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INTRODUÇÃO

A informação fora de quatro paredes está sendo considerada um novo
paradigma

para mudanças fundamentais

seus fornecedores
pouco atrelados
superados

nas relações entre empresas e

e clientes. Conceitos de integração e sincronismo,

à burocracia

pelas soluções

administrativa

de comércio

das companhias,

eletrônico

adotadas

até

têm sido
por grupos

importantes em todo o mundo.

Apoiada pelo benefício da comunicação
oferecida

pela Internet, as empresas

a custo relativamente

com processos

produtivos

baixo
podem

integrar vários fornecedores - de produtos, serviços e materiais usados no
dia-a-dia

-

diminuição

exercendo

papel fundamental

de representantes

comerciais

nos seus caixas.
dos fornecedores

Nota-se a
envolvidos,

assim como a economia no processo produtivo no que se refere a aquisição
de materiais de escritório e matéria prima ou peças.

Um dos pontos delicados a serem tratados com os fornecedores ainda
é o da segurança e principalmente
colocados
negociação

e autorizados.
a

forma

do recibo ou autenticação dos pedidos

Muitas empresas ainda utilizam nesta etapa da
mais

tradicional

de

papel

como

garantia

de

autenticidade dos pedidos.

A opção de trabalhar com a rede mundial não decorre necessariamente
de uma escolha, mas fundamentalmente

de uma tendência do mercado, que

busca flexibilidade e soluções simples e econômicas para as questões dos
custos de comunicação.

Hoje, o comércio eletrônico
impactar na lucratividade.

está focado em como a Internet pode

E lucratividade

1

não está relacionada em como

aumentar o faturamento bruto, e sim como aumentar a margem. Esta fase
está sendo chamada por Kalakota e Robinson (2001) de e-business

1

,

isto é,

são todas as aplicações e processos que habilitam uma empresa a fazer
uma transação de negócio.

Segundo o Gartner Group, em 2004, o mercado de comércio eletrônico
entre empresas passará de 7 trilhões. A parcela da América do Norte estará
próxima a US$2,8 trilhões. A Europa experimentará
US$2,3 trilhões. A Ásia contabilizará

um crescimento

de

US$900 bilhões e a América Latina

alcancará US$124 bilhões.

A cada dia que passa as empresas estão investigando novas iniciativas
estratégicas para gerar resultado, e muitos estão procurando por tecnologias
para transformar

o modelo de negócio, em outras palavras, aproveitar o

poder dos negócios na era digital. A importância da cadeia de fornecimento
para uma empresa de comércio eletrônico está cada dia mais em evidência
por várias razões, além do crescimento do mercado deve-se considerar que
as exigências dos clientes estão cada vez maiores e que o tempo é um fator
crucial para gerenciar as expectativas dos consumidores.

Neste contexto, a

cadeia de fornecimento tem um amplo espectro, que abrange do pedido por
meio de um site até a entrega do produto na residência do consumidor.

Explorar como os negócios da era digital e o comércio eletrônico serão
conduzidos em um mundo virtual e quase que totalmente automatizado além
de entender como funciona a dinâmica da adoção dos modelos de negócio,
é importante tanto quanto nos assegurar
como é conduzido

de que entendemos exatamente

no mundo físico toda a cadeia de transações

negócios e do comércio e suas estratégias.

I

Neste trabalho será utilizado o termo " negócios na era digital" como tradução de e-business,

2

dos

1.1

Objetivo

Esta dissertação tem por objetivo discutir e refletir sobre o cenário, os
problemas e as decisões que foram expostos nos parágrafos acima. O foco
deste trabalho é responder às seguintes perguntas: "Porque as empresas
estão utilizando o comércio eletrônico e se adaptando à dinâmica e rápida
evolução da tecnologia com os modelos de negócio da era digital?" e "Como
as empresas estão aplicando os modelos de negócio da era digital para
ganhar vantagem competitiva?" .

Para responder à estas perguntas foi escolhida a empresa Cisco, pelo
fato de ser uma empresa inovadora e pioneira nas aplicações dos modelos
de negócio da era digital. Não podemos esquecer também que, além destes
atributos,

a Cisco tem mostrado

assegurando

um desempenho

resultados

bem sucedido

mais do que satisfatórios
para o mercado

e seus

acionistas. Este caso será sustentado pelos conceitos introduzidos por Don
Tapscott sobre modelos de negócio da era digital, podendo desta maneira,
ser verificado também a aderência destes modelos à realidade atual da
nova economia.

1.2

Metodologia e Limitações

O presente trabalho está organizado em três partes:

•

Parte teórica, onde é desenvolvida a revisão da literatura pertinente
à teoria em estudo;

• Parte prática, onde é desenvolvido
desenvolvida,

que também

possa

um caso ilustrativo
contribuir

conhecimento abordado na parte teórica;
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para

da teoria

enriquecer

o

•

Conclusão,

respondendo

às perguntas

do objetivo

do trabalho

assim como comentários finais.

1.2.1

A Metodologia Utilizada

A metodologia

utilizada

envolve

uma

revisão

da literatura

mais

recente a respeito do foco desse trabalho. É feita uma revisão crítica dos
conceitos sobre comércio eletrônico e negócios na era digital,

e sobre os

modelos de negócio. A parte prática procura ilustrar e, quando possível,
expandir os conceitos apresentados, através da apresentação do caso.

1.2.1.1 Critérios para Escolha do Método de Pesquisa

Yin (1994:14) argumenta que os métodos de pesquisa podem ser
classificados em quantitativos e qualitativos.

Os métodos qualitativos utilizam uma ou mais técnicas para coletar
dados

empíricos.

observacionais
pesquisa

Essas

técnicas

incluem

entrevistas,

técnicas

como observações dos participantes, trabalhos de campo e

em arquivos"

e também

fontes

escritas,

como

documentos

publicados e não publicados, relatórios de empresas, memorandos,

cartas,

e-mails, artigos de revistas e jornais e outros.

Yin (1994:7-8) argumenta que os métodos estudo de caso e histórico
de caso são aqueles a serem utilizados

quando

se deseja estudar

as

motivações e ações, de forma a responder "como" e "porquê" elas estão
ocorrendo;

esses métodos são utilizados quando não se exerce controle

sobre os eventos comportamentais.

Segundo o autor, o método do histórico

de caso deve ser utilizado quando se trata do passado; e o estudo de caso é
preferido quando se examina eventos contemporâneos.

Ambos utilizam as

mesmas técnicas, porém o estudo de caso acrescenta observação direta e

4

entrevistas.

Quando os estudos a serem realizados são contemporâneos,

Yin afirma que os dois métodos apresentam certa superposição.

o

estudo de caso permite ao pesquisador examinar algo com grande

detalhamento,

dentro

de

um

contexto

real,

ainda

de

acordo

com

Yin(1994:13). Dessa forma, é um método adequado para estudar mudanças,
seja em política, formato, ou método.

1.2.1.2 O Método de Pesquisa Utilizado neste Trabalho
De acordo com o exposto, o método
predominantemente

utilizado

neste trabalho

é

qualitativo, e a técnica a ser utilizada é o estudo de

caso, através do uso de históricos de caso e estudo de caso. O caso a ser
abordado

é contemporâneo;

metodologias

apresentam

Yin afirma que, nessa condição,

certa superposição.

as duas

A escolha do caso não foi

aleatória, mas sim com base na contribuição que o caso pode produzir, uma
vez, que a empresa é representativa em sua área e um exemplo para o tema
e para as questões de interesse deste trabalho.

1.2.2

Limitações do Trabalho

O tema abordado

nessa dissertação

é fruto

de vários

trabalhos

publicados recentemente na literatura. Essas teorias, na maioria dos casos,
são

resultado

do

estudo

de

extensa

quantidade

de

material

pelos

respectivos autores, em projetos de pesquisa realizados em conceituadas
consultorias e escolas americanas. Portanto, uma das limitações se refere
às teorias escolhidas e que se integram nesta dissertação.

Outra limitação desse trabalho é o enfoque, voltado para as transações
business-to-business,

ou seja, a transações feitas entre empresas. Quase

todo o material teórico abordado e o caso estudado têm seu foco voltado à
transações

business-to-business.

No

caso

apresentado,

realiza-se

a

aplicação de parte da teoria estudada sobre comércio eletrônico. A ênfase é
5

dada na dinâmica que as empresas adotam quando aplicam os modelos de
negócio conforme as suas estratégias.

1.3 Estrutura do Trabalho
Esse trabalho está estruturado em seis capítulos. A Introdução compõe
o primeiro capítulo.

o segundo

capítulo descreve os aspectos do comércio eletrônico como

um todo, salientando principalmente as transações do business-to-business
(828).

No terceiro capítulo será mostrado algumas teorias sobre modelos de
negócio e os tipos mais utilizados nas transações 828, assim como suas
características.

o quarto

capítulo abordará com mais detalhes a teoria de Don Tapscott

a respeito dos modelos de negócio.

No quinto capítulo é descrito o caso Cisco em três fases: Pré-Internet,
Internet e nova fase. A. análise é feita com o suporte da teoria de Don
Tapscott, assim como, com base na cadeia de valor de uma empresa que
utiliza o comércio eletrônico.

o

sexto

e último

capítulo

encontram-se

as conclusões,

com

as

observações finais sobre o estudo realizado e as sugestões para pesquisas
futuras.
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2

O Comércio eletrônico e suas implicações

o

comércio

eletrônico

é um conceito

emergente

que descreve

o

processo de compra, venda ou troca de produtos, serviços e informação
através de redes de computador incluindo a Internet, segundo Turban et aI.
(2000:4).

De acordo com Albertin (2001:15), "o comércio eletrônico é 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 do negócio."

Para Fellenstein e Wood (1999) o comércio eletrônico é a transação, a
pré-transação
executadas

e a pós-transação
por vendedores

de um conjunto de atividades

e compradores

através da Internet

que são
(ou da

intranet), onde existe um intento claro de compra ou venda.

Kalakota e Whinston (1997) definem o comércio eletrônico a partir das
seguintes perspectivas:

• Comunicação:

Comércio eletrônico é

produtos/serviços,

o veículo da informação,

dos

ou pagamentos através de linhas telefônicas, redes

de computador ou qualquer outro significado eletrônico.

• Processos do negócio: Comércio eletrônico é a aplicação da tecnologia
através da automação das transações e "work flow".

• Serviço: Comércio eletrônico é a ferramenta que coloca ao alcance de
empresas e consumidores
gerenciamento

as suas necessidades

assim como faz o

do corte dos custos dos serviços enquanto melhora a
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qualidade

dos produtos

e aumenta

a velocidade

de entrega

dos

serviços.

• Online: Comércio eletrônico fornece a capacidade de compra e venda
de produtos e informações na Internet e outros serviços online.

o termo

comércio é visto por muitos como sendo transações conduzidas

entre parceiros de negócio. No entanto, o termo comércio eletrônico parece
estar mais compatível com pessoas. Alguns utilizam o termo e-business. É
uma definição

mais abrangente

do comércio

eletrônico,

não apenas

comprar e vender mas também fornecer serviços para clientes e colaborar
com

parceiros

de

negócio

e

conduzir

transações

eletrônicas

nas

organizações. De acordo com Lou Gerstner, CEO da IBM, citado em Turban
et aI. (2000:5):

"E-business
globalização,
disseminação

é tudo que se refere ao período de um ciclo, velocidade,
aumento
de

de produtividade,

conhecimento

procura

nas

de novos

instituições

para

clientes

e

vantagem

competitiva. "

Fellenstein e Wood (2000:23) relatam que em várias áreas pode ser
muito

complicado

efetivamente

assegurar

que

as

soluções

de

e-business

realizadas de acordo com que foram projetadas

Alguns exemplos

são: autenticação

para fazer.

(leilão, lance, fonte de informações),

venda (fabricação e gerenciamento

da cadeia de fornecimento),

da posição do pedido (embarque

e logística), apresentação

pagamento.

sejam

verificação
de conta e

Estes processos, por definição, quase sempre atravessam as

fronteiras da empresa e muitos outros ambientes de serviço do e-business
onde as tecnologias

de comércio

eletrônico

estão sendo utilizadas

por

usuários finais, empresas e outras partes que desejam fazer negócio através
da Internet.

8

A maioria dos ambientes de e-business necessitam de uma ou mais
tecnologias de comércio eletrônico para completar - de uma maneira segura
e confiável - aquela específica transação do negócio. As tecnologias

de

Internet como segurança, dados encriptados, contas eletrônicas (e-billing), e
pagamentos eletrônicos (e-payment) são sempre bons exemplos de tipos de
tecnologia que viabilizam oportunidades.

o

comércio eletrônico é um conjunto de soluções tecnológicas

permitem com que aplicações virtuais e
sejam unidas em harmonia.

processos de negócio em rede

Estas conexões

entre as aplicações

possibilitam a transferência eletrônica de autenticação,
processamento

que

é que

entrada do pedido,

da transação, pagamento, produção, estoque, informações

do processo, e mesmo a troca de informações

do centro de suporte ao

cliente, entre parceiros de negócio e consumidores.

Integrar as tecnologias

do comércio

eletrônico

com as atividades

diárias do negócio é um desafio. No entanto, as empresas percebem que o
comércio eletrônico substitui os processos manuais e de trabalho intensivo
por processos automatizados,

ajudando a reduzir os ciclos de negócio e

geralmente diminuindo os custos para os negócios.
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Figura 1.

E-business
Integrando

a Internet com

a TI

ç

SET
SSL
HTTP

Browserrs

Web Servers

Java
GUls

Figura 1 E-business integrando a Internet com a TI.
Fonte: Fellenstein e Wood (1999).

Do exposto, podemos concluir que existe um núcleo comum entre
todas as definições

de comércio

eletrônico

que é a realização

de uma

transação de compra ou venda. Em um contexto mais amplo, o e-business
pode ser apresentado como toda e qualquer transação feita eletrônicamente
entre

pessoas,

não importando

o papel que estejam

atuando,

natureza da transação que está ocorrendo neste determinado

nem a

momento e

nem o seu objetivo. As pessoas podem ser consumidoras,

fornecedoras,

parceiras ou

operações

funcionários

de uma organização

compra ou venda de produtos, de fornecimento
de informações

objetivando

desde

realizando

de

de serviços ou até mesmo

a satisfação

do consumidor

até ao

aumento de produtividade de uma empresa.

Neste trabalho será utilizado o termo comércio

eletrônico

em um

escopo mais amplo o qual equivalerá basicamente ao negócio na era digital.
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2.1

Classificação

do Comércio

Eletrônico

através

da natureza

das

transações
A classificação comum de comércio eletrônico é através da natureza
das transações.
empresa

Podemos

distinguir

(business-to-business

(business-to-consumer
consumer

ou

vários tipos
B2B),

como:

empresa

empresa

para

para

consumidor

ou B2C), consumidor para consumidor (consumer-to-

ou C2C), consumidor

para empresa (consumer-to-business

ou

C2B), comércio eletrônico para organizações sem fins lucrativos e comércio
eletrônico nas intranets (nas organizações). Neste trabalho serão abordadas
as transações B2B - e alguns tópicos do B2C devido à convergência
vez mais forte entre as duas classificações
informação interorganizacional

cada

- incluindo todo o sistema de

e as transações do mercado eletrônico entre

as organizações.

2.2

As Forças Diretivas do Comércio
Para entender

popular,

porque o comércio eletrônico

vale a pena examinar

pressões

criadas

Eletrônico

nas

os ambientes

organizações,

as

está se tornando

de negócios
respostas

tão

de hoje, as

usadas

pelas

e tecnológicos

estão

organizações e todo o potencial do comércio eletrônico.

2.2.1

O novo mundo dos negócios
Fatores

criando

um

consumidores

de mercado,
ambiente

de

econômicos,
negócios

de

sociais
alta

competitividade

os

são o ponto focal. No entanto, esses fatores podem mudar

rapidamente,

algumas vezes de um modo imprevisível.

companhias

precisam

problemas

onde

reagir frequentemente

e as oportunidades

Por consequência,

e rapidamente

frente

desse novo ambiente de negócios,
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aos
relata

Drucker (1999). Devido ao andamento das mudanças e do grau de incerteza
espera-se

uma

organizações

aceleração

estarão

do

operando

ambiente
sob

competitivo

pressões

do

que

amanhã.

cada

vez

As
mais

crescentes, para produzir mais e mais rápido e utilizando menos recurso.

Boyett e Boyett (1995) enfatiza esta mudança dramática e a descreve
como um conjunto de pressões de negócios ou diretivas. Eles mantêm que,
para ser bem sucedido (ou até mesmo para sobreviver)

neste ambiente

dinâmico, as companhias precisam tomar não só ações tradicionais como a
diminuição de custos e o fechamento de áreas que não geram lucros, como
também atividades inovadoras em produtos customizados,
produtos

ou fornecendo

criando novos

um ótimo serviço ao consumidor.

Estas ações

podem ser feitas em alguns ou em todos os processos da organização,
desde

as rotinas

diárias

de pagamento

e pedidos

até as atividades

estratégicas como a aquisição de uma empresa. Pode também ocorrer no
que é chamado

de cadeia de fornecimento

processo de interação entre

estendido,

nome dado ao

uma companhia, seus fornecedores,

clientes e

outros parceiros. A resposta pode ser a reação à pressão já existente ou
pode ser uma iniciativa que defenderá uma organização

contra pressões

futuras.

Pode também 'ser uma atividade que explora uma oportunidade

criada

pela

grandemente

condições

de

mudança.

Muitas

atividades

podem

ser

facilitadas pelo comércio eletrônico e em alguns casos, é a

única solução para essas pressões de negócio (Tapscott et ai 1998 and
Callon 1996).
Para entender todo comércio eletrônico nas organizações

de hoje,

usualmente se revisa os maiores fatores ambientais do negócio que criam
pressões nas organizações.
sociais,

econômicas,

O ambiente do negócio se refere às ações

legais, tecnológicas

que afetam

as atividades

do

negócio. As pressões do negócio podem ser divididas em três categorias:
mercado, sociedade e tecnologia; resumida na tabela 1.
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Categoria

..

Mercado e pressões

•

Competição forte

econômicas

•

Economia global

•

Acordos comerciais regionais (por exemplo: MERCOSUL)

•

Custo extremamente

pequeno do trabalho

em alguns

países
•

Mudanças frequentes e significantes nos mercados

• Aumento do poder de compra dos consumidores
Sociedade e pressões

•

Mudando a natureza da força de trabalho

do ambiente

•

Desregulamentações

•

Recuo dos subsídios do governo

•

Aumento da importância ética e legal

governamentais

• Aumento da responsbilidade social das empresas

Pressões tecnológicas

•

Rápidas mudanças políticas

•

Rápida obsolescência tecnológica

• Aumento de inovações e novas tecnologias
•

Sobrecarga de informações

•

Declínio rápido dos custos de tecnologia X performance

Tabela 1 Pressões do negócio.
Fonte: Turban, Lee, King e Chung (2000).

As maiores reações organizacionais são divididas por Turban et ai
(2000: 19)
competitiva,

em cinco categorias: sistemas estratégicos
esforço

de melhora contínua,

para vantagem

processo de reengenharia,

alianças e comércio eletrônico. Muitas reações estão interrelacionadas e
podem ser encontradas em mais de uma categoria. O comércio eletrônico,
pode também facilitar outras categorias como será abordado mais adiante
neste trabalho.
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2.2.1.1 Sistemas Estratégicos
Sistemas
vantagens

estratégicos

estratégicas,

(Cal!on

1996)

fornecem

e assim proporcionando

à elas um aumento de

"market share ", melhor negociação com os fornecedores
concorrentes

de entrarem em seu território.

às organizações

ou impedindo os

Existem uma variedade

de

sistemas estratégicos para o comércio eletrônico. Um exemplo é o sistema
de entrega

da noite da FedEx e a possibilidade

das companhias

de

rastrearem e terem o status no sistema de todo e qualquer pacote onde
estiver. Muitos dos concorrentes da FedEx já copiaram o sistema, então a
FedEx colocou o seu sistema na Internet. No entanto, os seus concorrentes
rapidamente

o seguiram

e agora

a FedEx

está

introduzindo

novas

atividades.

2.2.1.2 Esforço de melhora contínua
Muitas companhias conduzem continuamente programas de inovação
na intenção de melhorar a sua produtividade e qualidade. Exemplos destes
programas são fornecidos na tabela 2. Por exemplo, a Del! Computer coloca
os seus pedidos eletronicamente

e imediatamente transfere através de um

software de sistemas integrados de gestão empresarial (Enterprise Resource
Plannning ou ERP) da empresa SAP para a operação de montagem "just-intime". A Intel rastreia o consumo dos produtos em 11 de seus maiores
clientes,

utilizando

extranets,

quase

em tempo

real e determinando

a

programação de produção e entregas de acordo com o consumo. Entretanto,
programas de melhora contínua podem não ser adequados
ocasiões

todo o tempo.

Pressões fortes no negócio

mudança radical. Este esforço é a reengenharia.
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em todas as

podem

pedir uma

,

Area/Assunto

Descrição

Aumento de produtividade

Aumento da saída em relação a entrada

Just-in-time

Programa de controle de produção e estoque

Gerenciamento

da qualidade total

Esforço corporativo para a melhoria da qualidade

Melhoria do processo de decisão

Decisões melhores e mais precisas

Gerenciamento

Armazenamento,

de informação e

restauração

e

uso

da

conhecimento

informação

Inovação e criatividade

Encorajando a inovação e usando o pensamento
criativo

Gerenciamento

Introduzindo e gerenciando a mudança

da mudança

Serviço ao consumidor

Planejando

e fornecendo

um ótimo serviço

ao

consumidor

Tabela 2 Programas de melhora contínua.
Fonte: Turban, Lee, King e Chung (2000).

2.2.1.3 O Processo

o

de Reengenharia

processo de reengenharia

se refere a uma grande inovação na

estrutura da organização, e do modo com que ela conduz o seu negócio. As
dimensões tecnológicas,

humanas e organizacionais

de uma firma podem

ser mudadas na reengenharia (Hammer e Champy 1993). Mais de 70% das
maiores companhias

nos Estados Unidos pediram uma reengenharia

de

alguma maneira.

Tecnologia

de informação

e em especial

o comércio

eletrônico

necessitam de uma reengenharia. Por exemplo, o EDI facilita as transações
sem papel que permite às companhias

reduzir alguns departamentos.

comércio eletrônico fornece flexibilidade

na manufatura,

rápidas

para clientes e suporta transações

fornecedores, fabricantes e revendedores.
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O

permite entregas

rápidas e sem papel entre

As

principais

áreas

em

que

o

comércio

eletrônico

apoia

a

reengenharia são as seguintes:

•

Redução do ciclo e do "time to market".

Reduzindo o tempo do negócio é extremamente
aumento de produtividade e competitividade.

importante para o

Similarmente,

reduzindo o

tempo desde o início de uma idéia até a sua implementação - "time to
market" - é importante porque todos aqueles podem ser os primeiros no
mercado com um produto, ou aqueles que podem
um serviço mais rápido que os seus competidores,

fornecer aos clientes
possuem vantagem

competitiva. Aplicações baseadas em extranet podem ser usadas para
acelerar os vários passos do desenvolvimento

de um produto ou serviço,

testes e implementação.

• Delegação

de autoridade

(Empowerment)

dos funcionários

e trabalho

colaborativo.

Dando aos empregados a autoridade para agir e tomar decisões por
conta própria é a estratégia utilizada por muitas organizações como parte
de sua reengenharia. Lipnack e Stamps 1997 relatam que a delegação
de autoridade está relacionada

ao conceito de times auto-geríveis.

A

gerência delega autoridade para os times os quais podem executar o
trabalho mais rápido e com menos atraso. A tecnologia de informação
permite a descentralização
simultaneamente

das tomadas de decisão e do poder mas

apoia o controle centralizado. Por exemplo, a Internet e

as intranets permitem autorizar os empregados a ter acesso aos dados,
informação e conhecimento que eles precisam para ter rápidas decisões.
Uma das tendências mencionadas por Martin (1999:5) é o aprendizado
em tempo real e todo o tempo. O novo significado de rede cria uma nova
geração de pessoas com poder de decisão e aprendizes independentes
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- e requer a auto-motivação

e a distribuição das informações para ter

sucesso.

• Gerenciamento do conhecimento

Os

empregados

organização
intranet

podem

acessar

a base

de

conhecimento

da

através de sua intranet. Martin (1999:5) argumenta que a

disponibiliza

mais informações

aos empregados

comunidade virtual. Este processo altera definitivamente

e cria uma

a dinâmica do

local de trabalho e para ambos, indivíduos ou empresas. Algumas bases
de conhecimento

são abertas ao público pela Internet gerando receita

através de taxas cobradas por serviço ou acesso.

• Foco no cliente

As companhias
cliente.

estão se tornando

Em outras palavras,

clientes .e suas preferências
conseguir atender a

a cada dia mais orientadas

elas devem

prestar

e se modificar

mais atenção

e se transformar

demanda do consumidor.

ao
aos
para

Isto pode ser feito em

parte mudando os processos de manufatura de produção de massa para
customização de massa (Pine a Gilmore 1997). Na produção de massa,
a companhia

produz uma quantidade

grande de itens idênticos.

Na

massa customizada, os itens são produzidos em uma grande quantidade
mas são customizados

para atender os desejos

de cada cliente.

O

comércio eletrônico é um facilitador ideal para a customização de massa.

• Alianças de negócios

Muitas companhias realizam estas alianças com outras companhias,
até mesmo
General

competidores,

Motors,

fornecedores.

podem

Ford, e Chrysler
Há

vários

tipos
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ser beneficiados.
criaram
de

Por exemplo,

uma extranet

alianças,

assim

a

com seus
como

o

compartilhamento

de recursos, o estabelecimento

entre fornecedores

e a companhia,

permanente da relação

criando esforços

conjuntos

para

pesquisa. Um dos tipos mais interessantes é o "joint venture" temporário,
no qual as companhias

formam uma organização

especial para uma

missão específica e de tempo limitado. Este é um exemplo de corporação
virtual, o qual poderia ser uma organização comum no futuro. Um tipo de
aliança mais permanente

que liga os fabricantes,

os fornecedores

e

corporações financeiras é conhecida como "keiretsu" ( um termo japonês
que significa alianças permanentes).

Similarmente,

o gerenciamento

da

cadeia de fornecimento é facilitado pelas extranets. Esta e outros tipos de
alianças podem ser profundamente
que

podem

variar

desde

auxiliados pelas tecnologias de CE

o EDI até a transmissão

eletrônica

de

forçando

as

documentos e desenhos.

2.3

O Impacto do CE: Transformando

o

progresso

rápido

no

as Organizações

comércio

eletrônico

está

companhias a se adaptar rapidamente para a nova tecnologia e oferece uma
oportunidade para experimentar novos produtos, serviços e processos.

2.3.1 Tecnologia e Organizações de Aprendizagem

As

empresas

terão

tecnologias. A aprendizagem

que

aprender

imediatamente

as

novas

pode ser seguida de mudanças estratégicas e

estruturais. Essas mudanças podem transformar o modo pelo qual o negócio

é feito, como é o caso do Egghead Software.
810ck et ai (1996) em Turban et aI. (2000), acredita que se esta
afirmativa

é verdadeira,

teremos

um grande

estratégias da maioria das organizações.
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e durável

impacto

nas

No entanto, é crítico que essas

organizações

rapidamente

frequentemente

se tornem

familiar

com

um processo interativo, requerendo

as tecnologias.

às organizações

É
que

tentem novas ofertas e se rearrangem de acordo com as respostas do
cliente.

.,_

Do

mesmo

abordagens

modo,

organizacionais.

organizacional

novas

Por exemplo,

que é direcionada

diferente dos departamentos

tecnologias

a estrutura

para o comércio

convencionais

ser mais flexível e responder

necessitam

de

novas

de uma unidade

eletrônico

deve ser

de vendas e marketing.

ao mercado,

novos processo

Para

devem ser

colocados em prática. A autorização de publicar informações corporativas na
Internet é um exemplo.

Este tipo de mudança

corporativa

precisa

ser

planejada e gerenciada. Antes de publicar é necessário que a organização
passe por várias experiências diferentes.

2.3.2

Mudando a essência do trabalho
A essência da trabalho e do emprego será transformada

e já está acontecendo
competitividade
de empregados
terceirizando

na era digital

à frente de nossos olhos. Devido ao aumento de

dos mercados globais, as firmas estão reduzindo o número
para um grupo essencial

para o seu funcionamento

e

todo o trabalho possível para países onde os salários são

significativamente

mais

baixos.

A revolução

social

causada

por essa

mudanças está criando novas oportunidades e novos riscos e nos forçando
a novas maneiras de pensar sobre trabalhos, carreiras e salários.

Os trabalhadores

da era digital terão de se tornar muito flexíveis.

Poucos terão um trabalho realmente seguro no sentido tradicional e todos
eles terão
adaptar

que estar aptos e capazes

e tomar decisões.

para constantemente

Eles trabalharão

escritório.
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aprender,

em casa ao invés de um

A companhia da era digital terá que recompensar
como o ativo mais valioso. Terão que constantemente
além

de fornecer

tudo

que for

possível

para

os trabalhadores

treiná-los e motivá-los
a expansão

de seus

conhecimentos e habilidades.

2.4

Redefinindo as Organizações

o

comércio eletrônico permite com que novos produtos sejam criados

e/ou produtos existentes sejam customizados de maneira inovadora. Estas
mudanças podem redefinir as missões das organizações e a maneira como
operam. O comércio eletrônico também habilita

aos fornecedores

a obter

dados personalizados dos clientes. Construindo os perfis dos clientes, assim
como coletando dados de um certo grupo de clientes, estes podem ser
utilizados como fonte de informações para uma melhora do produto ou para
o projeto de novos.

A customização de massa, possibilita aos fabricantes a criar produtos
específicos

para cada, cliente,

baseados

nas necessidades

deles.

Por

exemplo, a Motorola reuniu as necessidades dos clientes de um pager ou
telefone celular, transmitiu eletronicamente
eles são fabricados,
características),

para a planta da fábrica onde

com as especificações

dos clientes

(como cor e

e enviou o produto aos clientes no dia. Dell Computers,

JCPenney e a Levi's utilizam a mesma abordagem.

Usando a Web, os

clientes podem desenhar as suas camisetas ou configurar os seus produtos.
Por exemplo, os clientes podem desenhar suas camisetas, móveis, carros,
jóias e até mesmo um relógio Swatch. Utilizando métodos de customização
de massa, isto é feito com o mesmo preço de uma loja ou apenas uma
pouco mais caro.
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2.5

Novo Modelos de Negócio

Estas mudanças afetam não só as companhias individualmente e seus
produtos mas todo a indústria. Esta acaba direcionando para novos modelos
de negócio, baseados na ampla disponibilidade de informação e sua
distribuição direta aos consumidores. No próximo capítulo será exposto
algumas teorias de modelos de negócio.
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3

Modelos de Negócio do Comércio Eletrônico - 828

Este capítulo apresenta quatro teorias sobre modelos de negócio. A
primeira a ser descrita será a de Paul Timmers,
EfrainTurban,

seguida da teoria de

Don Tapscott e por último a de Steven Kaplan e Mohanbir

Sawhney.

3.1

Teoria de Paul Timmers

Muitas

empresas

procuram

vantagens

competitivas

através

das

inovações nos processos e das organizações com a intenção de construir
um ativo único. A Internet fornece oportunidades para este tipo de inovação
e apresenta uma maneira sistemática para identificar modelos de negócio
baseados na construção e destruição da cadeia de valor. Isto é, através da
identificação dos elementos da cadeia de valor e das possíveis maneiras de
integração da informação ao longo desta cadeia.

Esta sistemática leva a um grande número de potenciais modelos de
negócio, no entanto, na prática apenas um pequeno número destes podem
ser observados na sua implementação.

A literatura sobre o comércio eletrônico não é consistente na utilização
do termo modelo de negócio. No entanto, o autor define modelo de negócio
como:

• Uma arquitetura para produto, serviço, e fluxo de informações incluindo a
descrição de vários negócios e suas regras;

• Uma descrição de benefícios potenciais para vários negócios;

• Uma descrição da origem do resultado.
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Para

o autor,

entendimento
objetivos

o modelo

de

negócios

sozinho

não fornece

o

de como contribuirá para realizar a missão do negócio e os

de qualquer

empresa.

Precisamos

também

saber

sobre

as

estratégias de marketing da empresa na intenção de analisar a viabilidade
do modelo de negócio e para responder a questões como: como a vantagem
competitiva está sendo construída, qual o posicionamento,
produto-mercado.

qual a estratégia

Para tanto, Paul Timmer (define o modelo de marketing

como:

• Um modelo de negócio;

• A estratégia de marketing do negócio sob consideração.

A classificação desenvolvida é apenas para os modelos de negócio.
Apesar da existência de um grande número de modelos de negócio em
potencial, o autor observou na prática apenas um reduzido número destes
implementados. Abaixo na tabela 3 estão descritos os onze modelos e suas
características.

Estes modelos foram analisados de acordo com um mapa qualitativo
com duas dimensões.

A primeira, é o grau de inovação do modelo de

negócio. Este varia da uma versão eletrônica do modo tradicional de fazer
negócios
Internet

para maneiras

mais inovadoras,

ou seja, a externalização

de funções que previamente eram executadas

oferecimento

via

na empresa ou o

de funções que não existiam antes. A segunda dimensão é o

grau de integração das informações e das funções ao longo da cadeia de
valor. Ela pode variar de modelos de negócio de função-única - como os eshops que apenas fornecem a função de marketing na Internet; para funções
totalmente integradas - como a integração da cadeia de valor. Vide figura 2.
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Modelo de Negócio
E-shop

Características
Promoção,

redução

de

custo,

abertura

adicional

(procurando demanda)
E-procurement

Redução

de

custo,

saída

adicional

(procurando

fornecedores)
E-auction

Leilão eletrônico ( não há necessidade de um movimento
prévio de produtos ou partes)

E-mal!

Uma coleção de e-shops, agregadores,

marketplace

de

setores da indústria
Marketplace de

Marketing e transações de suporte comuns para múltiplos

terceiros

negócios

Comunidade virtual

Foca

no valor

adicionado

da comunicação

entre

os

membros da comunidade
Provedor de serviços

Apoia parte da cadeia de valor, por exemplo

da cadeia de valor

pagamento

Integrador da cadeia

Adiciona

de valor

cadeia de valor

Plataformas de

Cooperação

colaboração

projeto colaborativo

Information brokersl

Informações

trust providers

terceiros de informação confiável.

valor pela integração

nos processos

de

negócio

de múltiplas

de negócio,

e

logística,

partes da

por exemplo,

consultoria,

serviços

de

Tabela 3 Modelos de negócio e suas características.
Fonte: Timmers (2000).

Algumas

empresas

adotam vários modelos de negócio ao mesmo

tempo e pelo menos duas tendências são observadas (1999:43):

• O movimento

em direção

ao aumento

de integração

do fluxo

informação.

• O desenvolvimento

da especialização, serviços altamente inovadores.
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Figura 2 Mapa qualitativo dos modelos de negócio.
Fonte: Timmers (2000).

Estas duas tendências

estão relacionadas

à estratégia de marketing

das empresas envolvidas e à pressão competitiva em seus mercados. Vide
figura 3.
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Figura 3 Tendências de adoção de modelos de negócio
Fonte: Timmers (2000).
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Alto

Algumas

empresas

procuram

gerar valor adicional

ou aumentar

a

atenção do mercado pela oferta de produtos e serviços. Por exemplo, a
Amazon.com

expandiu sua oferta com CD's e presentes e poderia também

considerar a oferta de ítens ao consumidor como assinatura de revistas e
softwares.

Outras empresas

procuram

ser especialistas

em um serviço

específico, como por exemplo a ferramenta de procura Cadê.

3.2

Teoria de Efraim Turban

Para o autor, os três primeiros modelos de negócio depende de quem
controla o mercado: fornecedor, cliente ou intermediário. Outros modelos de
negócio importantes são as corporações virtuais, as redes entre a matriz e
as filiais e os serviços "online" para os negócios.

O modelo B2B mais comum é o mercado orientado ao fornecedor. A
maioria

das lojas virtuais

categoria.

geridas

Neste tipo de modelo,

compradores

pelos fabricantes
tanto

pertencem

o consumidor

à esta

final quanto

de uma empresa utilizam o mesmo mercado fornecedor.

relatado que a Dell vendeu 90% de seus computadores

os
Foi

para empresas, e

que a Cisco vendeu $1 bilhão em roteadores, switches e outros dispositivos
de conexão de rede em 1998, principalmente

para clientes empresariais

através da Internet. Os "sites" com este modelo são mantidos enquanto a
empresa vendedora tiver uma ótima reputação no mercado e um grupo de
clientes fiéis. Um dos principais pontos para empresas

menores é como

encontrar compradores.

No entanto, este modelo pode não ser conveniente

para compras

grandes e repetitivas, porque a informação sobre o pedido do comprador é
armazenado

no servidor do fornecedor e não é facilmente integrado com o

sistema de informação da empresa do comprador. É necessário fornecer um
cartão de compras para o comprador, o qual pode armazenar informação do
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pedido e pode ser integrado com

o sistema de informação do comprador.

Este processo é particularmente importante porque os compradores têm que
visitar vários "sites" para fazer comparações.

Outra aplicação do mercado orientado ao fornecedor são os "sites" de
leilão os quais são abertos apenas para clientes
desenhados para sedimentar o relacionamento

aprovados.

Eles são

entre a empresa e os seus

compradores regulares. Os vendedores podem ofertar produtos excedentes
e os clientes podem ter grandes descontos.

No mercado orientado ao fornecedor,
entra com as

informações

o departamento

do pedido manualmente

própria empresa. A procura por lojas eletrônicas
fornecedores

de compras

no sistema de sua

e a comparação

dos

pode ser um processo oneroso para empresas como a GM,

onde milhares de itens são comprados
grandes compradores

pela Internet.

No entanto,

estes

preferiram abrir o seu próprio mercado, o qual foi

chamado por Turban et aI. (2000:205) de mercado orientado ao comprador.
Neste modelo, o comprador abre um mercado eletrônico em seu próprio
servidor

e convida

determinada

potenciais

fornecedores

requisição, de compra.

a dar

Este modelo

lances

oferece

para

uma

uma grande

oportunidade para fornecedores comprometidos.

Como

a

significativamente,

quantidade

deste

os fornecedores

tipo

de

começaram

"site"

tem

aumentado

a ter dificuldades

em

conseguir rastrear todas as propostas. Esta situação foi contornada com a
introdução

de diretórios

que listam todas as requisições

abertas.

Outra

maneira de resolver este problema é o uso de softwares os quais podem
reduzir a sobrecarga humana no processo do lance.

O terceiro modelo estabelece uma empresa eletrônica intermediária
oferecendo um mercado para os compradores e vendedores. Neste modelo

é necessário acoplar o sistema de informações das organizações
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com a

plataforma do intermediário principalmente para compras ou vendas grandes
e repetitivas.

Este mercado

intermediário

requer

frequentemente

uma

extranet.

Uma

das

corporação

mais

interessantes

estruturas

virtual. É uma organização

composta

organizacionais

é

a

de vários parceiros de

negócio que repartem custos e recursos com o objetivo de produzir um
produto ou serviço. Outros modelos de negócio foram categorizados como a
rede entre matriz e filial - fornecendo e-mail, avisos e dados da empresa por
todo

o

mundo;

e

os

serviços

"on-line"

-

leilão

eletrônico,

ações,

empréstimos, pagamentos eletrônicos e educação.

3.3

Teoria de Don Tapscott - B-web

Contrária a crença popular, a chave para competir na economia da era
digital não é o bom uso da informação. Nem tampouco da qualidade de seus
dados, nem da agilidade de sua força de vendas e inovação de marketing e
nem da reengenharia.
certeza,

no entanto

Todos esses componentes
na realidade

eles

são

são necessários,

apenas

com

bons elementos

requeridos para uma higiene corporativa.

A chave real para competir na nova economia é na

inovação dos

modelos de negócio. Baseados na Internet, fundamentalmente

os novos

modelos

de empresa

externas.

Indústria

por indústria desses

destruindo

emergiram

da interação

novos modelos

com entidades
baseados

na rede estão

velhos modelos de criação de valor. Os novos modelos para

Tapscott et AI. (2000) são denominados de b-webs.

A b-web é uma rede elaborada
provedores
comunicação

de

serviços

de

comércio

de fornecedores,

distribuidores,

e

conduzem

clientes

que

a

e as transações dos negócios na Internet e em outros meios
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eletrônicos com o objetivo de produzir valor para os clientes finais e entre
eles.

A era industrial estava em uma geração de megacorporações
faziam tudo desde a criação da produto, distribuição,

que

e os processos de

vendas. As "b-webs" fogem do fazer tudo, ser tudo e está rapidamente
emergindo como uma nova forma de corporação. Ao invés de permanecer
no antigo modelo monolítico, vários e novos negócios com a Internet estão
surgindo para criar valor para os clientes e riqueza para os seus acionistas.
Sem estas redes, cada nó foca em um número limitado de competênciaschave. Como milhares de indivíduos os quais se juntam para melhorar e
promover o sistema operacional

Linux. Este modelo de negócio se auto-

organiza para inovar e criar valor.

Explica Tapscott

et AI. (1999), que as b-webs

não devem

ser

confundidas com web sites. Este último é uma expressão de tecnologia e as
b-webs é uma forma de negócio - um modelo genérico de criar riqueza na
economia

digital. Este modelo de negócio está mudando as corporações

integradas da economia industrial. As b-webs desafiam a forma tradicional
de gerenciamento, das estratégias de negócio e ultimamente até mesmo das
funções e atribuições dos negócio e do governo.

As b-webs se diferenciam de acordo com duas dimensões primárias:
o controle econômico (hierárquico ou auto-organizado)

e a integração de

valor (baixa ou alta).

o controle

econômico de algumas b-webs são hierárquicas no sentido

de que existe um chefe que controla o conteúdo, a precificação e o fluxo de
transações.

O desenho

e o gerenciamento

das

redes

integradas

de

fornecimento de companhias líderes - como a General Motors, para produzir
produtos

pré-concebidos,

são

claramente
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hierárquicos.

Assim

são

os

varejistas

como a Amazon.com

, a qual detem a responsabilidade

pela

seleção dos produtos, preço e satisfação do consumidor.

Outros tipos de b-webs hierárquicas - como as bolsas de valores e
leilões

-

são auto-organizadas.

Nenhuma

companhia

única

conduz

o

conteúdo de uma transação ou os resultados da economia. Um dia a crise
da Ásia, o próximo o discurso do presidente da Federal Reserve Board dos
Estados Unidos e em terceiro a fuga de um grupo de investidores.

A integração de valor de algumas b-webs facilitam a criação e a
entrega de um produto ou serviço específico oferecido - como por exemplo
computadores,

que coerentemente

integram os componentes

de mútiplas

fontes. A De" Computer, por exemplo, tem tido um enorme sucesso porque
fornece

um alto valor de integração

colocando

os produtos

de vários

fornecedores juntos e os tornando-os em um computador. Ao contrário do
que acontece com a Chemdex onde o valor de integração é baixo. Esta
empresa prove uma loja para cientistas e pesquisadores, colocando em seu
web site um catálogo de classificação de pequenas empresas químicas de
todo o mundo.
precedente

Enquanto a companhia

para os seus clientes,

oferece

uma conveniência

não há alteração

na natureza

sem
dos

produtos oferecidos.

Estes dois parâmetros - controle econômico e integração de valor _
definem as características fundamentais dos quatro tipos básicos de b-webs:
Agora,

Agregação,

Cadeia de Valor e Aliança.

O quinto tipo -

Rede

Distribuída - corta os dois eixos.

Argumenta Tapscott et AI. (1999) que como a maioria dos modelos
que são semelhantes, este é um guia; no mundo real, muitas situações de
negócios na era digital combinam características

de múltiplo tipos. De fato,

um bom desenho de negócio na era digital é um engenhosa tradução que
desenha criteriosamente os vários lugares ocultos desta tipologia.
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Explica Tapscott et aI. que se novos modelos de empresa estão
emergindo então a estratégia de negócio mudará fundamentalmente.

Inicia-

se com a idéia de desagregação e seu natural complemento, reagregação. A
desagregação
valor.

se inicia com a experiência do cliente final - a proposta de

Separar

esta

experiência,

assim

como,

os

produtos,

serviços,

recursos, processos e estruturas organizacionais que formam a empresa em partes separadas. Estes são os elementos 'moleculares'

que precisam

ser

para

redesenhados,

acrescentados

em, e reconfigurados

rever e

radicalmente transformar a proposta de valor. A rede, as tecnologias digitais,
nos habilitam a adicionar novas formas de valor em todos os passos do
caminho - para cada e todos elementos 'moleculares'.
reagregação

novos valores

, produtos,

serviços,

Portanto, através da

recursos,

processos

e

estruturas serão oferecidos.

Abaixo temos um quadro resumido das características de cada tipo de
b-web, segundo Tapscott et aI. (1999) - tabela 4.

Valor

produtos

são

entrega

de

criativa

para
um

entrega de um

de valor entre os

produto

criadores e os

convertidos no

produtos para os

apoiar

preço

clientes

objetivo

integrado

comum

serviço

desejável

atende

ou
que

a

um

especifico

de

grupo
necessidades
de clientes
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usuários

Foco de
Conhecimento

. "Timing"

·

. "Market

dos clientes

intelligence"

·

Necessidades

.

Ofertas

dos

Padrões

funções

fornecedores
Efetividade

. Otimização

· Inovação

. Comunidade
e

· Arquitetura

"b-

da

rede

web"

. Visibilidade

· Clientes

transparência

e

da

transação
· Conclusão

Moderada

Alta: gerenciada

Alta:
emergente

gerenciada

Tabela 4 B-webs.
Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).

3.4

Teoria do Steven Kaplan e Mohanbir Sawhney - E-hubs

Os autores Kaplan e Mohanbir Sawhney creditam que o apelo de fazer
negócios na web está muito claro. Com a união de vários compradores
vendedores e pela automatização

e

das transações, o mercado web expande

as opções disponíveis para os compradores, disponibilizam aos vendedores
o acesso a novos clientes e reduz os custos transacionais que ocorrem nos
mercados 828. Como o mercado é feito através de softwares - e não de
espaços físicos - pode ser escalado com um mínimo de investimento.

Na teoria de Kaplan e Sawhney, é introduzido o conceito de "e-hubs" ,
ou hubs eletrônicos, para os novos marketplaces no 828. Para entender os
"e-hubs"

é interessante analisar o que os negócios compram e como eles

compram. Os processos de negócio compram uma diversidade de produtos
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e serviços que variam desde um simples clips a sistemas de computadores,
de aço a equipamentos. Em geral, as compras podem ser classificadas em
entradas para manufatura e entradas operacionais.

As entradas para a manufatura são matérias primas e componentes
que vão diretamente para um produto ou processo. Este tipo de produto é
usualmente

comprado em indústrias específicas,

distribuidores

verticais. Normalmente,

e em fornecedores

ou

requerem também, mecanismos

de

logística e fulfilment especiais.

Em contraste, as entradas operacionais,
finais. Frequentemente
operação

(MRO)2,

sobressalentes,
usualmente
negócios
Como

não são parte de produtos

chamados de produtos de manutenção,

eles

incluem

suprimentos

de

reparo e

escritório,

peças

passagens de avião e serviços. Estas entradas operacionais

não são de alguma indústria específica,

precisam de computadores,

resultado,

copiadoras

eles são frequentemente

pois, a maioria dos

e serviços de limpeza.

comprados

de fornecedores

horizontais que servem a todas as indústrias e o processo de entrega é feito
por generalistas como a UPS.

A segunda diferença no processo de compra é como os produtos e
serviços

são. comprados.

sistemáticos

As empresas

podem tanto

comprar

quanto produtos pontuais. Os produtos sistemáticos

contratos negociados com fornecedores
vendedores frequentemente

de qualidade.

produtos
envolve

Os compradores

desenvolvem um relacionamento

e

próximo, uma

vez que os contratos costumam ser de longo prazo. Em produtos pontuais, o
objetivo dos compradores é de realizar uma necessidade imediata, ao menor
custo

possível.

As

transações

pontuais

raramente

envolvem

um

relacionamento a longo prazo com o fornecedor.

2

MRO - abreviação de: Maintenance, repair e operating, traduzindo, manutenção, reparo e operação.
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Segundo
entradas

os autores,

para manufatura

se aplicarmos
versus

estas duas classificações

operacionais

e produtos

-

sistemáticos

versus pontuais - poderemos classificar os "e-hubs" em quatro categorias,
como é mostrado na matriz na figura 4.

o QUE a empresa
Entradas operacionais

compra

Entradas para manufatura

Produtos sistemáticos

Produtos pontuais

Figura 4 Categorias dos e-hubs.
Fonte: Kaplan e Sawhney (2000).

• MRO -

são "hubs" de mercados

horizontais

que habilitam

produtos

que habilitam

produtos

sistemáticos em entradas operacionais.

• Yield managers

-

são mercados

horizontais

pontuais de entradas operacionais.

• Exchanges - são mercados verticais que habilitam produtos pontuais de
entradas para a manufatura.

• Catalog -

são "hubs" de mercados

verticais

sistemáticos de entradas para a manufatura.
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que habilitam

produtos

Nos MRO hubs, as entradas operacionais tendem a ser produtos de
baixo valor com relativo alto custo de transação.
grande

valor dependendo

compras,

da melhoria

além de desintermediar

Estes e-hubs fornecem

de eficiência

(bypass)

nos processos

intermediários

existentes

de
no

canal sem ter que replicar suas capacidades de fulfillment e ativos, pois, os
MRO hubs podem utilizar terceiros para o processo de logística e entrada de
produtos.

Os hubs yield managers adicionam a maior parte de seu valor em
Situações com alto preço e demanda volátil como os mercados de energia e
utilities, ou com ativos de alto custo fixo que não podem ser liquidados ou
adquiridos

rapidamente

como o trabalho

(manpower)

e capacidade

de

manufatura.

Os exchanges on-line permitem aos gerentes de compra amenizar os
vales

e os picos de demanda

commodities

e quase commodities

mantêm o relacionamento

e fornecimento
necessárias

com compradores

pela troca

rápida

das

para produção. As trocas

e vendedores,

tornando fácil

para eles a condução dos negócios sem contratos negociados.

Os catalogs hubs automatizam os recursos de entradas de produtos
que não são commodities

manufaturados,

criando valor pela redução de

custos de transação. Assim como os MRO hubs, os catalogs hubs trazem
vários fornecedores em um Web site fácil de ser utilizado. A única diferença
é que os catalogs hubs são para uma indústria específica.

Kaplan e Sawhney relatam que o mecanismo
making)

que é apropriado

de mercado (market-

para os hubs MRO e catalog são totalmente

diferentes dos mecanismos utilizados pelo exchanges e yield managers. Os
e-hubs

criam valor fundamentalmente

agregação e matching.
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por dois mecanismos

diferentes:

Os e-hubs que utilizam o mecanismo

de agregação

reúnem

um

grande número de vendedores e compradores embaixo de um mesmo teto.
Como principais características, temos: a redução dos custos de transação
fornecendo um lugar de compra único e o mecanismo de natureza estática.
Seus preços são pré-negociados

e as posições de comprador e vendedor

são fixas.

O mecanismo de agregação trabalha melhor nas seguintes situações:

• Quando

o custo do processamento

do pedido de compra é alto em

relação ao custo do item procurado.

• Os produtos são especializados, não commodities.

• A quantidade de um produto específico,

ou unidade de estoque mantida

(SKU), é extremamente grande.

• O universo de fornecedores é muito fragmentado.

• Os compradores

não são sofisticados

o suficiente

para entender

os

mecanismos de preços dinâmicos.

• As compras são feitas através de contratos pré-negociados.

Ao contrário do mecanismo estático de agregação, o matching agrupa
compradores

e vendedores

para negociar os preços dinamicamente

e em

tempo real. Os mecanismos de matching são requeridos para situações de
compras

pontuais

, onde os preços são determinados

no momento

da

compra, podendo também, se tornar um leilão. Os mecanismos do matching
são dinâmicos - compradores

podem ser vendedores

e vice-versa - e a

entrada de um novo membro aumenta a liquidez do mercado e beneficia
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tanto os compradores quanto os vendedores. O matching é um modelo de
negócio mais poderoso do que a agregação,

porém o seu mecanismo

é

muito mais complexo e muito mais difícil de escalar.

O mecanismo de matching trabalha melhor nos seguintes cenários:

• Os produtos

são commodities

ou quase

commodities

e podem

ser

comercializados sem ser vistos de antemão.

• A comercialização

de volumes

é pesado em relação

aos custos de

transação.

• Os vendedores

e os compradores

são sofisticados

o suficiente

para

negociar com preços dinâmicos.

• As empresas

utilizam compras pontuais para suavizar

baixas de fornecimento e demanda.

• A

logística

e

a

execução

os picos e as

'.

podem

ser

conduzidas

por

terceiros,

frequentemente sem revelar a identidade do comprador ou do vendedor.

• A demanda e os preços são voláteis.

Kaplan e Sawhney citam também outras características

importantes

dos e-hubs - neutros e bias. Os neutros são maioria e operam por terceiros
independentes
vendedores

e

não

favorecem

compradores

em

detrimento

dos

e vice-versa. Para ser bem sucedido, o e-hub neutro precisa

atrair tanto os compradores

quanto os vendedores

rapidamente,

criando

liquidez em ambos os lados.

No entanto, os e-hubs podem ser bias quando favorecem vendedores
e agem como agregadores forward ou leiloeiros forward. "Forward"
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significa

que o processo segue o modelo tradicional da cadeia de fornecimento,

ou

seja, com o fornecedor no início da cadeia e o comprador no fim. Existem
também,

os e-hubs bias que favorecem os compradores

e agem como

agregadores e leiloeiros reversos. "Reverso" significa que o e-hub atrai um
grande

número de compradores

barganhando

com os fornecedores

de

acordo com os seus interesses. Os agregadores reversos não são atrativos
para grandes compradores
grande volume.

que já possuem descontos pelas compras de

Eles têm que competir com altos custos de vendas

e

marketing em relação aos e-hubs neutros, uma vez que o seu foco está em
compradores pequenos e com baixo potencial de rendimento.

O e-hub neutro é bem sucedido em mercados que são fragmentados
em ambos os lados - vendedores e compradores. Neste tipo de mercado, o
e-hub

neutro

adiciona

valor

pela

redução

dos

custos

de

transação

(agregação) e aumentando o matching (fornecendo liquidez). O e-hub bias
pode ter sucesso enquanto um lado da transação for fragmentado.

3.5

Conclusão

O impacto do comércio eletrônico ocorreu em fases, assim como os
modelos de negócio. A primeira fase pode ser chamada de presença: ter a
certeza de que todos tinham um web site, não importando
pequenas

se empresas

ou grandes, mas aparecendo para o mundo com pelo menos

algum conteúdo na Internet e uma certa interação com o usuário. Nesta fase
os modelos são essencialmente

uma reimplementação

eletrônica da forma

tradicional de fazer negócios. Os e-shops relatados por Timmers, são um
exemplo desta fase. Como características

podemos notar a promoção de

vendas, a redução de custos e a abertura adicional com a intenção de
procurar demanda.

Este também é o foco dos mercados

(marketplaces)

orientados aos fornecedores por Turban. Uma outra forma de analisar é feita
por Tapscott na definição do valor central da b-web Agora., a liquidez. A
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maneira

fácil de converter

ativos em dinheiro,

através do encontro

de

vendedores e compradores.

Na próxima fase se observa a melhora na eficiência do processo de compra,
pois a princípio, apenas existia um mercado aberto, onde o intermediário foi
retirado do canal sem ter que replicar as capacidades e ativos do processo
de compras.

Na segunda fase, o comércio eletrônico era o sinônimo de transações,

ou

seja, compra e venda através de um meio digital. O foco nesta fase era o
fluxo de pedidos e aumento de resultados. Muitas destas transações eram
vendedores

e compradores que nunca tinham se conhecido

no passado.

Muitas delas foram transações que teriam sido feitas por pedidos de compra
em papel porém foram executadas pela Internet. Os modelos de negócios já
existentes

evoluem

fornecedores

como

os mercados

(marketplaces)

por Turban et al.(2000) que agora incluem

orientados

aos

o e-procurement

.

Surgem novos modelos como a b-web Agregação de Tapscott et aI. e alguns
outros modelos de negócio de Timmers (2000) como e-procurement,

e-mail

e provedores de serviços da cadeia de valor.

Hoje, podemos dizer que estamos entrando na terceira fase do comércio
eletrônico. Nesta etapa o foco é a rentabilidade que a Internet pode oferecer.
Não interessa só o aumento de resultados e sim o aumento da margem dos
resultados. Esta fase está sendo chamada por Kalakota e Robinson (2001)
como a fase dos negócios da era digital (e-business). Está incluso nesta fase
todas as aplicações e processos que habilitam a empresa apresentar e fazer
uma transação de negócio. Algumas empresas que são mais flexíveis, que
já haviam passado por uma reengenharia

e reconfiguração

devido ao início do comércio

começam

eletrônico,

dos negócios

nesta fase a querer

integrar além de todas as funções internas, o mundo exterior também. O
contato mais próximo com fornecedores e clientes se torna imprescindível, e
respostas mais rápidas e flexibilidade é lei.
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Podemos

notar também,

conforme

as necessidades

envolvidas

e

da

que os modelos

de negócio foram evoluindo

de estratégias

pressão

competitiva

de marketing
dos

das empresas

mercados.

A

dinâmica

organizacional se torna um imperativo para obter vantagens competitivas e a
integração em todas as dimensões é quase que obrigatória para se formar o
ecossistema. Podemos realçar também nesta fase a b-web cadeia de valor
de Tapscott, o integrador da cadeia de valor de Timmers

e a corporação

virtual de Turban.

Podemos

notar também,

que os modelos de negócio não são sempre

mutuamente exclusivos. As comunidades virtuais citada por Timmers e a bweb Aliança de Tapscott

- utilizando uma de suas formas e no mesmo

sentido que o de Timmers

- e as redes distribuídas

de Tapscott

são

exemplos de modelos que podem estar atuando em conjunto com outros
modelos de negócio.

Os primeiros adicionam

valor com o aumento

da

comunicação entre os membros e com o intuito de aumentar a fidelidade do
cliente e o

último adiciona valor com a troca e entrega de informações,

produtos e serviços além de atuar como um habilitador de várias b-webs.

Kaplan e Sawhney montaram as classificações de comércio eletrônico B2B
com o propósito de fornecer explicações sobre os e-hubs para as empresas
que, segundo os autores, estão fracassando em navegar por este mercado.
A teoria foi montada já no cenário da terceira fase onde a intenção real das
empresas

é a rentabilidade.

vendedores,

Nesta fase

e a automatização

das transações

Podemos notar que a classificação
realizado

hoje no mercado.

a união

já estavam

é uma fotografia

É uma tentativa

de compradores

e

disponíveis.

do que está sendo

de organizar

e orientar as

empresas que ainda não tem uma visão clara de como o mercado está se
movimentando.
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Finalizando, Timmers ressalta duas tendências nesta evolução ou dinâmica
nos modelos de negócios, vide figura 5: um movimento

em direção ao

aumento de integração do fluxo de informação e a outra do desenvolvimento
da especialização. As duas tendências têm em comum o aumento do grau
de inovação. Analisando

as b-webs de Tapscott, podemos notar também

que, de acordo com as fases de evolução explicadas
tendência

na direção da integração

acima, existe uma

de valor, ou seja, na integração

de

múltiplas fontes com a intenção de beneficiar o cliente (produtos, serviços e
informações)

assim

como

na auto-organização

do controle

econômico

variando de um modelo tradicional e hierárquico para um modo de realizar
negócios mais inovadores, vide figura 6.
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Figura 5 Evolução dos modelos de
negócio.

Figura 6 Evolução dos modelos de
negócio.

Fonte: Paul Timmers (2000)

Fonte: Adaptado de Don Tapscott et
aI. (2000)
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4

Conceitos e modelos de negócio: estratégia, inovação e
dinâmica organizacional
Para Tapscott et aI. (2000:5), a questão que muitos líderes e gerentes

estão se deparando não é somente o de saber quais são as mudanças na
economia hoje, e sim, o que se poderia fazer para responder a todas essas
mudanças. Para respondê-Ia, os autores descrevem brevemente as forças
diretivas da nova economia, forças estas que estão levando ao inevitável
aparecimento das b-web '.

4.1

As forças diretivas da economia digital

Não importando de onde elas aparecem, as b-web fornecem desafios e
oportunidades

a todos negócios. Elas são o único significado para o acesso

e o aumento do que este autores chamaram de capital digital.

o capital
conhecimento:

digital resulta da "internetworking"

de três tipos de ativos do

o capital humano - o que as pessoas conhecem, o capital

cliente - quem o conhece,

e quem o conhece e o valoriza, e o capital

estrutural - como está sendo aplicado o que se sabe no negócio. Com a
"internetworking",

pode-se ganhar capital humano sem tê-lo, capital cliente

através de complexos relacionamentos

mútuos e capital estrutural que gera

riqueza através de novos modelos de negócio.

A economia

industrial

depende

de produtos

físicos

e serviços.

A

produção em massa ataca a problemática de escassez e de altos custos de
mobilização de matéria prima, fabricação e montagem, além da entrega em
seus

destinos.

softwares

Na

nova

e entretenimento

baseados em conhecimento,

economia,
eletrônico,

muitos

produtos

ofertados

não são produtos

físicos

como
e são

ao passo que o valor de ítens físicos, como

B-web ou business web é um conceito criado por Tapscott et aI. no livro Digital Capital e será
utilizado em lingua inglesa. A tradução em língua portuguesa poderia ser negócios na web .
3

42

carros e farmacêuticos, dependem do conhecimento que está embutido em
seu design e em sua produção.

Consequentemente,
abundância.

a economia está passando da escassez para a

É possível reproduzir e distribuir produtos de conhecimento

como softwares e entretenimento eletrônico com um custo marginal perto de
zero. Produtos físicos com intenso conhecimento

podem tornar-se

mais

baratos.

Muitos

produtos

baseados

em conhecimento

obedecem

a lei do

aumento de retorno: uma vez que o custo de se fazer uma primeira cópia
digital for absorvido, o custo marginal da reprodução se aproxima de zero,
resultando em grande potencial de lucros.

Para vencer na nova economia, é necessário oferecer o melhor valor a
um menor preço. A força diretiva da economia

digital corta os custos

transacionais - a sustentação econômica das empresas integradas da era
industrial.

Se uma corporação incorpora capital na era industrial, a b-web faz o
mesmo na economia digital. Nas b-webs, a internetworked,
vezes

altamente

estruturada,

outras

vezes

amorfa

-

flui - algumas

um conjunto

de

contribuições para criar valor para os clientes e riqueza para seus acionistas.
Nas b-webs mais "elegantes",

cada participante

foca no limite de suas

competências, nas tarefas em que melhor executa.

As

b-webs

transformando

estão

inventando

novas

as regras de competição,

proposições

mobilizando

de

valor,

pessoas e recursos

para níveis de performance sem precedentes. O sistema de fornecedores,
distribuidores,
infraestrutura
Internet

provedores

de

serviços

de

comércio,

provedores

de

e clientes em uma b-web é distinto, uma vez que, utiliza a

como base para transações
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e comunicações

de negócios.

Na

tabela 5 abaixo podemos identificar 9 características

e dimensões para uma

b-web eficiente e competitiva.

Tapscott et aI. (2000) acreditam que uma reestruturação

massiva

está acontecendo na essência das empresas. Em seu ponto de vista, esta
reestruturação impacta no relacionamento entre vendedores e clientes, e por
fim, muda como a riqueza e o valor são criados.

Tapscott et aI. (2000) relatam a necessidade
essência

de se repensar

na

da empresa e cita o trabalho de Ronald Coase, ganhador

do

prêmio Nobel em 1937, o qual questiona
formadas

porque as corporações

foram

em primeiro lugar. Se o mercado livre é tão produtivo, porque

todas as pessoas não são autônomas?
Coase teoriza que as corporações

Para responder a esta questão,

trabalharam

em primeiro

lugar para

diminuir os custos transacionais - custos para encontrar pessoas para fazer
o trabalho, coordenação

de esforços, execução de pagamentos,

e tantas

outras.

As transações estão mudando até no nível mais básico: sua essência,
custo e o modo em que criam valor. A fonte desta mudança é a Internet.
Tapscott

evidencia que a Internet é vasta,

rica e disponível publicamente.

Fornece mecanismos de transação, sistemas de pagamento, ferramentas de
colaboração e leilões. Estas ferramentas e muito mais são agora parte desta
infra-estrutura disponível publicamente.

A Internet, por sua vez, é o meio onde se conduz o negócio na web
ou b-web. B-webs são várias combinações
'on-line'. Estas combinações

representam,

de vendedores e fornecedores
em alguns casos radicalmente,

novos contextos para a produção de produtos e serviços.
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Característica

- - .- .

- -.Descrição -

-

-.

Inovação
torna obsoleta a maneira antiga de fazer os neqócios,

proposição de valor

Cinco

classes

,-

de

participantes

Uma estrutura trpica de b-web inclui cinco tipos ou classes de
contribuições de valor:
•

Clientes, os quais não só recebem com também contribuem
com valor para a b-web.

•

Provedores de contexto projetam, fazem e entregam formas
intrínsecas de valor - produtos, serviços e informações que satisfazem as necessidades dos clientes.

•

Provedores de serviços de comércio permitem o fluxo do
negócio incluindo o

gerenciamento

de

transações

e

financeiras, segurança e privacidade, gerenciamento de
informação e conhecimento, logística e entrega, e serviços
reguladores:
•

Provedor

de

computação,

infra-estrutura' fornece
gravação

eletrOnica ou

comunicação
física.

e

estradas,

prédios, escritórios.

cliente." Um relacionamento 'inútuo

é

construído e respondido

aos clientes individualmente no ponto de .sua necessidades.

.Os participantes principais conhecemée aderem às regras de

Tabela 5 Características

das b-webs eficientes e competitivas.

Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).
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Em muitas indústrias

há uma desagregação

nas companhias

para

começar a focar no que elas fazem de melhor. Elas estão se tornando
parceiras de outras organizações para criar produtos' ao invés
totalmente.

Este é um dos modelos

de como

de fazê-los

as companhias

podem

cooperar juntas para criar valor ao cliente.

4.2

Modelos de Negócio

Neste trabalho será analisada a nova tipologia de modelos de negócio,
segundo estudos feitos por Tapscott et aI. (2000) em centenas de b-webs
aplicadas à estratégia competitiva.

Tapscott et aI. (2000), utilizam dois parâmetros - controle econômico
e integração de valor, para definir as características fundamentais

de cinco

tipos básicos de b-webs: agora, agregação, cadeia de valor, aliança e rede
distribuída. Figura 5.
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Figura 7 Cinco tipos básicos de b-webs.
Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).
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de Valor

Alta

Os autores

notaram através

desta investigação

que um número

distinto de padrões emergiram e que a aplicação desta tipologia poderia ser
feita no mundo físico de negócios quase tão bem quanto é no mundo digital,
apesar de haver algumas diferenças.

Em primeiro lugar, porque as organizações,
frequentemente
normalmente

no contexto de b-web,

mudam as bases de competição de um tipo para outro como
acontece

no mundo

físico.

Segundo,

porque

a base da

vantagem competitiva está na inovação do modelo de negócio e terceiro,
porque no mundo físico, um dos tipos de modelo de negócio - a aliança - é
rara e antiga.
colaborações

No mundo
inovadoras

das b-webs,
tornando-se

no entanto,

visível

como

alianças,
uma

incluem

poderosa

e

dinâmica força de mudança.

As b-webs se diferenciam de acordo com duas dimensões básicas: o
controle (auto-organizado

ou hierárquico) e a integração de valor (baixa ou

alta).

Na análise de Tapscott et al.(2000) quando se trata de controle se
refere ao controle econômico. As b-webs que são hierárquicas necessitam
de um líder que controle o conteúdo da proposta de valor, o preço e o fluxo
das transações.

Nas b-webs auto-organizadas,

o mercado e sua dinâmica

definem o valor e o preço de produtos e serviços.

Os autores relatam

também, que algumas b-webs focam em integração de valor alta, ou seja,
facilitam

a produção

de produtos

específicos

ou serviços

através

da

como única e específica.

Ao

contribuição de múltiplas fontes para a integração de valor",

Tipicamente,

a b-web é reconhecida

mesmo tempo que, como em muitos destes modelos, toda b-web do mundo
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real combina

características

praticamente

obriga

de diversos

a construir

uma

tipos.

mistura

O desenho

do negócio

de b-webs

competitivas

mostrando as várias faces desta tipologia.

4.2.1

Agora
O agora da Grécia antiga foi originalmente

convocadas

a reunião de pessoas

pela rei ou um de seus nobres. Esta palavra significa o lugar

onde a comunidade se reúne. Este lugar se desenvolveu e se torna o centro
público da cidade e especialmente do relacionamento

comercial. T apscott et

aI. aplica este termo para mercados onde compradores

e vendedores

se

encontram para livremente negociar e atribuir valor às mercadorias. Figura 6.
c

Figura 8 B-web Agora.
Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).

4 Tapscott et aI. (2000) definem valor como o benefício que o usuário ou cliente ganha de um
produto ou serviço.
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A proposta central de valor do Agora é a liquidez, ou seja, a facilidade
de converter ativos em dinheiro. Os Agoras conseguem
compradores
descoberta

e vendedores
de preço.

fazem

negócios

Estes compradores

através

liquidez quando
da facilidade

e vendedores

cooperam

da
e

competem para chegar a uma troca mutuamente aceitável.

Um Agora facilita a troca entre compradores e vendedores, que juntos
"descobrem"
descoberta

um preço através de negociações
de preço nos Agoras

rápidas. O mecanismo

incluem a discussão

e o pedido

de
de

abatimento um a um, leilões envolvendo múltiplas partes, e trocas.

Um leilão ou comunidade

de troca requer uma massa crítica de

compradores e vendedores que desejam trocar os mesmos produtos durante
o mesmo período de tempo, utilizando o mesmo mecanismo para comunicar
e conduzir a descoberta do preço. Segundo Tapscott et aI. (2000), por este
processo não ser fácil, as transações no mundo físico tendem a ser preço
fixo ou de abatimentos

um-a-um.

Os Agoras

tendem

a controlar

os

processos onde os custos das transações das negociações são mais baixos
que a ordem de incerteza sobre o preço final.

Os operadores

típicos

-

que são chamados

pelos

autores

de

provedores de contexto - dos Agoras são intermediários que têm a posse de
produtos para revenda. Desse modo, os operadores são terceiros neutros
que facilitam a negociação e as transações entre os clientes (compradores)
e os provedores de conteúdo (vendedores). A contribuição de valor central é
a criação, gerenciamento

e a regulamentação

de mecanismos de ajuste de

preços e alocação de produtos.

Agoras

trabalham

como jogos.

Alguns

são simples

pedidos

de

desconto. Outros, como o mercado financeiro, envolvem múltiplos níveis de
compradores e vendedores se movendo em todas as direções.
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Quatro mecanismos fundamentais

de descoberta de preço definem as

opções básicas para a estratégia do b-web Agora. A inovação do modelo de
negócios

Agora frequentemente

gira em torno do novo e de maneiras

inventivas para a descoberta do preço.

• O mercado aberto é ativado para negociações
abatimento

-

entre compradores

um-a-um - pedidos de

e vendedores.

Estas

negociações

tendem a funcionar melhor para produtos únicos, cada um é de interesse
de um mercado limitado. A forma simples de Agoras, mercados abertos,
incluem desde a negociações empresariais até a bazares.

• O leilão do lado da venda é uma competição de um vendedor e vários
compradores.

O vendedor pode especificar o tempo, o lance mínimo e

preço de estoque. Há vários tipos de leilões do lado da venda baseados
em diferentes regras. O leilão que utiliza o formato inglês os participantes
competem abertamente e o maior lance vence. Em um leilão fechado, os
participantes

submetem seus melhores lances desconhecendo

os dos

outros, no leilão holandês, tipicamente para itens idênticos como flores, os
vendedores

especificam

o preço

mínimo

unitário

e

a quantidade

disponível. Os participantes submetem um preço que é igualou maior que
esta quantia. O lance maior têm direito a ser o primeiro a adquiri a
mercadoria, mas todos os vencedores pagam o mesmo preço.

• O leilão do lado da compra permite um comprador a receber lances de
vários vendedores.

Este processo funciona melhor quando o orçamento

do comprador é alto em relação ao custo do lance e há competição de
mercado entre vendedores. O leilão do lado da compra mais comum é a
requisição de cotação (RFQ - 'Request for Quotation').

Cada licitante

(bidder) fornece uma cotação como proposta selada. Estruturalmente,
leilões de lance reverso selado tendem a favorecer os vendedores, desde
que não estejam forçados a competir um com o outro em tempo real.
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• As trocas, como o mercado de ações de commodities, são as formas de
Agoras mais avançadas
onde

fornecimento

trabalham

como

e complexas,

tipicamente

trocando

produtos

e demanda são altos e em fluxo contínuo.

uma série de leilões

múltiplos,

no qual

Eles

múltiplos

jogadores simultaneamente trocam vários produtos em diferentes volumes
utilizando

os

mecanismos

de

lance-e-pergunta.

Vendedores

e

compradores frequentemente trocam de função. Os mesmos ítens podem
ser vendidos e revendidos em contínua flutuação de mercado como o que
acontece com o preço de uma commodities ou seguro de um momento
para o outro. As trocas permitem aos negócios gerenciar as contínuas
flutuações de oferta e demanda. Muitas das ações são - e devem ser visíveis por todos, mas muitos negócios acontecem atrás do cenário.

Os Agoras aparentemente maximizam as escolhas lógicas no que se
refere ao o que comprar e ao quanto pagar por ele, porque compradores e
vendedores estão lado-a-lado e competem pelo seu próprio interesse.

A teoria econômica sugere que leilões e trocas são mais eficientes e
racionais com relação ao preços do que os sistemas de preço fixo, pois é
possível

continuamente

sintonizar

a venda de acordo

com a oferta

e

demanda.

Tipicamente

no Agora, muitos participantes

podem trazer produtos

para o mercado ou decidir que preço deveria ser. Os vendedores
oferecer frequentemente

podem

uma ampla e imprevisível variedade ou quantidade

de produtos tornando o valor de integração muito baixo.

O Agora da Internet
vendedores

com um ampla

oferece significantes
variedade

benefícios:

de produtos

-

muito mais

beneficiando

os

compradores, e muito mais compradores que acabam elevando os preços beneficiando

os

vendedores,

a

conveniência,
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os

custos

baixos

de

distribuição

e marketing,

obtendo

muitas

informações

sobre

todos

os

aspectos do negócio e entretenimento.

Os b-webs Agora existem em três ambientes de mercado: B2B, B2C,
e C2C. Os quatro mecanismos de descoberta de preço - mercado-aberto,
leilão do lado do vendedor, leilão do lado do comprador e troca - funcionam
de maneira diferente em cada um desses contextos de mercado.

Os mecanismos do Agora de tempo e espaço foram

transformados

em ferramentas globais, maleáveis e largamente utilizadas para transformar
a economia de muitas e diferentes indústrias.

4.2.1.1 Fatores chave de sucesso
• Identificar maneiras para aprimorar o mecanismo
preços - Os participantes
comunicar
obstáculo

de descoberta

de

de leilão da era industrial precisavam

se

um de cada vez em um modo linear. A rede elimina o
do tempo e espaço. Os sites de Internet substituiram

os

mecanismos de descoberta de preço para os seus clientes passando
de um mero pedido de abatimento

local para um leilão global. Este

processo acaba gerando um aumento de liquidez para compradores

e

vendedores.

• Construir massa crítica rapidamente
outros

tipos de b-webs,

para gerar valor - Diferente de

o valor de um Agora

depende

de seus

participantes. O fornecimento de atividade de mercado e a construção
do capital de relacionamento são pedras fundamentais da estratégia do
Agora; uma vez alcançada, a massa crítica gera efeito de rede que
produz valor para todos os participantes.

• Projetar

e ajustar

participantes

continuamente

o b-web

Agora

para

os seus

e o sistema de negócio no qual ele reside - "sites"
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de

leilão têm acumulado grandes reservas de capital estrutural através de
suas capacidades de projeto do b-web Agora.

• Considerar

as vantagens

internas como uma decisão

Muitos Agoras são jogadores,

suas regras favorecem

variados.

codificando

Construindo

apropriadas

e

é não só econômico

projetada

-

insiders graus

eletronicamente

regras

como legal e social, um desafio

projetado.

• Tratar as regras do software como explícita e flexível - A automação
pode implementar e reforçar um conjunto de regras complexas. Fazer
as adaptações das regras para comportamento

ou para diferenciar as

classes dos participantes.

• Utilizar e preservar

os dados de comportamento

rastrear o comportamento

do participante

-

"on-line" pode servir para vários objetivos,

desde a melhora de um serviço oferecido até para construir um perfil
demográfico.

Os objetivos

específicos

para os Agoras

incluem

a

auditoria da obediência dos usuários com relação às regras, auxílio aos
participantes para escolha e a informação em tempo real da mudança
do mercado .

• Intermediários e agentes digitais - Existem sites que fazem o processo
de intermediários

entre as duas partes, o vendedor

Agentes mais sofisticados criam novas oportunidades

e o comprador.
negociando

um

melhor preço antes de publicar.

• Prestar atençao nos fatores de higiene - Os Agoras têm muitos fatores
de higiene: verdade, privacidade, cobrança de impostos, dentre outros.
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4.2.2 Agregação

Agregações fazem a intermediação entre os produtores e os clientes,
viabilizando o fluxo de produtos e serviços ao mesmo tempo criando valor
para ambos. A proposta de valor inclui múltiplos elementos - seleção,
organização,

preço, conveniência

e cumprimento do processo.

Os

provedores de contexto nas Agregações definem e executam uma ótima
combinação desse elementos para qualquer oportunidade de mercado.
Em uma b-web de Agregação, a empresa se posiciona como uma
intermediária com adição de valor entre produtores e clientes conforme é
mostrado na figura 7. O agregador tem a responsabilidade de selecionar
produtos e serviços, o segmento de mercado alvo, o preço e assegurar o
cumprimento do processo. O agregador típico ajusta os preços e planeja os
descontos antecipadamente. É oferecida uma variedade de produtos e
serviços com limitado valor de integração. Os varejistas e atacadistas são
exemplos principais de Agregação.
As agregações estão em todos lugares - nos mercados B2C e B2B
para produtos, serviços e informação. Muitas indústrias alcançarão uma
situação estável de várias mediações entre produtores e fornecedores, cada
uma com uma proposição única.
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Clientes

Produtores

Figura 9 B-web Agregação.
Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).

As Agregações podem ter várias formas, incluindo as seguintes:

• Superagregações

criam super seleções de produtos tradicionais,

na

procura de eficiência de escala e altos retornos de investimentos

no

capital de relacionamento com clientes. Tipicamente fazem dinheiro da
maneira antiga, através da margem do produto como a Amazon.com.

• "E-sources",

como o E-trade,

agrega

informações

relacionadas

às

decisões de compra complexas ou arriscadas. A autonomia e o poder
são concedidos aos clientes pelo acesso aos recursos tradicionalmente
disponíveis apenas aos provedores especializados

de serviços. Os E-

sources auferem lucros através das transações.

• "E-brokers",

consolidam

mercados fragmentados.

os "e-brokers" agregam a demanda.
fornecimento,
os preços.

Para fornecedores,

Para os clientes, eles agregam

reduzem a procura e avaliam os custos e normalmente
Os "e-brokers"

tipicamente

trocam

as comissões

fornecedores pelo custo de eficiência que eles facilitam.
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dos

•

Integradores de "b-webs" racionalizam compras, negócios e processos
de

consumidor

que

anteriormente

eram

separadas.

Alguns,

por

simplificação, cobram por cliente e outros, através de taxas, pelo uso
das ferramentas de procura dos provedores de conteúdo.

• Centro das indústrias agregam informações e serviços das indústrias e
corretagem

das transações

828.

Estes centros estão se tornando

importantes "Iinks" na eficiência na capacidade da Internet nas cadeias
de valor. Os centros das indústrias podem cobrar dos vendedores por
acesso para melhor definir os segmentos de mercado ou através de
uma porcentagem nas transações facilitadas por eles.

• Portais para consumidores
clientes

com agregação

e centros atraem um grande número de
de conteúdo

e serviços

clientes agem de acordo com suas preferências,
segmentos

de mercado

bem definidos.

geram resultados aos vendedores

grátis.

Como

os

eles podem criar

Portais para consumidores

de produtos e serviços para este

segmentos através de propagandas, colocação de páginas e "Iinks".

4.2.2.1 Fatores chave de sucesso
• Projetar ofertas de valor as quais fazem com que os clientes conduzam
os negócios de sua própria maneira - Os processos dos clientes, e não
os processos da empresa é que devem guiar os negócios. Entender
como os clientes compram e utilizam os produtos que são vendidos e
otimizar

sua oferta agregando

valor em torno das preferências

e

comportamentos.

• Tratar a todos como uma Agregação de informação - As informações é
que dirigem todos os modelos de negócio, qualquer que seja o tipo de
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produto: produtos, serviços ou informação. Agregadores

de produtos

ou serviços gerenciam a informação sobre o seu produto como um
produto separado para aumentar os serviços aos clientes (seleção,
organização,

comparação)

e para criar eficiência

pará abaixar os

preços.

• Organizar

o conteúdo

para melhorar

a experiência

do cliente e o

controle - A organização muda a situação de estática e tridimensional
para

dinâmica

e

multidimensional.

infinitamente personalizável,

O

conteúdo

baseada explicitamente

da

empresa

é

nas preferências

dos clientes e implicitamente nos comportamentos dos compradores.

• Extrair valor das comunidades de clientes - Comunidades

de clientes

na rede se tornam "self-serving". Isto significa que eles criam conteúdo
e resolvem
comunidades

os seus próprios problemas
introduzem

gradualmente

de serviço
a lealdade

ao cliente. As
do

cliente

na

Agregação.

• Estar diante do desafio da conclusão - A venda de um produto na Web
depende da entrega dos produtos ao cliente que normalmente

são

feitas através de redes distribuidoras como o correio. A magnitude do
desafio
questão

depende

da variedade

do fazer-versus-comprar

e da complexidade
é central

e pode

do produto.
levar

A

à uma

vantagem estratégica.

4.2.3 Cadeia de Valor
Na cadeia de valor, a estrutura do provedor de contexto direciona a rede da
b-web a produzir uma oferta de alto valor integrado. Vide figura 8.
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A proposição de valor da Cadeia de Valor é o projeto e a entrega de um
produto

ou serviço

especificações

integrado

que vai de encontro

das necessidades

à um conjunto

do cliente. Em uma "b-web"

de

Cadeia de

Valor, o líder do contexto define os objetivos e coordena as contribuições de
valor

de

vários

participantes,

controlando

o

projeto

do

produto

e

coordenando as etapas chave.

Clientes

Produtores

Figura 1O B-web Cadeia de valor.
Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).

A Cisco System faz produtos de rede - como roteadores

- que

distribui dados de um computador para outro através da Internet ou de redes
corporativas

de computadores.

A companhia está no topo de $12 bilhões

devido a cadeia de valor possibilitada

pela web. Ela se reservou a fazer

tarefas como o de projetar tecnologias,
marketing e gerenciar

relacionamentos.

coordenar

processos

Os outros participantes

do b-web,
do b-web

fazem a maior parte da fabricação, compras e serviço ao cliente no local.-
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As "b-webs" Cadeia de Valor identificam e definem necessidades
depois

projetam

soluções

para

sequência

de etapas,

os

organizam,

depois transformam

estas

necessidades.

participantes

da

"b-web"

Através
Cadeia

de
de

e

uma
Valor

a matéria prima em produto acabado

e

serviços. Os participantes entregam os produtos para pontos de distribuição
ou

diretamente

documentação,

aos

clientes

finais

e

frequentemente

fornecem

serviço e suporte. Valor é adicionado em cada etapa do

caminho, desde a extração da matéria prima até a conclusão do processo
com o cliente.

As Cadeias de Valor normalmente

trazem à mente fabricação

rotinas de produção. No entanto, existe atualmente

e

um segundo tipo de

Cadeia de Valor que trabalha totalmente diferente. Em produção "shop", os
participantes

criam

soluções

customizadas

de acordo

com

demandas

únicas.

As Cadeias de Valor transformam
controle,

centralização-discussão

e

o gerenciamento

produção-estoque

de comandoem

eficiência,

interligando "bwebs" que agem como redes de satisfação de clientes.

4.2.3.1 Fatores chave de sucesso
• Fornecer soluções de serviço melhoradas aos cliente - A proposta de
valor está mudando de produtos para serviços. Estes serviços tornam
úteis os produtos, uma vez que, a identificação do valor de uso que
cerca seus produtos ou serviços e o desenvolvimento

de soluções

totalmente integradas são percebidas pelos clientes.

• Conectar

com todos os clientes - As b-webs ganham

vantagens

através do conhecimento e da resposta às necessidades dos clientes.
Para tanto, é necessário mudar de um fabricante centrado no produto
para um centrado no cliente além de trazer os clientes para dentro das
b-webs e as b-webs para os clientes.
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• Focar no que é importante - Identificar e aderir àquelas atividades que
adicionam

valor

ao

e .. <iue tragam

cliente

grande

retorno

de

investimento. Desenvolver uma rede de valor b-web para suportar a
criação e a entrega de sua oferta.

• Desenvolver

conhecimento

e

experiência

em

gerenciamento

de

relacionamento - Quanto mais clientes finais e parceiros forem trazidos
para a cadeia de valor da b-web, maior energia deve ser gasta nestes
relacionamentos.

• Compartilhar

conhecimento

com

os participantes

da

b-web

para

maximizar a confiança e a efetividade do processo - Se o objetivo é de
se ter um estoque zerado ou perto de zero, ele deve ser colocado a
todos.

•

Implementar

aplicações

e arquiteturas

Web padrão para a próxima

geração - Permitir a integração através de aplicações de empresas via
Web o qual distribua informações rapidamente e eficientemente

e que

sejam personalizadas para as necessidades de cada usuário.

4.2.4 Aliança

Uma aliança, a mais etéria das b-webs, se esforça para uma alta integração
de valor sem controle hierárquico,

vide figura 9. O centro de valor da

proposição de uma "b-web" Aliança é a colaboração criativa em busca de um
objetivo que é distribuído através da comunidade de contribuidores.

Os seus participantes projetam produtos e serviços, criam conhecimento,
simplesmente

produzem e compartilham
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experiências

dinâmicas.

ou

Alianças

incluem

comunidades

desenvolvimento

de

'on-line'

, iniciativas

comunidades

como

as

de

pesquisa,

inovadoras

jogos
iniciativas

e

o
do

PalmPilot e do Open Source. O fenômeno MP3 é uma aliança.

Espaço de Valor

Figura 11 B-web Aliança.

Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).
Alianças tipicamente dependem de regras e padrões que governam a
interação,

comportamento

valor. Frequentemente,

aceitável do participante

e a determinação

de

clientes finais ou usuários jogam em uma função

importante na criação de valor, como contribuidores

para um forum 'on-line'

ou como projetistas. Produtos que advém de uma aliança, normalmente, são
soluções customizadas e integradas pelos usuários finais.

As b-webs de aliança frequentemente

aproveitam

os efeitos da rede.

Quanto mais clientes compram PalmPilots, mais desenvolvedores
criar aplicações.

O ciclo de valor é contínuo e acelerado.

aumenta, as aplicações de mercado crescem.
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decidem

Como o valor

Os

participantes

financeiros

pelas

suas

da Aliança

frequentemente

contribuições,

no

não

entanto,

têm

podem

retornos

utilizar

os

resultados do trabalho da Aliança. Dessa forma, cada um é motivado para
contribuir com o seu melhor, com uma razoável expectativa de realização de
benefícios que serão repassados. O desenho da arquitetura da proposição
de valor é modular, cada contribuidor pode trabalhar gerenciando

um bloco

que irá rapidamente ser inserido em todo o projeto.

As Alianças se apresentam de várias formas e benefícios:

• As comunidades

sociais

estimulam

a convivência

para seu

próprio

objetivo.

• As

comunidades

de discussão

focam

em tópicos

de

interesse.

proposição de valor para os participantes combinam aprendizagem

A

com

interação social - aumentando o interesse deste formato.

• A ajuda

é uma categoria

gigante

da "b-web"

participantes trocam conselhos e experiências,

Aliança

na qual

os

ajudando um ao outro a

resolver problemas de todas os níveis.

• Os participantes de uma Aliança projetam um produto final tangível como
uma parte do software ou um desenvolvimento

científico inovador.

• Alianças de produção são a geração de dinheiro através da troca de
valores tangíveis. Os participantes criam produtos modulares, os quais se
conectam

uns aos outros para fornecer

integrada

para a sua necessidade.

aos

usuários

Cada participante

uma solução
é um produtor

autônomo (tipicamente suportado pelo processo de produção da Cadeia
de Valor).
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• Jogos "on-line"

incluindo versões de tradicionais jogos de tabuleiro como

o xadrez, assim como, versões eletrônicas de jogos físicos como golfe e
beisebol; novos jogos de multimídia, simulações de negócios e aventuras.
Todos baseados em texto e multimídia.

Permitido pela Internet, os modelos de Aliança estão aparecendo por
conta própria como uma poderosa abordagem
Negócios

de sucesso

para a criação de valor.

na Internet estão iniciando "b-webs" Aliança

somar o efeito de rede para a sua proposição de valor, aumentando

para
os

benefícios para todos os participantes.

4.2.4.1 Fatores chave de sucesso
• As alianças são as b-webs mais virtuais, alcançando
integração na ausência de um gerenciamento

alto valor de

hierárquico. A proposta

de valor de uma b-web Aliança é a colaboração criativa através de um
objetivo compartilhado

entre uma comunidade

de contribuidores.

Os

participantes da b-web Aliança são membros de uma comunidade que
projetam ou fazem produtos e serviços úteis, criam e compartilham
conhecimento,

ou simplesmente fornecem experiências

dinâmicas de

grupo. As Alianças dependem de princípios de surgimento intencional,
são únicas em que muitas funções como dom natural da economia.

Para projetar com sucesso uma b-web Aliança, segundo Tapscott et
aI. (2000), é necessário

prestar atenção, não somente à tecnologia

de

produção, assim como à tecnologia de relação social; como a seguir:

• Assegurar que os interesses dos participantes estejam alinhados - as
pessoas normalmente não focam em grandes produtos se não (or de
interesse delas fazê-lo.
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• Aumentar a credibilidade da liderança através do compartilhamento
de poder entre os participantes da Aliança.

• Premiar de acordo com a qualidade dos contribuições

ao invés de

premiar por direito. As Alianças trabalham melhor como meritocracias.

• Manter as interações vivas e andando para frente. Encorajar medidas
rápidas e inovação contínua.

• Compartilhar as informações mais abertamente quanto puder.

• Reconhecer

e

reconhecimento

recompensar

as

contribuições

através

de

público, prêmio financeiros e aumento de autoridade

na Aliança.

• Manter e fazer regras mais transparentes e democráticas
Estimular discussões

possíveis.

abertas e debates sobre as regras, normas,

processos e apropriações de valores.

• Assegurar

de

que

os

contribuidores

percebem

como

justa

a

apropriação de valor.

• Projetar as saídas da arquitetura da Aliança de uma maneira modular
fazendo com que os participantes

possam facilmente

se juntar aos

seus contribuidores.

4.2.5 Rede Distribuída

o quinto

tipo de b-web que tem emergido é a rede distribuída. Essas

são as b-webs que fazem com que a economia se mantenha viva e móvel.
Vide figura 10.
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A proposição de valor central da b-web Rede Distribuída é facilitar a
troca e a entrega de informações, produtos e serviços.

Além das rodovias, serviços postais, companhias
energia

elétrica

operações

da economia

industrial,

as redes

nas redes de dados, novas companhias

telefônicas

distribuídas
logísticas

e da

incluem
e bancos.

Estas redes tem uma função vital em assegurar o balanceamento do sistema
que elas suportam. Tapscott et aI. (2000) faz uma analogia deste modelo de
negócio com o corpo humano e relata que como o sistema de sangue
humano, a rede distribuída nem cria nem consome a sua carga necessária.
Porém quando esse serviço falha, o sistema central pode morrer, e quando a
rede distribuída tem algum problema pode ficar muito doente.

f

Produtores

Clientes

!

!

+-

Rede Distribuída

----.

!

!

!

~

Clientes

Produtores

Figura 12 B-web Rede distribuída.
Fonte: Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).

A Rede Distribuída em sua forma purista - normalmente não é como
a encontramos,

presta serviço aos outros tipos de b-webs alocando
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e

enviando produtos de fornecedores
ser informações,

para usuários. Estes produtos podem

objetos ou dinheiro. As Redes Distribuídas, em conjunto

com as Alianças, frequentemente

provam o efeito de rede: quanto mais

usuários utilizarem a Rede Distribuída, mais valor será fornecido a todos os
usuários.

Em relação aos dois eixos da análise da b-web - integração de valor
e natureza de controle - as Redes Distribuídas são híbridas "pura". Sua
integração de valor é ambos, alta e baixa. É alta porque a rede distribuída
precisa conceder a integridade de seu sistema de entrega, frequentemente
uma métrica crítica de performance, por exemplo, em um banco ou em uma
companhia

de courier.

A integração de valor de uma Rede Distribuída

também é baixa, porque suas saídas podem ser diversas e imprevisíveis; de
um dia para o outro, não se pode prever com certeza

o padrão de

distribuição de dinheiro em um sistema bancário, ou o fluxo de pacotes que
passa, como por exemplo, na empresa UPS.

As Redes Distribuídas fornecem serviços chave para o
infra-estrutura

comércio e

para todos os negócios. Toda estratégia de "b-web"

requer

uma estratégia para os serviços da Rede Distribuída; todos negócios de
Rede Distribuída

precisam atuar como um possibilitador

de "b-webs". As

Redes Distribuídas transformam monopólios regulamentados

em mercados

competitivos e desagregados.

Os tipos de Redes Distribuídas podem ser organizadas

de acordo

com Tapscott et aI. (2000) como a seguir:

• Redes

"slice-and-dice"

reúnem

e distribuem

continuamente

produtos

como luz, gás e banda de telecomunicações.

• Redes

"store-and-forward"

incluem

remessas

e

serviços

facilidades para viagens como linhas aéreas e auto-estradas,
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postais,

funções de

entrega de conteúdo das redes de telecomunicações
própria

Internet.

Estas

redes

entregam

(voz e dados) e a

os produtos

sem danos

e

principalmente intactos.

• Redes

"park-and-Iever"

são

tipicamente

bancos

ou companhias

de

seguros. Estas redes acumulam capital, "slice and dice", alavancam o
valor através de empréstimos com juros ou garantindo e saldando riscos.
As

"b-webs"

infomediárias

também

são

qualificadas

como

Rede

Distribuída "park-and-Iever" .

4.2.5.1 Fatores chave de sucesso
• Permitir b-webs - Na economia
oportunidades

digital, os clientes que atuam nas

da b-web provavelmente

têm mais sucesso.

clientes também têm maior necessidade de serviços.

Estes

Eles entendem a

necessidade de parcerias e portanto são mais passíveis de se voltar a
fornecedores

externos de comércio e de serviços de infra-estrutura.

Eles também
performance

precisam

de um conjunto

de serviços de distribuição

eficiente,

vasto e de alta

para articular a sua própria

carteira mutante de clientes e parceiros.

• Escolher

entre

serviços

de

infra-estrutura

padrões

ou de

valor

adicionado.

• Cortar clientes dos negócios "arbitrage" - A arbitragem é boa quando
os

clientes

conhecimento,
informações

a

aceitam.

Na

economia

escolha e transparência
são instantâneas

digital

os

clientes

têm

de processo uma vez que as

e distribuídas.

A arbitragem

não irá

desaparecer mas terá que ser feita dividindo os procedimentos com os
clientes.
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• Maximizar pontos de presença - O efeito de rede gera valor nas Redes
Distribuídas. Quanto mais localidades e clientes servir, mais valor será
entregue aos clientes.

• Tomar cuidado com o pensamento em ativos e pensar em b-webs - A
necessidade de aumentar pontos de presença não significa a compra
ou propriedade destes pontos. O trabalho pode ser feito por parceiros,
companhias

terceirizadas

de

caminhões

e

aviões.

As

Distribuídas se concentram apenas no controle das informações.
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Redes

5

Caso Cisco

Neste caso será examinado como a Cisco Systems Inc. se transformou
em um negócio voltado à Internet aplicando os conceitos de modelos de
negócio ou b-webs de Tapscott et aI. (2000), assim como a dinâmica que
envolve a mudança de um tipo para outro como uma estratégia competitiva.

Inicialmente

teremos

uma introdução

onde será relatado quem é a

empresa e seu status atual prosseguindo com a abordagem de sua história
através de três fases: Pré-Internet,

Internet, Nova Fase; e ao final uma

conclusão do caso.

A fase pré-Internet relata a história desde a sua fundação em 1984 até
1993, um pouco antes da adoção da Internet propriamente dita. Poderemos
notar, que desde esta fase já existia a dinâmica da formação da cadeia de
valor. A fase Internet está relatando de 1994 até 1998, onde estará bem
definido o modelo de negócio de cadeia de valor, um pouco reformulado por
estar estruturado em cima da Internet. A nova e atual fase está abordando a
adoção de outros modelos de negócio, ou b-webs por Tapscott et aI. (2000),
de acordo com as novas estratégias e mercados que a Cisco tem como
meta para suportar

o seu crescimento,

sem abandonar

o seu modelo

principal de cadeia de valor.

5.1 Introdução

A Cisco Systems é a líder mundial em rede para a Internet. As suas
soluções de rede conectam pessoas, dispositivos computacionais e redes de
computador, permitindo as pessoas a acessar ou transferir informações sem
considerar as diferenças em tempo, lugar ou tipo de sistema de computador.
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A Cisco fornece soluções de rede "end-to-end"

onde os clientes a

utilizam para construir uma infraestrutura unificada de informações entre ele
mesmo ou para se conectar a qualquer pessoa na rede. Segundo Hartman
et aI. (2000:238), uma solução de rede "end-to-end"
uma arquitetura

comum entregando

é aquela que fornece

serviços consistentes

para todos os

usuários. Quanto maior o alcance de serviços de rede, mais capacidade a
rede pode fornecer aos usuários conectados a ela.

A Cisco vende seus produtos em 115 países através da força de
vendas direta, distribuidores,

revendedores e integradores. Atualmente são

quatro os mercados alvos:

• Empresas:
complexas,

Grandes
normalmente

tipos de sistema
incluem

organizações

se comunicam

de computadores.

corporações,

que

agências

do

necessitam

de

redes

com múltiplas localidades e

Os clientes
governo,

dessas
serviço

empresas
público

e

instituições educacionais.

• Provedores

de

serviço:

Companhias

que

fornecem

informação incluindo as empresas de telecomunicações,

serviços

de

provedores de

Internet, companhias de cabo e provedores de comunicação sem fio .

• Pequenos e médios negócios: Companhias com a necessidade de uma
rede de dados interna ou mesmo para se conectar a Internet ou a um
parceiro de negócio.

• Mercado de consumo: Consumidores

que desejam uma solução que

contemple acesso a voz, dados e aplicações multimídia.

Pela utilização da rede via Internet e pela sua própria rede interna, a Cisco
está se beneficiando financeiramente
ano, enquanto

melhora

de aproximadamente

a satisfação
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$1,4 bilhões por

do cliente e do parceiro

e ganha

vantagem competitiva em áreas como suporte ao cliente, ordem de pedido e
tempo de entrega. A Cisco hoje tem o maior site de comércio na Internet do
mundo, com 90% de seus pedidos executados na web.

A Cisco é uma das mais importantes companhias americanas com história
de sucesso. Desde a entrega do primeiro produto em 1986, a empresa tem
crescido no mercado global alcançando a liderança ou o segundo lugar na
participação de mercado em todos os segmentos em que participa. Desde
que se tornou uma empresa pública em 1990, os resultados anuais da Cisco
aumentou de $69 milhões naquele ano para $18,9 bilhões no ano fiscal de
2000.

A Cisco apostou seu futuro no fornecimento de infra-estrutura

para a

economia digital. O que fez a sua história tão revolucionária não foi pelo fato
do que ela vende, e sim pelo processo em que ela habilita qualquer pessoa
fazer

negócios

com

a empresa

-

clientes,

parceiros,

vendedores

e

fornecedores - para criar valor na rede. Este processo será descrito a luz da
teoria de Don Tapscott mostrando a dinâmica que envolve os modelos de
negócios como definição de uma estratégia competitiva.

5.2

Pré Internet

A Cisco foi fundada em 1984 por Sandy Lerner e Len Bosack, dois
afiliados à Universidade

cientistas da área de computação,

de Stanford.

Lerner e Bosack inventaram a tecnologia que faz hoje possível o acesso ou
transferência

de informações

independentemente

do tipo de sistema

de

computador. Esta tecnologia é a base da Internet de hoje.

De acordo com Bunnel (2000:28), desde a sua concepção em 1984, a
Internet foi a base do relacionamento
estratégia

de vendas.

da Cisco com os seus clientes e da

Em 1989, Douglas Allred, vice presidente
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para a

defesa do consumidor,

implementou um "site" de suporte ao cliente, onde

poderia ser feito o "download" de softwares e de suas atualizações
complementar

para

os pacotes de software que a empresa enviava em disquete

ou em cdrom. Em 1990, foi adicionado ao "site" um banco de dados de
relatórios de problemas. Desta forma, os clientes ficariam sabendo se o seu
problema

era único, e senão,

como os outros

clientes

o resolveram.

Podemos notar que o propósito da empresa sempre foi o de interligar os
seus processos no sentido de estar melhorando o contato com os clientes,
no entanto, este processo foi gradual e poderíamos chamá-lo de conceito
da Internet.

A princípio, os pedidos dos revendedores e clientes eram enviados via
fax para a Cisco. Cita Bunnel (2000:140),
pedidos

continham

erros,

gerando

que um terço do total destes

atrasos

no processo.

A

empresa

reconhecia que não estava satisfazendo as preferências de seus clientes, ou
seja, a segurança de entrega na data prometida.

No começo de 1992, Bovet e Martha (2000:207)

relatam que, os

gerentes da Cisco se depararam com o problema de não poder aumentar a
capacidade

produtiva

antecipada.

Eles também

pessoas

rápido

suficiente

perceberam

para

satisfazer

que teriam

a

demanda

que contratar

que poderiam encontrar e recrutar, além de reconhecer

mais
que a

companhia mais uma vez não estava conseguindo satisfazer as preferências
dos clientes.

A empresa estava se deparando com projeções de rápido crescimento
da demanda
reconheceu

além das desafiantes

preferências

dos clientes.

A Cisco

que estava precisando de um modelo de negócio totalmente

diferente do que ela estava naquele momento trabalhando. As necessidades
eram

de

permitir

independentemente

escalar

o

seu

negócio

conforme

a

demanda,

dos obstáculos que teriam com relação à planta e as
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contratações assim como o de assegurar a satisfação de seus clientes e das
margens de lucro.

Em 1992, Morgridge, Chambers e o time de executivos determinaram
que os fornecedores

adicionavam

mais valor que a Cisco na área de

manufatura. A Cisco iria focar em sua habilidades
corporativas,

engenharia,

design,

marketing

básicas

e serviços

ao cliente -

contrataria outras companhias para fabricar o equipamento.
(2000:146),
Redfield,

que o então vice presidente

determinou

- estratégias

Relata Bunnel

da área de manufatura,

que a Cisco não adicionava

e

Carl

valor tendo múltiplas

pessoas tocando no produto. Uma das melhores razões para terceirizar a
manufatura se deve ao fato da Cisco poder se manter mais flexível nas suas
escolhas de tecnologia, pois, não foi investido um montante de capital em
um único tipo de facilidade.

Consequentemente,
global de fornecimento,

a empresa criou um novo modelo para uma rede
uma em que as aplicações

em rede daria aos

parceiros o valor de co-criadores. Foi terceirizada a logística e a manufatura,
criando a 'estratégia de empresa única" com os fornecedores

através da

informação distribuída, explica Tapscott et aI. (1999b).

No começo de 1993, na época em que o time delineou seus objetivos,
a Cisco cresceu para 1000 empregados.
em: 1) Fornecer

uma solução

completa

O plano de negócios se resumia
para os negócios,

aquisições através de um processo estruturado,

2) Fazer

3) Definir o protocolo do

software de rede de toda a indústria, 4) Formar alianças estratégicas certas.

Mesmo

com a estratégia

de aquisições,

os executivos

da Cisco

sabiam, desde os primeiros dias, que eles não deviam fazer tudo. Morgridge,
no entanto, começou uma estratégia de formar alianças com companhias
que tinham produtos complementares.

5

Se simplesmente

Tradução da estratégia da Cisco chamada single enterprise strategy.
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comprasse

estas

companhias, a Cisco estaria

se afastando da sua competência

básica. No

Plano de Negócios de 1993 da Cisco, um de seus quatro objetivos principais
se realizou
Valentine
produtos

com a formação

explicou

em Bunnel

que precisávamos.

podíamos

contratar

de uma aliança
(2000:122),

Nós tínhamos

u

estratégica.

Nós fizemos

que obter

todos os talentos necessários.

Como

Don

a matriz de

recursos

e não

Eu criei coragem

e

comecei a fazer investimentos em companhias de risco. "

5.3

INTERNET

Morgridge já tinha formado alianças para estender o alcance da Cisco
sem diminuir o seu foco. Chambers declarou que a Cisco aprendeu cedo
como era melhor formar parcerias e dividir resultados

do que fazer tudo

sozinha. A princípio, a Cisco formou alianças com gigantes da indústria que
rapidamente

ganharam

presença

global.

As alianças

tornaram uma das maiores prioridades da Cisco

estratégicas

se

para crescer. As alianças

feitas por Chambers são muito diferentes daquelas que inicialmente fizeram
a Cisco crescer. A cada ano sob a sua liderança, foram feitas alianças com
grandes e diferentes entidades até que, por volta de 1997, a necessidade
por grandes alianças diminuiram com o ganho de espaço da Cisco. Hoje, as
alianças

são

utilizadas

mais

como

um

gerenciamento

de

potencial

competição, do que para ameaçar e intimidar. A sua abordagem é gerenciar
o relacionamento o tempo que for possível, como relata Bunnel (2000:124).

o

que a Cisco faz melhor é "rodar" uma corporação

de rede de

engenheiros, programadores, pessoas de vendas e marketing e técnicos que
constroem e vendem equipamentos.
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Muitos dos produtos finais nunca passaram pelos prédios da Cisco. De
fato, outras companhias de manufatura são contratadas para produzir entre
70 a 80 porcento de todos os produtos vendidos.

A Cisco decidiu ficar apenas com os pontos de relação com os clientes
como as vendas e o suporte ao cliente, e terceirizar para os fornecedores
maioria das operações
Martha (2000:209),

de execução. Como resultado, segundo

a

Sovet e

por volta de 80% do valor do produto da empresa é

agora criado pelos fornecedores,

60% de todas as unidades - 40 a 45

porcento das vendas - são enviadas diretamente

pelos fornecedores

da

Cisco aos seus clientes. Os ítens destas remessas nunca foram tocados
pelos

empregados

da

Cisco.

Apenas

os pedidos

de

produtos

mais

complexos, os quais nenhum fornecedor pode executá-lo, são configurados
ou integrados pelas ferramentas da Cisco.

O objetivo maior de maximização das atividades de adição de valor dos
empregados

da Cisco recai em outras decisões críticas que impactam o

escopo das atividades diretas das empresas. Uma análise completa do ciclo
de um pedido desde de sua colocação até o suporte pós-venda mostra um
número significante de passos do processo que poderia ser executado por
outros. A Cisco decidiu que os clientes poderiam configurar os produtos se
fossem disponibilizadas
as pessoas

ferramentas adequadas e inteligentes, dessa forma

de vendas seriam liberadas para focar o seu trabalho

em

consultoria de soluções. O suporte técnico foi outra área que necessitava um
gerenciamento

para considerar como os empregados poderiam ser melhor

utilizados. A experiência mostrou que 60 a 70 porcento das chamadas para
a organização

de suporte

problemas técnicos padrões.

técnico

eram

sobre

o status

do pedido

e

Para focar a equipe da Cisco em atividades de

alto valor adicionado, as respostas para dúvidas simples pedidas ao suporte
técnico

foram

transferidas

automatizadas;

as pessoas

do

suporte

para a resolução de problemas desafiantes

clientes.

75

técnico

foram

encontrados

por

Segundo Bunnel (2000:147), a Cisco não seria capaz de terceirizar
eficientemente e com sucesso sem o uso pioneiro da intranet e da extranet.
A Cisco não somente foi uma das primeiras companhias a criar uma intranet
como

foi

a primeira

comunicação

a estender

para

a extranet,

significando

uma

intensa com clientes, fornecedores e parceiros. O CIO Peter

Solvik e seu time automatizaram todo o processo de manufatura e envio dos
produtos. A Cisco

criou uma única empresa utilizando aplicações em rede

para integrar fornecedores. Os fabricantes agem como auxiliadores do site
de fabricação da Cisco, eles respondem a pedidos de clientes sem o tempo
perdido dos sistemas
companhia

hierárquicos

matriz.

processamento,

A

Cisco

estoque

de recebimento

economiza

e entrega

Cisco atualmente desembolsa

milhões

tendo

entregam pedidos. Com esta terceirização,

de pedidos
nos

fabricantes

de uma

custos

que

de

recebem

e

segundo Bunnel (2000:147),

a

30 porcento a menos do que custaria para

fabricar seus próprios produtos.

O processo de fabricação
acessam o "Cisco Connection

atualmente

começa quando os clientes

Online" e configuram

os seus sistemas. O

CCO não apenas vende produtos como compara e configura "online".
do produto é enviada para o banco de dados

configuração
entrada

de

pedidos

disponibilidade

e data

e

programação.

prevista

Este

do produto,

sistema

checando

A

da Cisco de
procura

pela

o primeiro

lote

disponível para o pedido. O sistema de gerenciamento de pedidos da Oracle
traduz estas informações
Apenas

2 porcento

em pedidos de partes para outras empresas.

dos pedidos

precisam

ser retrabalhados

antes do

processo ser iniciado. Conforme exposto por Bunnel (2000:148), esta cifra
se deve ao fato do configurador online estar disponibilizado

na Internet.

A Cisco construiu suas operações da cadeia com um alto grau de
digitalização
complementa

com o objetivo de satisfazer as necessidades

do cliente. Um

o outro. A Cisco utiliza a tecnologia extensivamente,
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mesmo

assim alerta para que sejam bem entendidas as necessidades dos clientes
antes de utilizá-Ia. Quando começou as iniciativas da rede de valor, a Cisco
compreendeu

estas

aconselhamento
continua
fazem

necessidades

através

de aproximadamente

através da contratação
críticas

de

suas

de

uma

60 clientes.

comissão

Este processo

de
ainda

de pessoas de fora que semanalmente

aplicações

de

comércio

eletrônico

e

das

características do site da web.

Seis aspectos específicos

do desenho da cadeia de valor da Cisco

ilustra a extensão e nos mostra como a digitalização facilita a sua execução:
integração
empresa

da interface
("back-end"),

com o cliente ("front-end")e
integração

das aplicações

do cliente, autoconfiguração

da

auditada,

controle de qualidade remota, suporte técnico automatizado e a automação
do planejamento de demanda e gerenciamento do estoque.

• Integração do "front-end" e "back-end" - Para permitir aos clientes a
obter o preço em tempo real e a data de entrega é necessário
interligação

a uma variedade

de informações

a

que tradicionalmente

estão localizadas em operações "back-end" da empresa. A interface
"front-end" do cliente e do "back-end" de capacidade de fornecimento
foram efetivamente
das estruturas

juntadas,

requerendo da Cisco a reconsideração

e processos

de grande parte da organização.

Tapscott et al. (2000), as empresas devem redesenhar,

Para

construir e

reconfigurar os componentes para radicalmente transformar a proposta
de valor para o benefício
originariamente

do cliente final.

Para a Cisco, a qual

foi organizada em torno de silos funcionais, todo este

processo requer mais do que boas intenções, segundo Sovet e Martha
(2000:213). A companhia unificou os bancos de dados chave em uma
única plataforma e selecionou aplicações de um mesmo vendedor para
a ordem

de pedidos

manufatura.

assim

Declara Chandra

como as das áreas financeira
Sekaran,

gerente

e de

de estratégias

de

Internet, em Sovet e Martha (2000:214), "Nós precisamos eliminar as
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barreiras

de

informação

e

consequentemente

estender

nossos

sistemas de TI para os nossos fornecedores. Estes incluem fabricantes
contratados, distribuidores e fomecedores OEM". A Cisco alugou linhas
de telecomunicações

para estender a sua rede para seus fornecedores

e parceiros, criando uma verdadeira empresa estendida

através da

perspectiva da tecnologia da informação.

• Integração do cliente - A Cisco percebeu que o configurador da web
não era suficientemente
compras,

conveniente para clientes de alto volume de

pois apenas estariam adicionando

uma segunda

camada

para os seus sistemas de compras. A solução era integrar o sistema de
compras de seus clientes com

o sistema de captação de pedidos da

Cisco utilizando a transferência

padrão de informações pela Internet.

Explica ChandraSekaran, gerente de estratégias de Internet, em Bovet
e Martha (2000:214),

"Nós estamos realmente

dando aos nossos

clientes um sistema de integração B2B uma vez que não precisam ir ao
nosso web site. Eles atualmente configuram e colocam os pedidos em
seus próprios sistemas de compras. "

• Autoconfiguração

auditada - A configuração "online" de produto é uma

opção atrativa para os clientes e uma real economia de tempo para a
empresa

e um exemplo

participantes

da tecnologia

para

do ciclo de pedido de produtos.

conectar

todos

os

Historicamente,

25

porcento das pedidos recebidos pela companhia continham erros. Para
arrumar e consertar esses erros eram necessários múltiplas trocas de
documentação e um prolongado ciclo de realização do pedido. A Cisco
percebeu que algoritmos poderiam ser criados para alertar os clientes
das

incompatibilidades

das

configurações

com

os

equipamentos

legados e para propor alternativas. Construindo este tipo de inteligência
no processo de tomada de decisão tem permitido a Cisco alcançar 99
porcento de precisão

dos pedidos, muito longe dos níveis tipicamente

alcançados pela força de vendas direta.
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• Controle

de qualidade

encontrada

remota -

Outro exemplo

da digitalização

é

no controle de qualidade feito pela Cisco. Enquanto que

muitas OEMs são influenciadas a reter esta atividade dentro de casa, a
Cisco utiliza a tecnologia de informação para se unir aos fornecedores
e manter os padrões de qualidade. Explica ChandraSekaran,

gerente

de estratégias de Internet, em Sovet e Martha (2000:215), "Todos os

nossos fabricanteslfornecedores de entrega direta estão diretamente
integrados a rede da Cisco... Ainda que a Cisco não toque nos
produtos, através de monitoramento remoto nós sabemos tudo sobre
aquele produto. A rede estendida da Cisco está disponível no linha de
produção

de

nossos

fornecedores

e dados são diretamente

disponibilizados dos sistemas operacionais da Cisco e dos sistemas de
qualidade." Antes que o sistema de carregamento
etiqueta

, é verificado

operacionais
tenham

com

a confirmação

sido completados

outros

sistemas

digital imprima a
de

gerenciamento

de que todos os testes de qualidade
e de que a configuração

Apenas quando estes testes forem completados

está precisa.

para o sistema de

satisfação é que poderá ser imprimida a etiqueta para o carregamento
na planta do fornecedor.

• Suporte técnico - A Cisco também digitalizou a área de suporte técnico
fornecendo aos clientes um suporte técnico com um suporte de autoserviço em assuntos comuns e assegurando

que apenas em casos

complexos os problemas sejam enviados para as pessoas de suporte
"on-line". "Nós escolhemos as áreas onde as pessoas têm questões

repetitivas. Nós catalogamos nosso conhecimento nessas áreas e
usamos inteligência artificial para dispensá-Ia", argumenta Peter Solvik,
CIO da Cisco, em Sovet e Martha (2000:215). Aproximadamente
porcento

das

chamadas

ao

suporte

intervenção de uma pessoa.
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técnico

nunca

requerem
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a

o

sistema de suporte técnico da Cisco é também

disseminar

rapidamente

equipamentos

o

conhecimento

sobre

utilizado para
problemas

de

e as soluções para consertá-los. A Cisco oferece suporte

técnico automático através da geração e integração dos perfis de clientes,
pedidos e de experiências de clientes com as alterações da engenharia
que afetam uma determinada configuração de um equipamento.

Os clientes verificam mensalmente

o status do pedido até 300.000

vezes e executam 380.000 vezes o "download" de softwares.

Segundo

Chris Sintom, diretor de marketing para o "Cisco Connection Online", "Os

clientes acessam as informações a qualquer hora que desejam sem
perguntar ao nosso serviço ao cliente ou a pessoas de vendas. Nós
acreditamos

que

este

tipo de procedimento

tem aumentado

a

produtividade em 15 porcento".
• Automatização
estoque

-

do planejamento

O planejamento

da demanda

de serviço

e gerenciamento

fornece

de

outro exemplo

de

aplicação da tecnologia que tem liberado a equipe para atividades de
valor adicionado.
planejamento

Os planejadores

de demanda

de serviço são responsáveis

e gerenciamento

de estoque.

pelo

Antes da

instalação do software de planejamento da cadeia de fornecimento,

os

planejadores de serviço da Cisco gastavam a maioria do seu tempo em
coleta de dados. "Se você gasta 4 dias de um total de 5 colhendo

dados, não sobra tempo para analisar as informações", explica BiII
Weidert,
Martha

gerente de operações
(2000:216).

fornecimento

que

de serviços da Cisco, em Bovet e

O software
a

Cisco

de

planejamento

implementou

gerencia

da

cadeia

os

seis

de
mais

importantes hubs e 200 depósitos no mundo, executando análises de
estoque,

antecipando

demanda,

materiais.
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gerando

pedidos

e alocação

de

A tecnologia é um fator crítico para a execução da cadeia de valor, no
entanto,
resultado.

os elementos
Dois

culturais são também

elementos

principais

importantes

podemos

para um bom

ressaltar

como

mais

importantes para o suporte da cadeia de valor da Cisco: (1) a satisfação do
cliente como objetivo chave e (2) mudando o foco da força de vendas para
atividades de alto valor.

• Satisfação do cliente como um objetivo chave - A Cisco focou todas as
pessoas envolvidas
direcionado

na rede de valor para o

ao cliente.

Foi construída

sistema de gerenciamento
fornecedores.

objetivo totalmente

a satisfação

do cliente

no

inteiro, tanto para empregados quanto para

Explica ChandraSekaran,

gerente

Internet, em Sovet e Martha (2000:217),

de estratégias

de

"Todos os empregados

da

Cisco são compensados baseados na satisfação do cliente."

Fazendo

a satisfação do cliente como uma medida chave de performance

, a

Cisco tem tido uma experiência integrada e consistente do ciclo total da
empresa,

com

o cliente

como

um

elemento

chave

da

cultura

corporativa da Cisco.

• Novas habilidades para a força de vendas habilidades

foram

requeridas

Um novo conjunto de

com o início da automatização

dos

processos. A força de vendas dispendia a maior parte de seu tempo
ajudando

os clientes

com as configurações

de produto.

Hoje, 80

porcento dos pedidos são configurados pelos clientes através do web
site da Cisco. A força de vendas está aprendendo
habilidades

um conjunto de

que gira em torno de soluções para o cliente. O crítico de

toda esta mudança foi o alinhamento dos incentivos de vendas com a
força do comércio
compensadas

eletrônico.

Todas as pessoas de vendas

eram

através de comissões e o medo de que o comércio

eletrônico poderia acabar com seus ganhos, surgiu. A Cisco reduziu
esta preocupação garantindo as comissões para as pessoas de vendas
independentemente

de como os pedidos
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fossem

colocados.

Isto

motivou a força de vendas a apoiar totalmente o comércio eletrônico e
a melhorar a posição competitiva da Cisco por meio de soluções ao
invés do relacionamento com o cliente voltado ao produto.

A Cisco chama a sua "b-web" de sistema de empresa-única.
de aplicações em rede, a empresa se conecta com fabricantes
distribuidores

de componentes,

logística, empregados,

fabricantes

contratados,

Através
de chip,

companhias

integradores e clientes. Estes participantes

de

da "b-

web" podem atuar como uma empresa só, uma vez que, todos eles extraem
informações da mesma origem - a Internet.
entendida

ao analisar

a declaração

Esta definição pode ser melhor

de Paul Esling,

um executivo

da

distribuidora Avnet, em Tapscott et aI. (2000:100):

"Praticamente, nós somos Cisco."

Dessa forma, os custos transacionais - que quando conectados são
custos do mecanismo - são menores quanto melhor estiverem todos os
participantes conectados, além da "b-web" ser mais eficiente e lucrativa.

Os produtos principais da Cisco - equipamentos de rede e software são mais ou menos produção

em massa, como relata Tapscott

(2000: 100). Apesar de ser conhecida
proprietária

a Cisco é

de apenas duas fábricas das 38 plantas que produzem seus

equipamentos.
produção,

como uma fabricante,

et aI.

São delegadas aos parceiros quase todas as atividades de

montagem

distribuição.

e configuração

de produto além das atividades

O objetivo é de dividir a responsabilidade

de

pela satisfação do

consumidor e não controlar ou microgerenciar.

Esta delegação
requerem abrangentes
corporações,
de

não é simples. Cada pedido de grandes
customizações.

clientes

Cada instalação - se em grandes

em pequenos ou médios negócios, em provedores de serviço

telecomunicações

ou

até

mesmo
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aos

consumidores

residenciais

(mercado

emergente

necessidades

para a Cisco e abordado

na próximo ítem) - têm

únicas. A Cisco e seus revendedores

estas necessidades,

desenhar

precisam especificar

a solução, e então configurar,

entregar e

instalar o pacote customizado do hardware e do software.

Ao invés de expandir sua própria organização de serviços ou comprar
empresas de serviços como a Lucent fez, a Cisco em 1999 investiu $1 bilhão
em uma companhia global de serviços profissionais, a KPMG, para a troca
de uma posição equalitária
Cisco-competência

e um comprometimento

para desenvolver

a

com 4 mil técnicos. Apesar deste investimento, a Cisco

continua trabalhando perto das empresas de serviços de terceiros, incluindo
os competidores

da KPMG como a EDS e 18M. A figura 11 descreve as

aplicações que interligam a rede de valor da Cisco, a qual nos mostra uma
combinação

de Internet, EDI e ferramentas de gerenciamento

em conjunto com empregados,

clientes, fornecedores

de recursos

e revendedores

valor adicionado".

Os revendedores de valor adicionado são conhecidos pela sigla VARs - em inglês, valued-added
reselIers.

6
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de

c

;

,

Comércio na
Internet: Comércio, agentes,
configuradores,
dados de
da em tempo
real.

Intranet: Acesso
para o desenvolvimento, vendas,
RH, dados finan-

t;
Figura 13 Cisco - Rede de valor.
Fonte: Adaptado de Tapscott, Ticoll e Lowy (2000).

Em um ambiente Web, uma interligação nova ou melhorada ajuda a ter
uma integração mais rápida, melhor e mais barata. A informação ( capital
estrutural) flui por toda a cadeia de valor em tempo real, os processos se
tornam

mais

eficientes,

relacionamentos

5.4

os

custos

transacionais

diminuem

e

os

se tornam mais flexíveis.

Nova Fase

A indústria

de redes

está

caminhando

a passos

largos.

Qualquer

competidor que queira se manter líder no mercado precisa estar pronto para
se ajustar às mudanças rápidas neste quadro competitivo. Hoje, a Cisco está
sendo

confrontada

por

novos

desafios
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e

está

desenvolvendo

suas

estratégias

como resposta. Tapscott et aI. (1999) relaciona as estratégias

como sendo:

• Consolidação e a intensificação da competição - Cada vez mais, a Cisco
está se deparando
Competidores
adquirir

com a competição

revitalizados

e desenvolver

direta de grandes

como a Lucent tem provado

novos produtos

alianças - lideradas por competidores

tanto quanto

empresas.
que podem

a Cisco. Novas

como 3Com e Nortel Networks -

têm empregado capital em alternativas inovadoras assim como empresas
estreantes

no mercado

como a Juniper

Networks constituída

por ex-

funcionários da Cisco.

• Convergência

- Como a integração

das redes de voz e dados está

finalmente se tornando realidade, a Cisco precisa continuamente oferecer
mais complexas soluções integradas englobando hardware, aplicações de
software e serviços. O modelo tradicional da Cisco focava na venda direta
aos clientes, no entanto, na nova economia é necessário se alinhar com
parceiros para fornecer serviços como um projeto completo, a instalação e
o gerenciamento da rede.

• Mudança de mercado - O sucesso original da Cisco foi no mercado de
redes locais corporativas,
telecomunicações

no entanto, hoje o foco está em empresas de

(telcos) e, no futuro, em redes residenciais. A ordem é

ser líder em todos esses mercados.

• Crescimento

- O próprio crescimento

da Cisco poderia questionar

os

valores que tem alimentado o atual sucesso. Está ocorrendo uma crise
nos processos de negócio da Cisco, nos sistemas técnicos e na cultura da
empresa

ocasionada

relacionamentos,

pela

demanda

do

gerenciamento

de

e pela melhora contínua da velocidade e da qualidade

para satisfazer a demanda do cliente.
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A Cisco está respondendo

a esses desafios

de três maneiras.

Primeiro, escalar as estratégias de aquisição e da cadeia de fornecimento
que foram já colocadas anos atrás. Como resultado, a empresa se sente
confiante que é capaz de atender a demanda futura sem comprometer
qualidade.

Segundo, a empresa tem continuado

a

a criar relacionamentos

fortes com parceiros estratégicos em serviços e execução, desenvolvimento
de

produto,

marketing

de produto,

soluções

integradas,

consultoria,

educação e em outras áreas. Em particular, a Cisco tem desenvolvido novas
alianças com hardware de computadores

e vendedores de software para

trazer a unificação, soluções integradas para o mercado de telecom. Através
da criação e gerenciamento

do relacionamento

de um amplo espectro de

parceiros, a Cisco ajuda a assegurar que é um "jogador" em todo mercado e
em todo negócio importante. Existe também um movimento de colocar a
'cadeia de demanda' dos processos do lado do cliente do mesmo tipo da
arquitetura
Terceiro,
assegura

da empresa

única como uma rede global de fornecimento.

está mantendo o rápido ritmo de aquisição de tecnologia.
com que a empresa

possa entrar em novos mercados

Isto
com

produtos líderes na hora certa. Finalmente, continua tentando estender as
vantagens culturais de uma única empresa. Grupo de produtos estão sendo
incentivados a funcionar como uma empresa pequena e inovadora.

Nesta terceira fase pode-se notar dois movimentos mais importantes
da Cisco em relação às b-webs. Uma delas é uma extensão da b-web da
cadeia de valor nos mostrando novamente a importância da integração da
cadeia por inteiro. Não só os fornecedores e clientes que acessam a web
estarão diretamente

conectados

a Cisco, assim como

os distribuidores

através de seu site para vendas diretas. Este site - como exemplo podemos
citar o da distribuidora da Cisco no Brasil, Fulfil - foi desenvolvido

com a

participação da Cisco e integra mais uma parte da cadeia, e que ainda não
estava digitalizada, com o objetivo de se obter uma previsão mais precisa da
demanda de pequenos clientes, porém de grande potencial, explica Maurício
Russo, gerente

de aplicações

de Internet da Cisco no Brasil. Nota-se
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também, que a aliança com grandes empresas do mercado de consumo
para se conseguir uma padronização no "home network" assim como uma
estratégia de agregação através de parcerias para aumentar o número de
pessoas

e produtos

no sentido

de promover

uma

solução

integrada

utilizando o processo de "plug and play".

A estratégia predominante

da Cisco é a da cadeia de valor. Como

herança, a Cisco é uma companhia

que vende 'caixas' e não soluções

integradas. No entanto, devido a sua habilidade e orientação a parcerias, a
Cisco está alavancando, e com sucesso, a sua própria estratégia de aliança
e agregação para alcançar suas metas de crescimento.

5.4.1 Alianças Estratégicas
As alianças estratégicas
cliente,

abordando

explorando

soluções

oportunidades

da Cisco são desenhadas
completas

de negócio

para

e criando

e voltadas

ao

solucionar

problemas

vantagem

competitiva

sustentada para os seus clientes. Esta atitude significa um comprometimento
compartilhado
aplicações,

em

integração

fornecer

soluções

de sistemas

e serviços

e melhores

além

práticas

de

produtos,

para que seus

clientes tenham uma organização em rede global na nova economia.

Para tanto, a Cisco têm hoje 9 parceiros - EDS, Hewlet Packard, IBM,
KPMG, Microsoft, Motorola, Netigy, Pleople soft e ThruPoint - com o objetivo
de fornecer soluções de Internet inovadoras que ajudam as companhias
melhorar

a performance

de seus negócios

globais

através

eletrônico, assim como, proporcionar aos clientes uma otimização

a

do negócio
e redução

da complexidade de suas redes, resultando em benefícios mensuráveis para
o negócio.
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5.4.2 Parcerias

A Cisco

oferece

uma

variedade

de

programas

de valor

para

companhias interessadas em vender produtos e serviços para o consumidor.

•

Para integradores de residência, o qual provê rede residenciais e outras
soluções

para

consumidores,

existe

o

Programa

de

Integradores

Residenciais Cisco.(Cisco Home Integrator Program)

•

Fornecendo

treinamento

e certificação

através

da parceria

com

marcas e fabricantes conhecidos no mercado para integrar soluções
além

de suportar

revendedores

com ferramentas

de vendas

e

marketing. Para tanto, o parceiro deve Ter experiência em instalação
de sistemas residenciais assim como, com integração de soluções
residenciais

como

em

entretenimento,

segurança,

controle

ou

sistemas de comunicação residencial. Este programa está ainda em
desenvolvimento

e estará

oficialmente

liberado

neste verão

nos

Estados Unidos.

•

Para provedores de serviço de Internet, é oferecido o programa Cisco
Powered

Network.

provedores

Este programa

ajuda

de serviço que oferecem

a identificar

e apresentar

o maior nível de qualidade

e

confiabilidade para os negócios dos clientes.

•

Os provedores

de serviço que utilizam

a marca Cisco Powered

Network está, segundo a Cisco, mantendo alta qualidade de rede e
construindo

seus serviços

com equipamento

Cisco -

o mesmo

equipamento que virtualmente todo o tráfego de Internet utiliza hojeassim como serviços com

disponibilidade

escalável.
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de rede, mais confiável e

•

Mais de 405 de provedores

de serviço em todo o mundo

são

membros do Cisco Powered Network Programo Situados em mais de
49 países, este membros oferecem serviços baseados em Cisco para
pequenos e grandes negócios.

•

Para os integradores de sistemas, é oferecido o Cisco 1a 1, um portal de
canais para o auxílio dos integradores e distribuidores.

• Este portal está na língua do país e contém suporte, aprendizado

à

distância, promoções, prêmios e novidades de tecnologia.

•

Para os fabricantes

de produto ao consumidor,

é oferecido

o Cisco

Network Program, um programa de licenciamento de tecnologia.

•

A Cisco enxerga seus parceiros estratégicos de liderança industrial
como

uma

prova

de

seu

comprometimento

para

alcançar

as

necessidades de seus clientes como a alta qualidade nos produtos,
soluções e serviços.

•

Com alianças chave com a Microsoft, Hewlet Packard, Intel, Alcatel,
EDS e US West, os clientes têm a garantia de um solução de ponta,
provedores de serviços e em segmentos de mercado de pequenos e
médios negócios.

o

comprometimento

é ainda maior com a criação do Cisco Network

Program - um programa de licenciamento de tecnologia que incorpora as
Tecnologias

do Cisco Network Foundation e outras tecnologias

habilitadas

para dispositivos de acesso a rede como, telefones e faxes sobre IP, cable
modem,

set-top

boxes

parceiros

participantes

Networks

como

interoperabilidade

e gateways
deste

garantia

de

residenciais.

programa

poderá

confiabilidade,

Em contrapartida
utilizar

a marca

conectividade

em

Cisco, em seus produtos e materiais promocionais.
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os

Cisco
rede

e

A Cisco acredita que a Internet é a próxima e essencial utilidade
doméstica assim como o gás, a água e a eletricidade. Para os consumidores
esta Internet significa uma conexão sempre presente, de alta velocidade e
largura

de banda

conveniência

equipando

a casa

com

novos

níveis

de conforto,

e segurança através de produtos e serviços voltados para a

Internet. A Cisco está montando parcerias com fabricantes
construtores

e integradores

de casas, fabricantes

de utensílios,

de PC e eletrônicos,

e

provedores de serviço para conceder uma aplicação de confiança e serviços
para a casa para fazer este estilo de vida de Internet

disponível para o

consumidor.

A

Cisco

eficientemente
clientes

obtém

sucesso

porque

o fluxo de informação

gerencia

cuidadosamente

e

desde a entrada dos pedidos dos

(pedidos que os clientes colocam diretamente através do web site)

até a entrega do produto.
$585.000

em resultado

Neste processo,

por empregado,

é gerenciado

para alcançar

aproximadamente

o dobro dos

maiores e tradicionais competidores. A Cisco sempre trabalha com o melhor
e possível
fornecedores

grupo de trabalho.

A rede de distribuidores,

estão constantemente

fabricantes

e

competindo um com os outros gerando

inovação. A informação é sempre distribuída entre os competidores levando
a uma combinação

de competição saudável e colaboração.

Este nível de

coordenação seria impensável sem a rede.

Segundo Hartman et aI. (2000:237), a Cisco está a frente do desafio
de um mundo de três redes proprietárias e independentes:

rede de telefonia

para voz, redes LAN e WAN para dados e a rede de "broadcast" para vídeo.
Mais do que muitas organizações, a Cisco aplicou - liderança, governância,
competência e tecnologia.
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5.5

Conclusão

A Cisco foi uma das primeiras empresas a fazer a transição de uma
empresa tradicional para uma empresa da era digital. Ela deixou de lado sua
função de fabricante de equipamentos para se concentrar em competências
em

adquirir

companhias

inovadoras,

desenvolvimento

de

softwares

inovadores e habilmente construir e gerenciar o relacionamento da cadeia de
fornecimento.

No entanto,

podemos

notar que a b-web ou modelo de

negócio de cadeia de valor foi iniciado antes mesmo da adoção da Internet.

É bem claro que, a Cisco utilizou este modelo de negócio para agilizar
processos os quais não poderiam ser suportados por ela como a contratação
de funcionários e do aumento da planta de fábrica devido a lançamentos de
novos produtos requeridos pelo mercado. A Internet, sem dúvida, é um fator
preponderante,
tornou-o

eficaz

uma vez que ela viabilizou a grandeza deste modelo e o
através

da flexibilidade

e rapidez

da comunicação

e

integração entre todos os componentes desta cadeia.

Podemos

notar ainda

que a dinâmica

organizacional

é realizada

através da utilização do modelo de negócio ou b-web que melhor se adapta
de acordo com a estratégia

a ser adotada naquele momento. A adoção

depende

principalmente

de vários fatores

de estratégias

para adquirir

vantagens competitivas, e se possível, de longo prazo.

Hoje,

para

preponderantes.

a

Cisco,

foram

observadas

duas

estratégias

A primeira é de continuar crescendo anualmente em seus

resultados, e para tanto, a empresa está buscando novos mercados como o
de rede residencial.

A estratégia

adotada é de longo prazo através do

modelo de Aliança, segundo Tapscott et aI. (2000). Este modelo abastece o
mercado

estimulando

desenvolvimento

a

colaboração

das

indústrias

e

ajudando

o

de todo o ecossistema, da manufatura ao varejista. Um dos

resultados desta aliança é estabelecer práticas comuns - estabelecendo um
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padrão

de

comunicação

- entre

as associações

de

indústrias

e as

organizações de apoio para assegurar a qualidade das soluções de Internet
como estilo de vida. A aliança é uma forma de mostrar o comprometimento
da empresa em conectar pessoas a qualquer hora e a qualquer lugar. A
experiência

de um estilo de vida de Internet inclui uma casa com novos

níveis de conforto, conveniência e segurança para os consumidores
de aparelhos

habilitados

entretenimento,

para a Internet e serviços

gerenciamento

familiar,

controle

através

para comunicação,

residencial

e comércio

particular. A Cisco já participa deste mercado com alguns produtos e o seu
alcance aos consumidores é a partir de provedores de serviços. O principal
resultado

desta

ecossistema

aliança

virá

a longo

prazo

através

da formação

do

de Internet residencial para acelerar o mercado doméstico

criar o estilo de vida Internet,

e

ou seja, criar a necessidade da Internet para

os consumidores.

A segunda estratégia é vender soluções através da adoção do modelo
Agregação.

A Cisco é uma empresa eminentemente

caracterizada

pela

integração da cadeia de valor. No entanto, a herança de ser uma empresa
que vende "caixas", agilizou o processo de adoção do modelo de negócio
Agregação
soluções

para aumentar o número de pessoas e produtos que utilizam
integradas.

Esta parceria foi feita com a HP, EDS e com os

integradores de sistema como a Medidata no Brasil.

Abaixo temos a tabela 6 - resumindo todos os modelos de negócio em
que a Cisco se enquadra de acordo com cada teoria apresentada e com as
duas estratégias citadas acima.
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agregação

Catálogo

Kaplan e Sawhney

forward

Tabela 6 Modelos de negócio e a Cisco
(*) O modelo primário é o que mais caracteriza a empresa e o mais predominante, sem o

qual poderia até não existir os modelos secundário.

Finalizando, o modelo de negócio predominante e suporte da empresa está
na forte integração de toda a cadeia de valor. No entanto, todos os autores
relatam

que

apesar

das

classificações

feitas

por eles,

as empresas

costumam adotar mais de um modelo de negócio. A tabela acima tem a
função de mostrar e identificar quais são os modelos de negócios que a
Cisco adotou e está adotando de acordo com cada teoria apresentada.
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6

CONCLUSÃO

o

comércio eletrônico está mudando a proposição de valor do cliente.

Nos últimos

anos, inovações

tecnológicas,

como a web e o comércio

eletrônico, tem acelerado a inovação de valor nas dimensões da velocidade,
conveniência,

personalização e preço.

Os clientes exigem das empresas,

com as quais fazem negócios, a melhoria contínua. Em todos negócios, as
empresas deveriam perguntar como poderiam utilizar a tecnologia para criar
uma nova proposição de valor para o cliente.

Identificar novas fontes de valor do cliente é um importante passo e uma
das principais
suficiente.

conclusões que podemos tirar deste trabalho,

As empresas

precisam

também

saber

mas não é

renovar

a completa

experiência do cliente. A habilidade de conhecer a experiência do início ao
fim fornecendo a solução completa para as necessidades do cliente.

A implementação efetiva da experiência do cliente significa mais que ter
uma atrativa e interativa interface com o usuário (front end). Na primeira fase
do comércio
interface

eletrônico,

muitas

empresas

se deixaram

levar por essa

interativa e tão fácil de ser gerada na web. Elas ignoraram

importância

da

integração

com

os programas

que

executam

a

tarefas

importantes para a empresa e que o usuário não tem acesso (back end).

A segunda
empresa
assegurar
negócios

precisa

conclusão

que podemos

ser capaz de planejar

o futuro sucesso.
e os processos

obter deste trabalho
toda a cadeia

para implementar

novas formas

emergência de relacionamentos mais intrincados
de negócio.

de valor

Elas sabem como redefinir os modelos

entanto, o que distingue os esforços de reengenharia

entidades

é que a

B-webs,

de valor. No

e comprometidos
estas

Tapscott et aI. (2000), uni negócios, clientes e fornecedores
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de

nesta nova era é a

como são conhecidas

único negócio.

para

entre as
redes por

para criar um

o

maior catalisador dos negócios na era digital (e-busines) é o fato de

que muitas empresas tem alcançado o limite da automatização

isolada dos

processos funcionais. Embora estas empresas tenham melhorado os custos,
a qualidade,

a velocidade

diferenciação

baseada em variáveis isoladas. Para manter a lucratividade,

estas

empresas

endereçamento

precisam

e o serviço,

observar

é mais difícil de conseguir

os

benefícios

conquistados

a

do

das melhorias integradas em toda a empresa, que sustenta

o aumento da dinâmica organizacional através da integração das aplicações.
Da perspectiva

da empresa,

a agilidade

corporativa

é a habilidade

de

conhecer as necessidades do mercado sem custos excessivos, tempo, sem
a divisão da empresa ou perda da performance.

Pode-se também concluir do caso Cisco que para facilitar as mudanças,
as empresas precisam de um ou mais modelos de negócio que permitam
enfrentar

mais

rapidamente

as obrigações

das novas estratégias.

No

entanto, o que se nota, é que o mercado está se tornando cada dia mais
complexo

e com mais

interações,

interações

essas

que transcendem

qualquer fronteira e dimensão.

Finalizando, Albertin (2001) relata que:
"Num ambiente com concorrência crescente, o comércio eletrônico faz parte
das estratégias das empresas, mudando não a importância ou efetividade,
mas apenas a agilidade e rapidez em adotá-lo ... "

e Tapscott et aI. (2000) diz que:
" Em um espaço digital, as empresas aplicam os modelos de negócios como
uma arma competitiva. A agilidade dos modelos de negócio pode ser o fator
determinante entre o sucesso e o fracasso .... "

e David Ellington, presidente da NetNoir, declara que:
u

Cada modelo foi absolutamente

correto no seu tempo e errado para a

próxima concorrência."
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E-commerce, Business Models and Organizational

Dynamic

Companies employ business models as competitive advantage
and to implement e-commerce. The main characteristics of the
business models are indicated and the requirements needed to
the success - strategies, organizational dynamic, are discussed.
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