desta forma, segundo POIRER e BAUER

(2000), dados coletados em iniciativas já concluídas por muitas empresas

indicam ganhos iniciais consideráveis nas seguintes áreas:

• Reduções de 7 a 27% no custo de negociação como resultado da

melhor negociação e gestão de contratos por conta da maior

qualidade da informação.

• Melhoras no manuseio da transação proporcionaram uma redução

de mais de 100 dólares para menos de 4 dólares, por transação.

• Reduções da ordem de 30 a 50 por cento no tempo necessário

para realizar as transações.
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• Gerenciamento e diminuição de estoques

Just in time, Kan-ban e outras técnicas de otimização de estoques podem ser

potencializadas pela interconectividade dos elementos da rede de compras, com

base em aplicações de Comércio Eletrônico. A quantidade de produtos em

estoque tende a ser calculada pelo tempo necessário para sua entrega.

• Recebimento de materiais em tempo e local determinado

Complementando o item anterior, redes de compras baseadas em tecnologias

Internet permitem maior agilidade e flexibilidade na administração da logística

de suprimento tinbound logistics). Grandes caminhões de frotas próprias são

substituídos por furgões, normalmente terceirizados.

• Diminuição do ciclo pedido/pagamento

A interconexão entre processos automatizados, em especial entre os sistemas

ERP dos elementos da rede de compras, trabalhando sob protocolo Internet,

podem conduzir a uma simplificação e conseqüente redução do ciclo da Cadeia

de Suprimentos, que compreende pedido, produção, entrega e pagamento.

• Gestão do relacionamento com fornecedores

O relacionamento entre parceiros na rede de compras é fundamental para o

sucesso de qualquer iniciativa. Conceitos e ferramentas de CRM - Customer

Relationship Management são combinados com os de Comércio Eletrônico e

transpostos para a outra ponta da cadeia, em um novo conceito denominado

PRM - Partner Relationship Management. (www.lotus.com).

• Desenvolvimento conjunto de projetos

A empresa núcleo de uma rede de suprimentos não está mais sozinha no

desenvolvimento de seus produtos. Parceiros de negócio atuam ativamente em

todas as fases do projeto, que será tão otimizado quanto melhores forem os

processos e a tecnologia empregada. A plataforma Internet possibilita

aprofundar a integração de intranets em extranets, passando a ser, algumas

vezes, difícil reconhecer as novas fronteiras entres as empresas.

Tentativas de automação das Cadeias de Suprimentos e distribuição têm se

limitado a tímidas incursões nos domínios dos Sistemas Integrados de Gestão (ERP -
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Enterprise Resource Planning) e conexões EDI (Electronic Data Interchange). O

Comércio Eletrônico pode potencializar esta automação, oferecendo simplicidade de

infra-estrutura e interoperabilidade entre os vários elementos das diversas empresas

envolvidas.

A interconexão dos elos da cadeia, por processos apoiados no Comércio

Eletrônico, possibilita que o problema tenha duas abordagens complementares: uma,

quer através de iniciativas de CE orientadas para a otimização de processos e eventual

redução de custos; e outra pela viabilização de novos projetos, de novos negócios,

orientada para geração de renda. A primeira determina a capacidade da empresa em

manter-se competitiva e, portanto, o resultado no curto prazo. A segunda, as

possibilidades de crescimento e posicionamento no mercado, portanto, sua

sobrevi vência no longo prazo.
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8. Metodologia

Pesquisas em Ciências Sociais são conduzidas na forma de experimentos,

pesquisas, análise de dados acumulados, análise histórica e também por meio de estudos

de caso. Cada uma destas metodologias tem características específicas de aplicabilidade

e, por conseguinte, vantagens e desvantagens em relação umas às outras.

A escolha da estratégia de pesquisa a ser adotada tem como base três condições:

o tipo de questão que motiva a pesquisa, o grau de controle que o pesquisador exerce

sobre os eventos comportamentais e se o foco recai sobre eventos contemporâneos ou

históricos (YIN, 2001).

A tabela a seguir, mostra como selecionar o tipo de pesquisa baseado em três

condições:

FORMA: CONTROLE: EVENTOS FOCO: EVENTOS
ESTRATÉGIA QUESTÃO DE COMPORTAMENTAIS? CONTEMPORÂNEOS?

PESQUISA

Experimento Como? Por que? Sim Sim

Pesquisa de Quem? O que? Não Sim
Campo Onde? Quantos?

Análise de Quem? O que?

arquivos
Onde? Não Sim /Não

Quantos?

Histórico Como? Por que? Não Não

Estudo de caso Como? Por que? Não Sim

Obs: A questão o que?, quando de caráter exploratório, pode ser aplicada a todas estas estratégias de pesquisa.

Tabela8.1- Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa. Fonte: YIN (2001)

Baseando-se na tabela acima, os estudos de caso devem ser preferidos quando se

referem às questões de como? ou por que? e tratam de eventos contemporâneos, cujos

comportamentos relevantes não podem ser controlados e em que fronteiras entre o

fenômeno e o contexto não estão claramente definidas.
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8.1. O estudo de caso

Encontra-se, na bibliografia específica sobre pesquisas, várias definições para

estudo de caso. YIN (2001) cita que estudos de casos tentam compreender decisões ou

conjunto de decisões, por que foram tomadas, como foram implementadas e quais os

resultados. Diz ainda que o termo decisões pode ser substituído, nesta definição, por

outros tópicos, como organizações, processos, programas, etc.

Por ser uma área nova na Ciência da Administração, o estudo das Cadeias de

Suprimentos, em especial aquelas conectadas em relações interorganizacionais e

apoiadas em tecnologia Internet, carece de referências teóricas com base empíricas. Em

adição, estamos diante de eventos organizacionais e sociais contemporâneos,

constituintes da Nova Economia Digital, sobre os quais os pesquisadores não têm

controle.

Ainda assim, precisamos decidir, antes da coleta dos dados, se o estudo será

conduzido para um único ou para múltiplos casos.

o estudo de caso único é justificável, segundo STAKE (1995), em duas

situações específicas: Na primeira, por tratar-se de peculiaridades e da complexidade de

um caso isolado, o que não retrata o nosso objeto de estudo. A segunda, na qual nossa

proposição se baseia, dado que as iniciativas de CE na Cadeia de Suprimentos são ainda

insipientes no Brasil, é o caso de encontrar-se a oportunidade de ir ao cerne da questão,

maximizando sua exploração e conseqüentemente, o aprendizado.

Para YIN (2001), o estudo de caso único é indicado também quando a teoria

apresenta um conjunto claro de proposições e estabelece as circunstâncias em que estas

proposições devem ser verdadeiras. Um outro motivo para escolha do caso único é o

fato de o caso representar uma avaliação crítica de uma teoria significativa.

A estratégia de estudo de caso permite ainda outras duas abordagens, que podem

ser combinadas duas a duas - matriz 2x2 de YIN (2001), com as anteriores. Estudos de

caso podem apresentar características holísticas ou embutidas (do inglês, embedded). Na

primeira, o objeto de estudo é a natureza global de uma organização ou de um processo.
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Já a abordagem embutida indica que mais de uma unidade de análise será empregada no

estudo de caso (localidades, departamentos, projetos, etc).

Com relação à segunda característica, a abordagem é de caso único do tipo

embutido, ou seja, aquele em que a pesquisa é feita em subunidades de análise, que

compõem um contexto mais amplo (LAZZARINI, 1995). Optou-se por perguntas

abertas feitas durante o processo das entrevistas com os representantes da empresa,

responsáveis pela área de Cadeia de Suprimentos e pelo e-Business, denominação com a

qual a empresa referencia suas atividades de CE.

Com base nestes pressupostos, este trabalho apóia-se em um estudo de caso

único embutido, que terá a finalidade de confirmar, desafiar ou estender os conceitos

teóricos.

8.2. O projeto do estudo de caso

Um estudo de caso deve ser iniciado pelo seu projeto, um guia que conecta as

questões a serem respondidas com as conclusões sobre estas respostas. O projeto deve

guiar o pesquisador no processo de coleta, análise e interpretação de observações,

procurando alinhar a coleta de evidências com as questões da pesquisa.

YIN (2001) considera que o projeto de pesquisa deva apresentar cinco

componentes:

• Questões de estudo

• Propostas (quando aplicável)

• Unidades de análise

• Conexões lógicas dos dados com a proposta

• Critério para interpretação dos resultados

Questões de estudo - Este componente, conceitualmente descrito na Tabela 8.1 e

explicitado no final do capítulo 6, possibilita a orientação sobre a estratégia de pesquisa

adequada. Estudos de caso são normalmente aplicáveis às questões como? ou por que?,

mas, podem também ser aplicáveis à questão do tipo o que?, desde que apresentem

orientação exploratória.

•
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Propostas de estudo - Relacionam pontos de atenção a serem abordados no escopo do

estudo. Em estudos exploratórios, as propostas de estudo são substituídas por um

propósito de estudo, deixando claro os critérios pelos quais a exploração será

considerada um sucesso. Quanto mais específicas forem as proposta de um estudo de

caso, maiores serão as possibilidades de sua exeqüibilidade.

Unidades de análise - Relacionam-se com o problema fundamental de definição sobre

o que realmente o caso é. As questões de estudo influenciam a definição das unidades

de análise. As unidades de análise determinarão os limites da coleta de dados e sua

análise.

Conexão de dados às propostas - Características que permitem que pedaços de

informação de um mesmo caso possam ser relacionados com a proposição teórica.

Critérios para interpretação de resultados - Determinam quão conectados têm de estar

os dados às propostas, para que o relacionamento possa ser considerado.

Ao lidar com estes cinco elementos do projeto de pesquisa, a teoria que endereça

o tópico em estudo estará sendo moldada, mesmo que preliminarmente. As respostas

para o quanto deve estar a teoria desenvolvida neste ponto do projeto é a idéia de que

deve ser suficiente para guiar o estudo. Deve ajudar a responder perguntas como: sobre

o que é o estudo; por que o estudo deve ser feito; o que se espera aprender com este

estudo.

Esta definição estratégica começa com o escopo em que o estudo de caso se

insere. Para, em seguida, definir características técnicas como a coleta de dados e

estratégias de análise dos dados.

8.3. Desenvolvimento teórico

o relacionamento do conhecimento reunido na revisão bibliográfica e a

constatação da aplicação destes conhecimentos na prática empresarial nos leva a

elaborar afirmações sobre estas transposições que precisam ser validadas .pela aplicação

da metodologia selecionada.
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8.3.1. Hipótese de trabalho / Hipótese a ser verificada

o Comércio Eletrônico pode contribuir para solucionar eficazmente questões

organizacionais e tecnológicas relativas ao planejamento e gerenciamento das atividades

de compras na Cadeia de Suprimentos da empresa industrial.

8.3.2. Questões-chave:

1. Por que as empresas adotam o CE como plataforma de TI na automação de

processos da Cadeia de Suprimentos?

2. Como identificar os elementos organizacionais e tecnológicos necessários para

integrar os fornecedores dos processos de compra da Cadeia de Suprimentos

nesta nova abordagem?

3. Quais os modelos conhecidos para automatizar as fases de compras das Cadeias

de Suprimentos com base na tecnologia Internet e o Comércio Eletrônico?

8.3.3. Um modelo integrado para compras por CE

Os principais elementos das iniciativas de CE empregadas hoje pelas empresas

podem ser encontrados nos modelos de implantação de CE B2B, propostos

principalmente por RAYPORT e SVIOKLA (1995), KALAKOTA, LOWI e TICOLL

(1998) e KAPLAN e SAWHNEY (2000). A integração de elementos dispersos nestes

três modelos e mais as importantes considerações de FINE (1998), deram origem ao

modelo a seguir, construído para permitir um melhor entendimento do processo de

compras da Cadeia de Suprimentos, suportado pelo Comércio Eletrônico.

Integração
Interorganizacional

Integração
de Valor

•...
•••..IJ

~"111
Agregação Cadeia de Valor

Iniciativa Iniciativa

Mercado Aberto Aliança

Iniciativa Iniciativa

Alta

Integração com a
Cadeia de

Suprimentos

Baixa
Integração

Tecnológica

Fig. 8.1 - Modelo Integrado de CE para compras na Cadeia de Suprimentos (e-Procurement).



As iniciativas de compras através do CE em uma Cadeia de Suprimentos

inserem-se nos quatro modelos de comunidades de negócios da era digital, baseadas em

KALAKOT A, LOWI e TICOLL (1998) e apoiadas em seu eixo de integração de valor.

Esta abordagem se expande com apoio das seguintes dimensões adicionais: a integração

tecnológica - que permite a criação dos marketspaces, citados por RA YPORT e

SVIOKLA (1995); a integração interorganizacional - característica das empresas

interconectadas em rede, que trabalham colaborativamente e para a integração

estratégica por processos; e a integração com a Cadeia de Suprimentos, já que o modelo

permite interação com os elementos da Cadeia. Este modelo será explorado em maior

profundidade, mais à frente, nos capítulos referentes ao caso estudado e às conclusões.

Em relação aos tipos de comunidades NED, propostas por KALAKOT A, LOWI

e TICOLL (1998) e exploradas anteriormente neste trabalho, o modelo agora

apresentado mostra uma alteração quanto à posição de importância relativa atribuída à

Aliança, em relação à Cadeia de Valor. O modelo de KALAKOT A privilegia a auto-

regulamentação, e, portanto, a Aliança é preferida à Cadeia de Valor, por representar

um ambiente auto-regulado, considerando-se o CE em sua forma mais abrangente, onde

o foco é o desenvolvimento do mercado e a multiplicidade de opções. O ambiente de

Aliança é caracterizado por colaboração sem dominância, onde o líder não exerce

controle sobre a comunidade e tem sua posição de liderança constantemente desafiada.

O Modelo Integrado em CE, para compras na Cadeia de Suprimentos, limita-se às

características e interesses dos processos que as compõem, privilegiando a integração

estratégica entre as empresas, a aderência aos processos e padrões tecnológicos, e o

compartilhamento de objetivos, tornando o modelo de Cadeia de Valor preponderante.

Uma empresa hipotética aplicaria este modelo integrado da seguinte forma:

a) Nas operações ocasionais, para a compra de itens de baixo valor agregado e

complexidade, poderia a empresa, por meio de uma iniciativa de CE de

Mercado Aberto, como e-mail ou uma consulta a Web, contatar uma outra

empresa qualquer, combinando uma transação com um mínimo de

integração tecnológica ou de processos da Cadeia de Suprimentos.

103
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b) Se as compras tornam-se mais freqüentes, uma maior integração de valor

será atingida pela adoção do modelo de Agregação. A complexidade do

ambiente aumentará, mas pela inserção de um infomediário e pela

necessidade de negociação em cada caso. A integração interorganizacional e

tecnológica (exceto pela conectividade ao infomediáriot permanecem baixas.

Nos casos de leilão eletrônico, a integração com a Cadeia de Suprimentos

será pequena, mas nos casos de infomediários, que constituam marketspaces

verticais ou aqueles que absorvem parte razoável dos processos da Cadeia,

esta integração aumenta consideravelmente.

c) Em casos específicos, onde o desenvolvimento de mercados ou

estabelecimento de padrões seja o objetivo maior, e onde o processo de

liderança na cadeia não se constitua em controle, o tipo de comunidade NED

da Aliança seria o indicado, contribuindo para uma maior integração

estratégica e tecnológica, mas apresentando ainda níveis baixos de

integração com a Cadeia de Suprimentos.

d) Por último, a Cadeia de Valor será o modelo de negócio NED escolhido para

o processo de compras da Cadeia de Suprimentos quando o ambiente é

caracterizado por uma alta integração estratégica e operacional de tecnologia

entre as empresas e com a Cadeia de Suprimentos. Outra característica das

iniciativas de compras por meio da Cadeia de Valor é o alto valor agregado

dos itens adquiridos.

8.4. Protocolo do estudo de caso

O protocolo do estudo de caso faz o papel de guia do estudo de caso, orientando

o pesquisador na sua condução.

1. Questões de estudo

Unidade principal: A organização de Supply Chain

a) Como está estruturada a administração da Cadeia de Suprimentos na

empresa?

Os principais tópicos do protocolo são:
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b) Como está definido o papel da TI na integração dos vários segmentos?

c) Qual a visão atual do CE na empresa?

d) Quais destes segmentos foram considerados prioritários para a adoção do

CE como plataforma de TI?

e) Como está formada a rede de suprimentos?

f) Como foram selecionados os parceiros na rede de suprimentos?

g) Como integrar os novos parceiros na rede de suprimentos?

Sub-unidade 1: Compras

a) Como estão configurados os processos da área de Compras?

b) Quais processos foram selecionados para a abordagem de CE?

c) Qual o impacto do CE nesta área da Cadeia de Suprimentos?

2. Plano de análise de dados

3. Informações descritivas e explanatórias

4. Relatório do caso

o Visão geral do projeto de pesquisa (objetivos, questionamentos)

o Procedimento de campo - informações gerais e lembretes úteis

o Perguntas que a pesquisa tentará responder - o que o pesquisador precisa ter

em mente durante a coleta de dados.

8.S. Seleção do Caso

Para este trabalho, a empresa selecionada é reconhecida mundialmente por seu

histórico de inovação. POIRER e BAUER (2000) apontam a inovação como um dos

principais fatores de sucesso para a implementação do Comércio Eletrônico na Cadeia

de Suprimentos. A 3M conduziu recentemente, uma avaliação das Cadeias de

Suprimentos de todas as suas divisões em um estudo de três anos de duração,

denominado Supply Chain Excellence, e relatado em artigo por Bruce ARNTZEN

(ARNTZEN et al, 1998). Neste estudo, suas Cadeias de Suprimentos foram

desmontadas e, em seguida, reconstruídas com base em sua Cadeia de Valor conforme

afirmaram TIMMERS e TIMMERS (1999). A 3M decidiu, a exemplo do famoso case

da GE, investir significativamente em TI, em especial no CE, como elemento

fundamental para sua estratégia de reformulação de suas Cadeias de Suprimentos.
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Outro motivo para eu ter escolhido a 3M do Brasil, o de que a filial Brasil foi

escolhida como piloto para importantes projetos de CE na Cadeia de Suprimentos, em

especial a área de compras, que é nosso principal objeto de estudo.

Como argumento final para a escolha da companhia, pesou também, o fato de

que sendo uma área nova para qualquer organização, o adequado acesso às informações

depende, em grande parte, do relacionamento e acesso que se tem à estrutura

organizacional. Neste caso a vantagem é grande, pois tem tido um relacionamento

profissional de sucesso com a 3M desde 1996.

8.6. Coleta de evidências

Entre as várias fontes de evidências citadas por YIN (2001), este trabalho se

concentrará nas duas grifadas abaixo:

• Documentos

• Registros de arquivo

• Entrevistas

• Observação direta

• Observação de participante

• Artefatos físicos
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9. O caso 3M Brasil

9.1. A Empresa

3M é a abreviatura de Minnesota Mining and Manufacturing Company, fundada

em 1902, em Minnesota, Estados Unidos. Nos últimos 11 anos, a empresa figurou 10

vezes na lista das empresas mais admiradas nos Estados Unidos, segundo a revista

Fortune. A 3M tem na inovação o seu principal diferencia1. A visão é simples e

objetiva: "Ser reconhecida como a empresa mais inovadora do mundo".

Inovação não será nada se não se puder transformá-la em utilidade. Podemos

perceber esta preocupação, pelo conjunto dos seis mandamentos da 3M:

1- Manter as divisões pequenas - Pessoas designadas a gerenciar novas unidades

são incentivadas a atuar como empreendedores;

2- Tolerar falhas - A 3M acredita que quem não se arrisca a pensar e fazer as

coisas de maneira diferente, dificilmente obtém resultados;

3- Motivar os campeões - Donos de uma boa idéia podem tornar-se "donos do

negócio" na 3M;

4- Estar sempre próximo do cliente - Estes são freqüentemente convidados a

participar do processo de criação de um novo produto;

5- Compartilhar recursos - Tecnologias desenvolvidas pela companhia, qualquer

que tenha sido a divisão que a originou, pertencem a todos na 3M;

6- Não matar idéias e projetos - Por mais irrelevantes que possam parecer, não

serão descartados antes de uma avaliação criteriosa.

Para tornar ainda mais clara a sua opção pela inovação, a 3M determina que 30%

das vendas devem vir de produtos que não existiam quatro anos antes. Isto leva a 3M a

investir anualmente cerca de 6,5% de suas vendas globais em pesquisa e

desenvolvimento.

Com faturamento superior a 15 bilhões de dólares em 2000, a 3M está presente

em mais de 100 países e produz cerca de 60 mil itens, empregando, de forma direta,

aproximadamente 75.000 pessoas. Recentemente, a 3M promoveu uma abrangente

avaliação de Cadeias de Suprimentos em todas as suas divisões (ARNTZEN et al,

1998). A empresa objetiva ser o "fornecedor preferido nos mercados que serve".
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No Brasil, a 3M atualmente comercializa cerca de 1.000 produtos, que geram

mais de 25.000 itens em diversos mercados. Tem mais de 2.700 funcionários e três

fábricas no estado de São Paulo, localizadas em Sumaré (matriz), Ribeirão Preto e

Itapetininga.

A estrutura organizacional da 3M do Brasil é dividida em unidades de negócios

e áreas administrativas (áreas de serviço de staff). A companhia tem 7 divisões, que

agrupam negócios e envolvem tecnologias semelhantes, representando 20 unidades de

negócio distintas. Todas essas divisões têm seu próprio conjunto de produtos, requisitos

de serviços e dinâmica de comercialização, que abrangem desde sistemas abrasivos a

adesivos, de higiene pessoal a produtos óticos. Para viabilizar esta variedade de

produtos e mercados, a 3M se organizou de forma matricial, onde existem pessoas

focadas em linhas de produtos e pessoas focadas em mercados.

A estrutura organizacional focada em mercados (denominados Market Center)

tem como premissa trazer todas as particularidades do mercado para dentro da 3M,

visando customizar produtos e processos. A estrutura focada em produtos trabalha,

então, no lançamento de novos itens.

Unidade de NtlRóào
cio Produto A

Fig. 9.1 - Estrutura Produto x Mercado da 3M do Brasil. Fonte: 3M do Brasil.
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Esta nova estrutura permitiu que os Market Centers adquirissem um alto

conhecimento da dinâmica dos mercados e desenvolvessem uma forte rede de

relacionamentos dentro das principais empresas destes mercados, ou seja, a 3M possui

hoje as competências essenciais que a permitem conhecer os requisitos de diferentes

mercados e ter pessoas atuando com as principais empresas destes mercados. Este

ambiente é propício para a venda, por parte dos Market Centers, de um conjunto variado

de produtos.

9.2. O Caso

Há cerca de seis anos, o Supply Chain Management começou a ser visto na 3M

como prática corporativa independente. Após constatar que o processo genérico que

existia até então não conseguia atender, a contento, muitas das necessidades específicas

de seus clientes, a 3M iniciou a análise integrada de suas Cadeias de Suprimentos,

enfocando processos, no mapeamento de arder fullfilment.

Como resultado destas iniciativas, o número de clientes atendidos diretamente

pela 3M no Brasil, caiu de 23.000 para cerca de 5.000, tendo o restante sido

redirecionado para a sua estrutura de canais de distribuição, agora redefinida para

atender aos diversos SIC, um código interno que classifica todas as contas 3M dentro

do seu ERP. Contas 3M são entidades atendidas de duas formas diferentes: (a)

diretamente, como as contas-cliente que compram e consomem produtos como

abrasivos; (b) como contas-canal, que compram e convertem produtos 3M, como as

etiquetas, que são atendidas por distribuidores. O SIC é dividido em 4 níveis. O

primeiro é o setor, padronizado em dois segmentos, Primário & Industrial e Comercial

& Serviços. Em seguida, a conta é classificada em um dos mercados. O terceiro nível é

o segmento e, finalmente, o ramo de atividades.

Existe ainda uma classificação por contas, que também está presente no ERP e

que visa priorizar as inúmeras contas quanto à sua importância relativa, para o negócio,

por volume de vendas, lucratividade, risco e importância estratégica. As contas são

divididas em A, B, C e N (em ordem decrescente de importância).
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Diferentemente da visão dominante no mercado, para quem a gestão da Cadeia

de Suprimentos diz respeito a controlar e otimizar a operação (compras, produção e

distribuição), na 3M o objetivo foi, desde o início, muito mais abrangente, era a maneira

estratégica de atender ao mercado, com foco no cliente.

Para a 3M, Cadeia de Suprimentos = processo de gerenciamento do atendimento

ao cliente:

• Fornece os meIOS através dos qUaIS as necessidades dos clientes serão

atendidas;

• O principal objetivo é a satisfação dos clientes.

Em termos de sistemas, a Cadeia de Suprimentos era, até agora, suportada

apenas pelo ERP BPCS da SSA. Um novo sistema está sendo incorporado ao conjunto e

constituirá a interface Web integrada aos módulos de Compras (Purchase - PUR) e de

Relacionamento com clientes (ECM) do BPCS. Este novo sistema, denominado

SpyderNet (www.spydernet.com.br). integrará as atividades em plataforma Internet e

possibilitará as atividades de Comércio Eletrônico da Cadeia de Suprimentos da 3M,

conforme ilustra o modelo abaixo.

,,,,.--- .•... , ,,,'---- ..•, ,;'--- .......•,
I \ I Order \ I Customer',

Procurement 1\ Fulfillment 1\ Relationship \
Sourcing : \ Fabricação : \ Mngt \

I I I I I

" .-........ __ .•.."

L----_---'II II IL---I_--'
E-Procurement ERP Portal 3M E-Channel

("'~ Processos internos

o Processos externos

Fig. 9.2 - e-Productivity - Modelo de e-Supply Chain da 3M Brasil.
Fonte: 3M do Brasil

I,
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Como exemplo da flexibilidade que o modelo permite, o cliente Wal-Mart vem

desenvolvendo um padrão Web-EDI para troca de informações. Para melhor atendê-lo,

este processo e as tecnologias associadas também estão sendo incorporados ao

Spydernet.

No macro-processo de e-Procurement destaca-se o processo de suprimento,

como as funções de cotações e leilão reverso. O e-Procurement é mais um canal a

disposição do comprador, além da negociação tradicional. O sistema de cotações

trabalha com fornecedores qualificados e diminuem tempo e esforços. O processo de

leilão reverso, mais caro para a 3M, aplica-se a situações em que a possibilidade de

especificação dispensa a pré-qualificação.

Neste ponto da cadeia, as atividades de e-Productivity são levadas a efeito pelo

sistema Spydernet, que entre outras funções, encarrega-se das cotações, suprimentos,

gerenciamento de contratos e conferência de notas fiscais, entre outras. As atividades de

leilão reverso são executadas com apoio de empresa Mercado Eletrônico, provedora de

serviços aplicativos (ASP - Aplication Service Provider) de e-Marketplace.

O segmento frontal da cadeia, representado pelo Portal 3M, é suportado no

ambiente de marketplace, pelo ERP e o aplicativo de planejamento da produção DS

FORECAST. Já o marketspace é constituído de um portal e loja virtual, desenvolvidos

na plataforma WEBSPHERE, da IBM, e de outros serviços como acesso a boletins

técnicos, informações financeiras e outras. Uma tela deste ambiente está representada a

seguir.

t
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• Princípios e Valores
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Negócios
• Links Interessantes
• Fale Conosco

Requisitos para
IlOI/OS fomec~ores.

os Fornecedores Encontre aqui a informação que precisa para se tornar um de nossos fornecedores e
• Guia de Fornecimento para conquistar o "Top Supplier', título concedido pela 3M às empresas que buscam
• Como Trabalhamos soluções para nossas necessidades.

o Soluções 3M pllrll •••

• Setor Industrial
~ Setor de Serviços
• Setor de Consumo

Principais diretrizes
para atuais fornecedores .

Preocupaç6es da 3M com o
Meio Ambiente, Saúde
e Segurança.

Oportunidades
de Negócios

Insumos e serviços
que procuramos.

Unks
Interessantes

~
Conosco

EngJlsh
Versíon

Fig. 9.3 - Relacionamento com Fornecedores. Fonte: www.3m.com.br

o processo de compras da 3M Brasil pode ser representado pelo seguinte

modelo:

Área de
Suporte

Fluxo do
Processo

Área de
Suporte

Fig. 9.4 - Modelo de Aquisição da 3M do Brasil. Fonte: 3M do Brasil

http://www.3m.com.br
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As principais oportunidades de CE identificadas pela 3M, por área dentro do

processo de Aquisição, são:

Requisição e Compras

• Processo de cotação (material direto e indireto)

• Cotação eletrônica

• Equalização da cotação

• Processo de aquisição (material indireto)

• Reposição automática

• Catálogo eletrônico

Finanças, Recebimento e Pagamento

• Processo de recebimento

• Pré-fatura eletrônica

• Processo de pagamento a fornecedor

• Conhecimento de fluxo de caixa

• Acompanhamento on-line de faturas

Planejamento, Requisição e Compras

• Fluxo de informação automatizado - Web EDI (material direto)

• Forecast

• Posição de estoques

• Pedidos

Compras, Garantia e Controle de Qualidade

• Processo de comunicação com fornecedores

• Avali ação de fornecedor

• Ações corretivas

o e-Procurement foi considerado prioritário pela 3M e encontra-se em adiantado

estágio de implementação. A figura a seguir, extraída do site da 3M, ilustra

oportunidades de negócio publicadas digitalmente pela empresa.
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os Fornecedores
• Guia de Fornecimento
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• Fale Conosco

o que procuramos
Abaixo você encontra a relação dos produtos que a 3M do Brasil tem interesse em
adquirir. Assinale com um "X" o(s) produto(s) que sua empresa fornece, preencha
a ficha abaixo e clique no botão "Enviar".

o Soluções 3M para ...
• Setor Industrial
• Setor de Serviços
• Setor de Consumo

r Filme EVA com PE
r Filme PE Branco, Siliconizado em 1 lado
r Monuron
r Adesivo Epoxi

Produtos:

Razão Social

Endereço

Cidade Estado (UF)

I I

Fig. 9.5 - Prospecção de novos fornecedores. Fonte: www.3m.com.br

Novos parceiros serão integrados à Cadeia de Suprimentos por meio do

SpyderNet. Através do Portal do Fornecedor (www.3m.com/intl/br/compras). parte

frontal e de livre acesso do Sistema Spydernet, o fornecedor encontra informações

institucionais, políticas e procedimentos de relacionamento comercial com a 3M. Um

dos objetivos deste canal é automatizar a gestão do relacionamento fornecedor/3M para

processos como o de avaliação e acompanhamento de planos de ações corretivas.

Este portal terá em breve uma área restrita, destinada a usuários qualificados,

com o objetivo de automatizar o fluxo de informações. Ao fornecedor cadastrado, este

portal dará acesso às facilidades do Spydernet, onde é possível conhecer e antecipar

oportunidades de negócios (jorecast), avaliar posições de estoques, e acompanhar

pedidos, com visões segmentadas e individualizadas (cuidados adicionais têm de ser

tomados, já que, algumas vezes, o fornecedor é também um concorrente). A 3M

pretende disponibilizar a seus fornecedores uma estrutura de catálogos eletrônicos.

http://www.3m.com.br
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As ferramentas de Comércio Eletrônico do e-Productivity, na área de compras

da Cadeia de Suprimentos, têm o objetivo de reduzir os custos do processo de aquisição

e aumentar o fluxo de caixa.

o processo de aquisição é suportado por um modelo que leva em consideração

as dimensões do número de transações de compra para um determinado insumo e o

valor adicionado por este insumo ao produto final. O modelo divide-se ainda em duas

fases: a de Negociação e a Transacional, conforme detalha a figura abaixo:

Negociação Transação

Leilão
Eletrônico

Cotação
Eletrônica

Reposições
Automática
e Delegada

Pedido
Eletrônico

•..
Número de Transações

Fig. 9.6 - Modelo de e-Procurement da 3M Brasil. Fonte: 3M do Brasil

9.3.1. Ambiente de Negociação

Quando é baixo o número de transações, o ambiente de Negociação torna-se o

mais indicado. As iniciativas escolhidas visam fortalecer o poder de negociação e

aumentar a produtividade do comprador. Neste caso, o CE é implementado por:

~ Cotação - Usada nos casos de baixo valor adicionado, como a de compras de itens

de manutenção e reparos para toda a manufatura ou serviços. Houve apenas uma

iniciativa de implementação deste conceito de cotação eletrônica (Request for

Quotation - RFQ). O benefício percebido pela empresa não apresentou, conforme

esperado, uma redução significativa do custo, mas sim, um considerável ganho de
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agilidade no processo. O piloto foi feito com a compra de um serviço de engenharia.

Considerando experiências anteriores, este tipo de compra se caracteriza por um

grande número de detalhes na especificação e, portanto, por um prazo para cotação

de diversas empresas, de aproximadamente um mês. Utilizando a cotação eletrônica,

este processo apresentou retomo em apenas uma semana, com quatro diferentes

propostas para o projeto.

~ Leilão Eletrônico - Nos casos de alto valor adicionado como, por exemplo, óleo

combustível e gases, entre os materiais não produtivos, e toluol, entre os produtivos.

Os leilões eletrônicos reversos são conduzidos com a ajuda de um dos maiores

provedores de serviços de aplicação (ASP - Application Service Providers) de

marketspace em atuação no mercado nacional. Os leilões ocorrem em tempo real.

Os fornecedores são previamente convidados pelo provedor e os valores dos lances

dados por um fornecedor ficam ocultos dos demais. Todos sabem se o seu lance está

vencendo ou perdendo a disputa, e neste caso, sabem o valor proposto por quem está

vencendo. Durante o ano de 2001, a 3M do Brasil realizou sete diferentes leilões,

com reduções de custos significativas.

9.3.2. Ambiente de Transação

Este ambiente caracteriza-se por um alto número de transações para insumos,

com compras realizadas sob um contrato de fornecimento pré-existente. Nos processos

transacionais, a principal diferença está no nível de relacionamento e confiança. As

soluções são:

~ Pedido eletrônico - São feitos com base em negociações previamente acertadas.

Todas as ordens de compras são enviadas eletronicamente e, sempre que possível,

será utilizado o conceito de relacionamento colaborativo, passando aos parceiros

uma visão dos estoques e planejamento de produção (SpyderNet, trimestralmente).
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---Cotação
Fornecedor

-------- Pedido

SpyderNet Fornecedor

ERP
3M

Fornecedor

Fig. 9.7 - Modelos para Cotações e Pedidos no processo de e-Procurement da 3M Brasil.

Fonte: 3M do Brasil

É importante ressaltar que a cotação e o pedido eletrônicos diferem em pelo

menos dois aspectos essenciais:

1. Com relação ao fluxo - No caso do pedido, o fluxo da operação ocorre

apenas uma vez, no sentido da 3M para um único fornecedor. Já na

cotação, o fluxo é bidirecional, da 3M para vários fornecedores, e para

todo documento de ida espera-se um de volta, até chegar-se a um acordo.

2. Em relação às entidades envolvidas - Os pedidos pressupõem uma

relação prévia entre a 3M e o fornecedor, com o qual possui um contrato

de fornecimento. Com relação às cotações, estas ocorrem entre a 3M e

uma empresa que não necessariamente seja um fornecedor regular e

cadastrado.

~ Reposição Automática de Estoques - O processo de e-Procurement também deve

contemplar um sistema de re-suprimento, cujo processo apresenta o seguinte fluxo:

O ERP 3M atualiza o estoque dos itens na aplicação SpyderNet, que gera uma

ordem de compra dos itens faltantes. Esta ordem de compra é enviada a um

fornecedor que a aceita total ou parcialmente, o que gera um documento chamado

ASN (Advanced Shipping Note) de volta para o ERP, para que o recebimento esteja

preparado. Determinadas categorias de fornecedores (dependo de sua posição

estratégica - o fornecedor pode ser um concorrente em uma outra área) têm acesso
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direto através do SpyderNet às posições de estoque e estão autorizados a administrar

seu nível a partir de acordos pré-fumados.

Em adição ao que foi explicado acima, o quadro a seguir exemplifica a forma

com que as ações de e-Procurement transacionais são conduzidas:

Ressuprimento
Automático

Cotação I Pedido
Eletrônico

Nota Fiscal
Eletrônica

Ressuprimento
Delegado - Web EDI

Fig. 9.8 - e-Procurement na 3M - Ambientetransacional direto.
Fonte: 3M do Brasil

Materiais Produtivos sobre contrato: neste caso, a 3M poderá fazer ore-suprimento

delegado, ou seja, permitir que o fornecedor tenha o controle dos seus itens em estoque

e controle este estoque.

Materiais Produtivos sem contrato: neste caso, uma cotação eletrônica será criada.

Deverá dar origem a uma ordem de compra eletrônica.

Materiais não Produtivos sobre contrato: a 3M deverá fazer ore-suprimento

automatizado a partir do seu ERP e enviar as ordens de compra para os fornecedores.

Materiais não Produtivos sem contrato: A solução para este caso é também a cotação

e compra eletrônica.
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Em todos os casos, o fornecedor deverá enviar uma pré-nota fiscal eletrônica,

para agilizar as atividades de recebimento. A comunicação com o fornecedor e a

administração deste relacionamento (índices de performance, etc.) será orientada pelas

informações disponibilizadas pela Web (Portal 3M).

Embora estas iniciativas tenham proporcionado uma economia de escala,

aumentando a produtividade do pessoal de Compras e proporcionando redução

considerável no custo deste processo, seu principal benefício, por ser estratégico, é a

economia de escopo, pois ao aliviar a carga operacional dos compradores, eles podem

dedicar mais tempo e atenção ao processo da negociação e ao desenvolvimento de

novos fornecedores e novas formas de distribuição.

9.4. Análise do Caso

As três questões fundamentais da pesquisa foram respondidas pela 3M,

conforme ilustra o caso acima. A síntese destas respostas leva-nos às seguintes

conclusões:

Depois de integrar seus processos internos, a 3M constatou que os processos

genéricos existentes não permitiriam atender, a contento, muitas das necessidades de

seus clientes. Iniciou, então, a análise e remodelagem integrada de sua Cadeia de

Suprimentos, visando compartilhar estes processos com seus parceiros de negócio e

transformar a sua cadeia em uma rede de valor, como lembra TAPSCOTT (1995).

Seu modelo comercial, antes da "ré-engenharia" proporcionada pela iniciativa

do e-Productivity e suportada pela tecnologia Internet, incluía processos integrados

verticalmente tanto no atendimento a clientes, quanto na compra freqüente de materiais

e insumos. A 3M sabia que precisava concentrar-se em atividades que agregam valor e,

com isso, passou a integrar suas cadeias em rede, envolvendo um parceiro tecnológico,

no relacionamento com fornecedores e seus distribuidores, no atendimento aos clientes

de baixo volume de negócios. Conforme citou JARILLO (1995), a integração da cadeia

em redes traz as vantagens do controle da cadeia, sem as desvantagens do alto custo e

pouca flexibilidade da integração vertical.
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A 3M parece ter também percebido o que ALBERTIN (2001a) apontou como

pressões do ambiente de negócio atual que impulsionam a empresa na direção do CE em

seu relacionamento interempresarial. Com as iniciativas já implementadas ou em

andamento, a 3M atende às exigências de flexibilização e personalização de seus

parceiros e de redução de estoques e custos de produção, de seus acionistas, entre

outras. O CE permitiu a 3M estabelecer processos automatizados personalizados,

alavancando o relacionamento com parceiros de negócio e o atendimento aos clientes.

Há seis anos, quando iniciou a revisão de suas Cadeias de Suprimentos, a 3M

começou uma ampla reengenharia de seus processos de negócio, que resultariam em

mudanças significativas nos relacionamentos com fornecedores e clientes.

Ao dominar os elementos do processo de negócio e tecnologia, a empresa estava

pronta para iniciar a modularização da cadeia, concentrando-se, na primeira camada, em

parceiros de negócio de e-Marketplace, para compras sob contrato de fornecimento de

alto valor adicionado ou de alto impacto. Outros parceiros que tiveram seu papel

redefinido no ambiente digital foram seus distribuidores, responsáveis agora, por um

número muito maior de clientes que antes eram atendidos diretamente pela 3M.

A nova estrutura organizacional matricial dos Market Centers permitiu maior

conhecimento e atualização sobre a dinâmica dos mercados e também o

desenvolvimento de uma rede de relacionamentos com as principais empresas do

mercado onde atua.

Uma grande parte da infra-estrutura de TI e telecomunicações, necessária para a

implantação dos projetos iniciais de CE já existia e ainda, mais favoravelmente, os

preços dos seus componentes continuam caindo.

Este domínio da tecnologia provou ser fundamental para implementação e

manutenção desta organização em rede, com parceiros da Cadeia de Suprimentos. De

acordo com os modelos de VENKATRAMAN (1994) e TAPSCOTT (1995),

poderíamos posicionar a 3M entre o quarto e quinto níveis, em ambos os modelos. A

tecnologia empregada possibilitou o redesenho da cadeia e extensão da organização, e

agora já começa a influenciar a redefinição e interconexão de sua rede de negócio.
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Estas mudanças forçaram a 3M a se re-posicionar em relação aos níveis de

transformação no negócio, possibilitada pela TI, de VENKA TRAMAN (1994) - ver

capítulo 3.1, neste trabalho. Com a implantação do ERP, inicialmente e da SpyderNet,

de forma complementar, a 3M implementou a segmentação e automação eficientes nos

processos de relacionamento dentro da Cadeia de Suprimentos.

Apoiada no sucesso destas mudanças e a partir de sua nova relação com a

cadeia, a empresa começa agora a redefinir o escopo de seus negócios. Para

exemplificar, podemos citar que a partir do sucesso do SpyderNet e outras iniciativas

em SI, a 3M está se posicionando no mercado como fornecedora de soluções de

software e serviços de consultoria em CE.

Analogamente, ao aplicarmos o modelo de transformação do negócio por meio

da TI, de TAPSCOTT (1995) - ver capítulo 3.3, neste trabalho, também encontramos a

3M em transição para o quinto e último nível da escala, após a integração interna

possibilitada pelos sistemas integrados (ERP) e as transformações organizacionais que

se seguiram. Em seguida, lançando mão de ferramentas como as conexões EDI, como as

primeiras formas de computação interempresarial, e chegando a iniciar a interconexão

do negócio com parceiros selecionados, por meio da Internet e do CE, como no caso dos

fornecedores com os quais opera em reposição delegada de estoques.

É interessante constatar o alinhamento da 3M com os principais modelos

consolidados de CE. Em relação ao Modelo Geral de KALAKOT A e WINSTON

(1997) - ver capítulo 4.2, este alinhamento pode ser constatado pelas definições

organizacionais e de infra-estrutura que vêm sendo estabelecidas pela empresa, nos

últimos anos. Como a implementação de sistemas integrados, tanto em relação aos

processos internos, quantos aos externos; a re-estruturação de sua base de dados e

processos para otimizar a produção e o atendimento aos clientes; e disponibilização de

um volume considerável de informações em seus bancos de dados e servidores Web.



122

Esta informação passou a fluir dentro da empresa e entre esta e seu parceiros,

com maior facilidade. Como exemplo, pode ser citado o processo de orientação e

avaliação de fornecedores, inteiramente disponível na Web pela aplicação SpyderNet.

Quanto ao Modelo Integrado de Comércio Eletrônico apresentado por

ALBERTIN (2001 a) - ver capítulo 4.3, neste trabalho, a empresa levou em

consideração elementos que merecem destaque, tais como:

li: O reconhecimento do fato de que o relacionamento é fator preponderante nos

negócios entre empresas. Portanto, apesar de ainda insipientes, normas oficiais e

aspectos legais relativos ao ambiente digital foram cuidadosamente observados

pela 3M, ao transpor os processos existentes e criar novos modelos de negócio

neste ambiente. A aderência às práticas e às regulamentações setoriais também

mereceram cuidados especiais. Isto pode ser especialmente notado no processo

de acompanhamento e avaliação do fornecedor, que acontece exclusivamente

através da Web, por meio do aplicativo SpyderNet;

li: A posição dominante de âncora da Cadeia de Suprimentos, representada pela

3M, favoreceu o estabelecimento de padrões para o ambiente digital e com isso

o alinhamento em relação às políticas e padrões técnicos. A versão cliente do

aplicativo SpyderNet tem tido uma boa aceitação entre fornecedores e

distribuidores, constituindo-se o produto e os serviços associados em nova fonte

potencial de receitas;

)( A Infovia pública possibilitou a interoperabilidade na Cadeia de Suprimentos,

agilizando processos e reduzindo custos;

)( As aplicações básicas ou genéricas, que possibilitaram à 3M e seus parceiros na

Cadeia de Suprimentos ganhos consideráveis com a adoção do e-mail na

comunicação, da transferência de arquivos, nos projetos de desenvolvimento

colaborativo, etc;

)( As aplicações específicas de CE, como, os leilões virtuais realizados em

conjunto como provedor de serviços contratado, simplificaram os processos de

adoção e permitiram que a empresa enfocasse suas competências essenciais.
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Para viabilizar este posicionamento estratégico da organização com base na TI, a

3M evoluiu de uma estrutura de EDI compartilhada e proprietária, para uma

arquitetura Internet ampla, suportando atividades de CE intra-organizacional -

B2E, e o CE interorganizacional - B2B. Como a 3M não vende direto ao

consumidor final, exceto em suas pequenas lojas de fábrica, não encontramos

iniciativas significativas nesta categoria de CE.

Os relacionamentos intra e interorganizacionais (B2E e B2B) destacam-se entre

as três principais categorias de aplicações de CE, uma vez que a 3M não transaciona

diretamente com o consumidor final individual (B2C) e, portanto, limita sua atuação

nesta área às iniciativas de cunho institucional.

No primeiro caso (B2E), devemos destacar o fato da empresa ter hoje todos os

seus departamentos, no Brasil e no exterior, interconectados por redes de alta

capacidade de tráfego de dados, em padrão Internet (intranet). Com isso, a comunicação

e o controle foram potencializados, ao mesmo tempo em que se incentivou o trabalho

colaborativo entre seus empregados.

No B2E, o processo de adoção do CE na 3M enfatizou a proximidade, o controle

e a colaboração com seus parceiros de negócio. Nesta área de estudo pode-se destacar o

re-suprimento automático delegado, tornado possível pela interconexão de seus sistemas

integrados como de fornecedores selecionados, formando uma rede privada virtual,

protegida por mecanismos de segurança, sob tecnologia Internet (extranet). A adesão e a

performance dos parceiros aos processos de negócio e padrões de qualidade

estabelecidos para a cadeia são também geridas por esta nova mídia.

Com relação à sua Cadeia de Suprimentos, a 3M está sujeita às duas leis que

regem a dinâmica da empresa estendida, de acordo com FINE (1998). A primeira lei,

conhecida como chicote de boi ou do jogo da cerveja, afeta a 3M, principalmente em

sua linha de produtos intermediários, que constituem insumos para outras indústrias.

Neste caso, a 3M encontra-se posicionada mais a montante da cadeia, e, portanto, mais

sujeita às volatilidades de demanda e de estoques. Para defender-se dos efeitos desta lei,

a empresa tem investido em soluções de CE como a SpyderNet, visando a melhoria dos

processos e tecnologias de comunicação com todos os parceiros constituintes desta parte
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da cadeia. Já em relação à segunda lei, a da ampliação da velocidade produtiva, a 3M é

afetada duplamente. Primeiro, porque o segmento em que atua apresenta velocidade

evolutiva relativamente alta e em segundo lugar, sua estratégia de concorrência

fundamenta-se principalmente na inovação, o que constitui um multiplicador para a

velocidade dos ciclos de negócio. A solução encontrada foi a re-engenharia de seus

processos e relacionamento com seus canais de distribuição. Esta revolução vem sendo

apoiada pelo CE com iniciativas de automação de força de vendas e acesso amplo e

imediato a uma crescente base de informações.

Considerando-se a matriz de análise de decisão sobre terceirização defendida por

FINE (1998) - ver capítulo 6.3, neste trabalho, ao decidir-se por repassar para a

empresa Mercado Eletrônico, a tarefa de conduzir seu processo de leilão eletrônico

reverso, a 3M escolheu a melhor situação para terceirização de atividade da cadeia, ou

seja, trata-se de um item modular, cuja execução depende apenas da capacidade do

prestador de serviços, pois a 3M teria condições de conduzi-los ela mesma,

naturalmente, sem a mesma desenvoltura ou privacidade.

POIRER (1999) apontou o segmento de compras na Cadeia de Suprimentos

como aquele que apresenta o maior potencial de redução de custos. A 3M parece

concordar inteiramente com ele, ao escolher o e-Procurement como ponto de partida

para a revolução do CE, projetada para a sua rede de suprimentos.

Divulgou também um modelo de gestão avançada de Cadeia de Suprimentos -

ver capítulo 6.3, cujo foco é colocado na capacidade de previsão de demanda e na

distribuição da eficiência por toda a rede. Além disso, SI indicam novas oportunidades

de alavancar renda pela exploração contínua de bancos de dados. Mas, POIRER (1999)

também lembra que a falta de confiança e transparência nos processos, associadas a uma

visão de privilégio para os ganhos internos, constituem as principais ameaças aos

processos de gestão avançada da cadeia. Quanto a isso, a 3M tomou cuidados especiais

como, por exemplo, os relatórios freqüentes extraídos de seus sistemas integrados, que

fornecem, com rapidez, a todos elementos da cadeia envolvidos na operação em

questão, informações relevantes com relação à previsão de demanda. Além disso, os

ágeis processos de orientação e avaliação ele fornecedores, disponibilizados pela Web
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através da SpyderNet, indicam forte compromisso com a distribuição de eficiência por

toda a cadeia.

Atualmente, os sistemas integrados de gestão empresarial cobrem todos os

principais processos que dão suporte ao atendimento de order fulfillment dos segmentos

da cadeia. Este ambiente, composto por recursos tangíveis, configura o que RA YPORT

e SVIOKLA (1995) denominaram de marketplace, contrapondo-se ao conceito de

marketspace representado pela nova iniciativa da 3M, o e-Productivity, que visa

integrar os demais elementos, os intangíveis, compostos principalmente pelas

informações, distribuindo-os paralelamente à Cadeia Física de Valor, aos demais elos da

cadeia, ou seja, compondo uma matriz de relacionamento para processos físicos e

virtuais com fornecedores, distribuidores e clientes, de forma integrada e

interconectada, por meio do CE B2B.

o modelo e-Productivity da 3M é resultado da reconstrução da Cadeia de Valor,

a partir da sua decomposição em elementos básicos. Este ré-projeto foi definido por

TIMMERS e TIMMERS (1999) como a identificação dos elementos da cadeia e das

possíveis formas de integrar valor ao longo da cadeia, com o auxílio da TI,

principalmente através das iniciativas de CE B2B.

As iniciativas de CE na área de compras promovidas pela 3M ajustam-se muito

bem ao modelo de e-Hubs proposto por KAPLAN e SAWHNEY (2000), quando divide

suas muitas iniciativas de CE no processo de Compras, entre Hubs de Catálogo e MRO

para suas compras freqüentes e grandes volumes, e volta-se para os Otimizadores de

Rendimentos (e-Marketplaces horizontais) e Bolsas (e-Marketplaces verticais - leilões

reversos) para compras eventuais de outros materiais e insumo - ver Figura 9.6.

Utiliza também as comunidades e-Business, definidas por KALAKOT A, LOWI

e TICOLL (1998), de onde podemos identificar a 3M lançando mão de um Agregador,

o Mercado Eletrônico, para intermediar seus leilões de compra. Este infomediário

agrega valor à cadeia, por desempenhar, de forma competitiva, processos de transação,

consultas prévias de disponibilidade (strategic sourcing), preparação do ambiente e

capacitação dos fornecedores a operar eletronicamente, fornecendo também a estes um

adequado suporte off-line.
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Outra comunidade e-Business que encontramos, entre as iniciativas de CE da

3M, é a que KALAKOT A, LOWI e TICOLL (1998) denominaram de Cadeia de Valor,

onde o aplicativo SpyderNet da 3M promove a integração e efetividade dos processos

entre elementos da cadeia.

A 3M segue CAMERON (1999), quando promove um estreitamento ainda maior

das relações de CE B2B, permitindo que alguns poucos fornecedores, nos quais tem alto

nível de confiança, gerenciem seus estoques em um modelo de CE colaborativo,

conhecido como VMI - Vendar Managed Inventory.

Das seis aplicações de CE para a Cadeia de Suprimentos citadas por TIMMERS

e TIMMERS (1999), cinco estão implementadas ou em adiantado processo de

implantação na 3M. São elas: o e-Procurement, o gerenciamento e diminuição de

estoques (VMI), o gerenciamento da flexibilidade e tempo para recebimento de

materiais, a redução do ciclo pedido-pagamento e a gestão do relacionamento com os

fornecedores (SpyderNet).

As iniciativas desenvolvidas pela 3M para endereçar seus problemas

relacionados ao processo de compras da Cadeia de Suprimentos e permanecer

competitiva com a ajuda da TI e dos processos de CE B2B, podem ser facilmente

identificados no Modelo Integrado de Compras pelo CE, como pode ser observado na

figura a seguir.

Devemos notar que por características organizacionais da 3M e pela dominância

que tem sobre suas Cadeias de Suprimentos, a empresa ainda não adota a forma de

comunidade NED Aliança. Contudo, esta opção não está descartada, podendo vir a ser

considerada, dependendo da evolução do mercado, do nível de adoção do CE por seus

parceiros de negócio e até mesmo, no caso de haver a necessidade de precisar concorrer

pelo mercado, contra padrões de processos e tecnologias diferentes das que adota, como

foi o caso da Aliança JAVA (SUN, IBM, Oracle e outros) contra a Microsoft, citada por

KALAKOTA, LOWI e TICOLL (1998).
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Fig. 9.9 - Aplicações da 3M para o Modelo Integrado de CE para compras na

Cadeia de Suprimentos (e-Procurement).

As Cotações Eletrônicas para fornecimento são empregadas na 3M na compra de

itens de baixo valor adicionado e de necessidade eventual, ou com fornecedores não

cadastrados. A Cotação é simples, tanto quanto ao processo, quanto às tecnologias

envolvidas e o relacionamento entre as empresas ocorre em ambiente de baixa

integração interorganizacional e sem automação de processos. Um processo de cotação

bem sucedido pode gerar uma aceitação do fornecedor ou uma adequação do produto ou

serviço, tomando sua compra mais freqüente o que poderia transformá-lo em pedido

eletrônico para novas compras.

Ainda dentro da categoria de Mercados Abertos, os Pedidos Eletrônicos

pressupõem níveis ligeiramente maiores de integração entre processos e tecnologias, já

que ocorrem com base em negociações previamente estabelecidas, e de integração

valor. São normalmente empregados para volumes de compras em volumes maiores,

mas mantêm-se, como iniciativas de baixa complexidade.

Os leilões eletrônicos acontecem para materiais e insumos de alto valor

adicionado. A contratação de um Agregador - ou infomediário, justifica-se pela

complexidade do processo envolvido e pela privacidade, pois este se responsabiliza pela

transação, consultas prévias, preparação do ambiente e capacitação dos fornecedores a

(



operar eletronicamente, fornecendo também a estes, um adequado suporte off-line. Para

a 3M, os leilões representaram economia de escala em nível bastante significativo e,

além disso, possibilitaram maior dedicação da equipe de compradores em atividades de

maior valor estratégico e valor agregado. Os leilões pouco contribuíram para a

integração organizacional ou automação de processos.

A iniciativa de CE que maior valor trouxe para o processo de compra da Cadeia

de Suprimentos na 3M foram projetos na Cadeia de Valor, em específico os de re-

suprimento automático e delegado. Para fornecedores de confiança absoluta, supridores

de itens de alto valor integrado em altas quantidades, adaptado aos processos de compra

e produção da empresa, cujos sistemas integrados possam ser interligados com os da

3M e que não sejam também concorrente da 3M, é dada a oportunidade de maior nível

de relacionamento dentro da Cadeia de Suprimentos, a possibilidade de administrar o

próprio suprimento em estoques na empresa (VMI - Vendar Managed Inventory). No

caso de fornecedores importantes, mas não ainda classificados como o exposto acima, a

3M possibilita que trabalhe em uma fase de re-suprimento automatizado, sem controle

do fornecedor, isto é, a necessidade de re-suprimento é calculada pelo próprio ERP e um
,-
pedido é colocado diretamente para o ERP do fornecedor, sem que pessoas façam parte

do processo.

128
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10. Conclusões

Empresas modernas, inseridas em ambiente de negócios competitivo, cujos

produtos e serviços dependam, ou possam ser melhorados, por competências existentes

em outras empresas, juntam-se a estas, formando Cadeias de Suprimentos.

Este cenário não é estático e, por isso, a Cadeia de Suprimentos terá de ser

constantemente re-projetada, para refletir mudanças quanto à integração ou

modularização na sua composição e com relação aos efeitos das mudanças que ocorrem

no ambiente externo.

A eficiência operacional da cadeia e a capacidade da empresa em identificar,

redefinir e implementar as alterações que a mantenham eficaz e competitiva, decorrerá

dos processos, pessoas e tecnologias selecionados para sua administração.

A TI representa papel de relevância estratégica e operacional no suporte a este

desafio. Tanto na otimização de recursos necessários, quanto no fluxo de conhecimentos

que possibilitarão um posicionamento estratégico adequado, permitindo a identificação

e a implementação das mudanças necessárias.

Especificamente, o Comércio Eletrônico permite que empresas com diferentes

plataformas de Tecnologia de Informação estabeleçam um intercâmbio eficiente de

informação, possibilitando a criação e o compartilhamento do conhecimento, de

processos e de tarefas. Oferece solução para os problemas atuais e viabiliza novas

abordagens e modelos de negócio.

Estas cadeias, desde que bem projetadas, além de complementar competências,

dão a seus integrantes a possibilidade da eficiência na economia de escala, contribuindo

para custos cada vez mais otimizados; do aumento da qualidade, pela troca de

informações; e de uma maior previsibilidade de demanda e de tendências.

Inicialmente, o CE dá às empresas a oportunidade de alavancar sua economia de

escala, reduzindo custos, aumentando sua presença de forma virtual e sua base de

clientes. Mais à frente, a alteração de aspectos organizacionais, daqueles relacionados
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aos processos e, principalmente, os relativos à cultura organizacional, a empresa torna-

se capaz de concretizar novos modelos de negócio e novas formas de criar valor para

seus clientes, atingindo uma economia de escopo. Há possibilidades de ganhos de escala

pela redução de custos proporcionados pelos agregadores, na situação estudada,

representadas pelas atividades de leilão eletrônico. Mas somente através de mudanças

no modelo de negócio como as possibilitadas pelas Cadeias de Valor, neste caso, os

processo de reposição automática e delegada, haverá ganhos de escopo.

A função Compras, na Cadeia de Suprimentos, onde a maior parte dos custos de

produção está concentrada, pode aproveitar-se significativamente da ajuda do CE.

10.1. Características, benefícios e contribuições de aplicações típicas do CE,
no processo de compras da Cadeia de Suprimentos

Antes do CE, a implementação dos sistemas integrados de gestão - os ERP,

estabeleceu os elementos de processo e estruturação necessários para todo o trabalho

com as Cadeias de Suprimento, que se seguiria. A redefinição dos processos e

padronização da produção e da distribuição provocados pela implantação dos ERP,

foram, ao mesmo tempo, fundamentais e motivadores para os esforços de CE entre os

elementos da cadeia.

Esta integração dá-se, normalmente, pela inserção de uma nova camada, os

aplicativos Web, entre sistemas integrados de empresas diferentes. Uma aplicação

desenvolvida para Web, em plataforma Internet, serve como elemento de ligação e

integração entre sistemas diferentes, de diferentes empresas, conectando módulos de

compras da empresa compradora com os módulos equivalentes nos ERP de seus

fornecedores.

Estas são as conexões que permitem, por exemplo, a automação de processos de

reposição contínua, automática ou delegada, com muitos fornecedores. Alguns destes,

podem até mesmo trabalhar no modelo de Cadeia de Valor, reunindo e coordenando

diversos outros fornecedores, por meio do CE, para atender às necessidades da empresa

compradora.
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Outro exemplo de integração da Cadeia de Suprimentos por meio do CE é a

criação de Portais de Relacionamento, como o que a empresa do estudo de caso,

utilizou-se. Este portal Visa, principalmente, diminuir a complexidade do

relacionamento, fornecendo desde as diretrizes básicas para o processo de fornecimento,

especificações técnicas de materiais e insumos, até uma lista de oportunidades de

negócios dirigidas tanto aos atuais como a potenciais fornecedores. Em um estágio mais

avançado, estes portais podem distribuir conhecimento entre os parceiros e concentrar

operações de negócio, como administração da qualidade de itens de compra,

fechamento de transações e até mesmo, liquidações financeiras.

A adoção coordenada de iniciativas de CE, alinhadas à estratégia do processo de

compras da Cadeia de Suprimentos, pode trazer benefícios concretos de redução de

custos, pelo acesso a um universo maior de fornecedores e possibilidade de automação e

da transferência do ônus da administração dos estoques, ou de um aumento do fluxo de

caixa, pela implementação de estratégias de postponement de compras, viabilizada pela

maior quantidade e qualidade da informação disponível sobre todos os passos do

processo.

Como exemplo de economia de escopo, existem aplicações de CE no processo

de compras, voltadas para o desenvolvimento conjunto e colaborativo de novos

produtos e serviços. O desenvolvimento de modelos de Cadeias de Valor permite uma

modularização maior da cadeia, liberando a empresa compradora de ter de integrar

atividades que não se enquadram entre suas competências essenciais e permitindo que a

empresa volte seus esforços e recursos para aquilo em que é realmente competitiva.

A análise do processo de aquisição empresarial permite-nos descobrir outros

usos e benefícios com a adoção do Comércio Eletrônico. No início do relacionamento

com o fornecedor, a empresa lançará mão de modelos de relacionamento por CE

bastante simples, enquanto fará uso mais extensivo de modelo de negociação e

transação mais tradicional. O modelo de Mercado Aberto, apoiado pelo uso do e-mail,

transferência de arquivos e acesso aos portais, pode ser suficientemente seguro e

adequado para um relacionamento comercial baseado em Cotações para condições de

compra. Estabelece-se um processo de negociação utilizando serviços de CE para troca

de informações, até que se atinja um acordo.
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À medida que o comprador passa a confiar no fornecedor, um esforço adicional

de coordenação é feito para viabilizar a modalidade de Pedido Eletrônico. Neste caso,

com a negociação previamente estabelecida, uma comunicação unilateral, por parte do

comprador, pode constituir uma transação comercial de compra. Em casos especiais, de

maior integração, este canal de comunicação Web estará permanentemente configurado

por meio da conexão Internet entre os ERP do comprador e do fornecedor.

Quando surge a necessidade de comprar materiais de consumo e insumos de

produção de alto valor agregado, pode ser preciso lidar com um grande número de

fornecedores. Neste caso, não haverá possibilidade de integração estratégica entre as

empresas compradoras e vendedoras e nem de automação de processos ou tecnologias.

Aumenta a complexidade das operações e com isso um leilão reverso, definido pela

existência de um comprador e vários vendedores, pode ser estabelecido. Na maioria dos

casos, a empresa compradora opta por associar-se a uma empresa que forneça a

intermediação eletrônica entre as partes - um Agregador. O aumento de complexidade e

a aceitação de um infomediário são, como comprovado, plenamente justificados pelo

retorno proporcionado pela redução de custos, já que diversos fornecedores disputam

um único contrato de venda.

Um outro tipo de infomediário, totalmente estruturado por aplicações de CE,

consegue agregar mais valor para a cadeia. O Integrador, atuando no modelo de

Comunidade de CE, denominado Cadeia de Valor, é capaz de conectar-se, de forma

mais automatizada e completa, ao comprador. Além disso, conecta-se também a outros

fornecedores de camadas mais baixas, coordenando e integrando os materiais e

insumos, para compor a solicitação do comprador. Neste caso, incluem-se os

fornecedores que assumem parte do processo terceirizado pelo comprador, inclusive

aqueles que ficam responsáveis pelas rotinas de reposição contínua.
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10.2. Considerações gerais

o estudo de caso confirmou o que a bibliografia já indicava: a inovação em

produtos e processos associada à descoberta de novos usos para a TI é a resposta mais

eficaz ao desafio de manutenção da vantagem competitiva, conforme defenderam FINE

(1998) e ROBERTI (2001). A empresa analisada no estudo de caso é famosa por esta

postura de inovação. O estudo revelou que a liderança por ela exercida, em aplicações

estratégicas da TI, decorre também de seu foco na competitividade.

A inovação apóia-se, de forma crescente, em um processo colaborativo

integrado pelo emprego da Tecnologia de Informação, em especial com aplicativos de

CE, que usam uma arquitetura de rede com características de alta conectividade e

interoperabilidade - a Internet. Por outro lado, a manutenção da competitividade

demanda da empresa um foco em suas competências, o que a leva a terceirizar parte do

processo, aquilo que não é essencial, para parceiros, contribuindo para uma maior

modularização da cadeia. Mais e mais, esta modularização é implementada com o

suporte de aplicações de CE.

Na parte deste processo, que cuida da seleção, negociação e contratação de

materiais e insumos, observa-se a validade do Modelo Integrado de Compras pelo CE,

conforme o diagrama a seguir. Por este modelo, observamos que os processos de

compra da Cadeia de Suprimentos variam em quatro dimensões: o valor que o material

ou insumo comprado agrega aos objetivos do negócio; o nível de integração estratégica

entre as organizações envolvidas; a possibilidade de automação de processos e a

complexidade dos processos ou das tecnologias necessárias e o grau de integração com

os diversos elementos da Cadeia de Suprimentos. As iniciativas de CE, para os

processos de compras da Cadeia de Suprimentos, se encaixam nos diversos tipos de

Comunidade de Comércio Eletrônico, citadas por KALAKOT A, LOWI e TICOLL

(1998), posicionando-se quanto aos valores relativos destas dimensões.

Questões organizacionais, como os doze temas propostos por TAPSCOTT

(1995); as características de infra-estruturas da organização em rede de NOLAN (1996)

e os níveis de transformação do negócio possibilitados pela TI, propostos por

VEKATRAMAN (1994) e questões relativas à tecnologia como aquelas explicitadas no
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modelo geral de KALAKOT A e WINSTON (1997), no modelo integrado de

ALBERTIN (2001a) ou no detalhamento técnico-estrutural apresentado por

CAMERON (1999) permitiram projetar e reunir soluções e modelos de Comunidade de

CE com um valor relativo, específico para o processo de compras. Estas comunidades

alinham-se ao novo modelo, de forma crescente em relação a um maior valor agregado,

maior possibilidade de integração estratégica e de processos e às características de

modularidade da Cadeia de Suprimentos, tendo que considerar, no entanto, o aumento

na complexidade dos processos e tecnologia envolvidos.
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Fig. 10.1 - Tendências no Modelo Integrado de CE para compras na

Cadeia de Suprimentos (e-Procurement).
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11. Contribuições

As contribuições deste trabalho advêm, principalmente, da definição e

estruturação dos elementos de organização e tecnologia, e da contribuição do CE, em

relação ao trabalho colaborativo entre empresas, em torno dos processos de compra da

Cadeia de Suprimentos, capazes de gerar ganhos de escala e de escopo.

Estudiosos e administradores encontrarão aqui uma discussão em torno de

modernos conceitos de administração interorganizacional, representada pela inserção do

Comércio Eletrônico no processo de compra da Cadeia de Suprimentos e a análise de

soluções de CE para os principais problemas enfrentados por esta área, nas empresas

modernas.

Os principais modelos de CE B2B, definidos em publicações desta área de

conhecimento, foram analisados. Desta análise, resultou o Modelo Integrado de

Compras pelo CE, que, aplicado aos resultados práticos obtidos por uma importante

empresa do setor químico, mostrou-se válido.

Este modelo será útil na escolha do tipo de comunidade NED mais adequada aos

níveis de valor agregado obtido pelo material ou insumo a ser adquirido; de integração

da tecnologia, permitindo maior automação de processos; de integração

interorganizacional possível ou desejada; e de característica modular ou integrada da

cadeia de suprimentos.

As iniciativas de compras através do CE inserem-se em um dos quatro modelos

de comunidades de negócios da era digital, apoiadas em um eixo de integração de valor.

Esta abordagem se expande com a integração das dimensões da freqüência de emprego,

da complexidade da introdução do elemento informação e tecnologia, e do acréscimo da

integração estratégica entre as empresas que constituem a rede de suprimentos.
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12. Limitações

Quando se estuda ambientes onde prevaleçam tecnologias ou processos novos é

sempre difícil encontrar uma situação propícia à pesquisa. Poucas são as organizações

que já aderiram aos novos modelos, os resultados ainda são incipientes. Estas e outras

razões, como a falta de preparo das pessoas que lidam com as novas situações, tendem a

dificultar a condução de uma pesquisa científica.

Em situações como esta, são comuns as dificuldades de acesso às informações.

Por se tratar de novas formas de conduzir negócios, com apoio de tecnologias muito

recentes, é pequena a disponibilidade de informações com as quais comparar os

resultados obtidos na pesquisa. Um outro caso esperado, mas que não se confirmou

neste projeto, é a possibilidade de, mesmo que a organização pesquisada esteja disposta

a colaborar, haja muitas situações onde as informações são consideradas restritas, dada à

posição de liderança que esta organização detém, em relação ao mercado e à

concorrência.

o estágio de pouco amadurecimento tecnológico e organizacional em que as

soluções conhecidas se encontram, carregam características de dinamismo e

instabilidade, que podem se revelar uma limitação para a validação do modelo que o

projeto tenta estabelecer.

Sabemos que aliadas a estas questões, precisamente identificadas, há outras, não

menos importantes, mas que carecem de estudos mais aprofundados ou ainda, dizem

respeito a áreas de influência psicológica ou cultural. Entre elas, podem ser citadas as

restrições à adequação dos modelos internacionais aos padrões e cultura de um outro

país qualquer.

Para um estudo empírico, há a dificuldade adicional de se encontrar um

ambiente organizacional estabelecido e operacional. As iniciativas de CE na Cadeia de I
Suprimentos são ainda insipientes no Brasil. Lembrando ALBERTIN (200Ia),

Brasil, 50% das empresas afirmam ter projetos de Gerenciamento da Cadeia

Suprimentos, porém pouco mais de 10% já iniciaram a implantação destes projetos.
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12.1. Problemas enfrentados durante a implementação. O caso 3M

Durante o processo de implantação, o time 3M deparou-se com duas

dificuldades, em especial. Numa primeira etapa, os direcionadores dos aspectos técnicos

foram os que mais consumiram a atenção do time. Por ser uma filial, tivemos diversos

padrões globais a serem seguidos, mas, ao mesmo tempo, as normas precisaram passar

por um processo de tropicalização, pois se mostraram pouco adequadas à realidade

brasileira. Esta fase causou ansiedade ao time de projetos de CE, mas foi necessária para

que pudessem entrar com firmeza na fase de plena implantação destes projetos. Além

disso, houve um problema de estimativa com relação ao tempo de desenvolvimento e a

complexidade das interfaces como ERP (módulo PUR - Purchase). Estas interfaces

foram sub-dimensionadas em pelo menos 50%. Isto resultou em diferenças

significativas de custos e prazos do projeto.

Nesta segunda: fase, que é a que estamos agora, o maior desafio não é mais o

tecnológico, e sim a mudança comportamental, que os novos processos precisam gerar.

Para que uma implantação de e-Procurement seja realmente eficaz e agregue valor à

empresa, é preciso que o processo de aquisição de materiais seja mapeado e repensado.

Estas mudanças devem sempre envolver os futuros usuários, mas, mesmo com todo o

envolvimento, a fase de implantação ainda requer a mudança de cultura.

Mesmo os processos com alto nível de aceitação pelo time, passam a sofrer

questionamentos no momento da implantação. Um trabalho muito próximo aos usuários

é necessário e o envolvimento das lideranças é essencial.

Após esta fase inicial de implantação dos conceitos e aplicativos do e-

Procurement, outros tipos de necessidade devem surgir, pois muitos profissionais que

antes tinham uma parcela do seu tempo tomada por atividades operacionais agora terão

tempo de re-analisar suas atividades e propor melhorias. Espera-se que este seja apenas

o início da revolução do Comércio Eletrônico.
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