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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do século XX, a riqueza foi criada pela corporação da era industrial. 

Empresas eram tipicamente organizadas de forma hierárquica e com alto grau de 

verticalização. Fábricas e processos guardavam similaridade entre empresas de 

segmentos diferentes. Na década de 90, a implantação de sistemas ERP, SCM e 

CRM propiciou significativos ganhos de produtividade para as corporações ao 

automatizar e integrar transações dentro da empresa (BRYNJOLFSSON et al., 

2006). A partir da segunda metade da década, o uso comercial da internet permitiu 

às empresas o estabelecimento de relacionamentos virtuais com outras empresas 

(B2B) e com clientes (B2C), prática esta denominada de e-business ou negócios em 

ambiente virtual (AMIT e ZOTT, 2001). Assim, a transição para o século XXI é 

marcada pela geração de riqueza oriunda de negócios realizados em redes que 

envolvem fornecedores, provedores de serviço, provedores de infraestrutura 

(fenômeno conhecido como R=G), distribuidores e clientes, e que utilizam a internet 

como base para transações e comunicação (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). O 

lócus das competências através dos quais a empresa compete ultrapassa os muros 

da organização, deslocando-se para a rede formada pela empresa, seus 

fornecedores, parceiros e clientes (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2000). 

No cenário de e-business surgem novas oportunidades de geração de valor para o 

negócio. Por exemplo, a exploração de complementaridades online e offline dá 

origem ao modelo de negócios “click and brick” (KALAKOTA e ROBINSON, 2001), e 

consiste na resposta estratégica adequada das empresas convencionais ao 

surgimento da internet (PORTER, 2001). O desenvolvimento de novas estruturas de 

transações de negócio através da internet propicia ganhos de eficiência, assim como 

a personalização do relacionamento com os clientes (N=1) (PRAHALAD e 

KRISHNAN, 2008) permite o aumento da retenção destes. A ocupação de novos 

espaços de atuação vertical requer das empresas o desenvolvimento de novas 

competências (ANGEHRN, 1997). 

Ao conceito N=1 associa-se o aumento do poder do cliente. As empresas não 

podem mais agir de forma autônoma, projetando produtos, desenvolvendo 

processos produtivos, criando mensagens de marketing e controlando canais de 

venda com pouca ou nenhuma interferência dos clientes. Estes buscam exercer sua 
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influência em todas as partes do sistema de negócios; eles querem interagir com as 

empresas e desta forma co-criar valor (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

O início dos anos 2000 é marcado pelo surgimento de uma nova tecnologia 

associada à internet conhecida como Web 2.0 ou mídia social. Trata-se de uma 

tecnologia de participação e colaboração, mas duas características a distinguem de 

outras plataformas colaborativas: a independência e a transparência, que garantem 

não haver restrições ao conteúdo publicado por um participante, assim como fazem 

com que todo conteúdo publicado fique disponível para outros participantes 

(GARTNER, 2011). Esta tecnologia introduz um novo fator de marketing fora do 

controle da empresa, que é a realimentação de um cliente influenciando a decisão 

de compra de outros clientes (CONSTANTINIDES e FOUNTAIN, 2008), provocando 

a redução dos efeitos das tradicionais ferramentas de marketing. 

Ao mesmo tempo em que representa um desafio para as organizações, a Web 2.0 

representa oportunidades de as empresas usarem o poder do coletivo a seu favor. 

Em e-commerce, por exemplo, existem importantes oportunidades de uso das 

diversas ferramentas desta tecnologia para influenciar o consumidor nas diversas 

etapas do ciclo de compra. 

Este novo cenário suscita importantes questões gerenciais. O diálogo em 

profundidade com o cliente consome muito tempo; como conciliar esta nova 

demanda com a manutenção da eficiência operacional, e como lidar com tal 

heterogeneidade da base de clientes? A co-criação permite um grau não usual de 

participação do cliente no projeto de produtos. Como manter altos padrões de 

qualidade ao mesmo tempo em que se cede algum controle externo ao projeto? A 

co-criação leva a empresa a uma visão da demanda centrada no indivíduo. Como 

prever a demanda sob circunstâncias tão imprevisíveis? 

Em última instância, discute-se a conciliação de demandas aparentemente opostas 

como flexibilidade e eficiência. Tal conciliação requer das empresas harmonização 

entre processos internos e TI, ou, sob outro enfoque, alinhamento estratégico entre 

negócios e TI (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008; HENDERSON e VENKATRAMAN, 

1993).  
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A compreensão do comportamento de cada consumidor, assim como a capacidade 

de rápida reação aos amplos padrões de mudança, requerem a habilidade de 

combinar dados transacionais consistentes com dados não-estruturados (big data) 

de forma a se gerar insights operacionalizáveis que propiciem vantagem competitiva 

(PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). Além do fornecimento deste tipo de capacidade 

analítica, o ambiente de negócios virtuais irá demandar adaptações da TI nas 

camadas de aplicativos e arquitetura (TAPSCOTT, 2006). 

1.1 Objetivo geral da pesquisa 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar como empresas 

convencionais incorporam a internet em seus processos de relacionamento com 

clientes, seja no estabelecimento de transações de negócio (B2C), seja no uso da 

Web 2.0 no ambiente corporativo. As mudanças são estudadas sob a perspectiva 

dos benefícios auferidos pelas empresas, do impacto na relação de poder entre 

cliente e empresa e pelas adaptações que o novo ambiente exige dos processos 

internos de negócio e da TI. As empresas alvo do estudo são firmas convencionais 

que incorporaram a internet à sua prática de negócios; em outras palavras, não 

serão estudadas empresas com atuação exclusiva na internet. 

1.2 Questões de pesquisa 

As seguintes questões de pesquisa foram elaboradas visando atender o objetivo 

geral da pesquisa: 

Q1 - Como os mecanismos de relacionamento com clientes que fazem uso da 

internet agregam valor à empresa e interferem na relação de poder entre 

empresa e cliente? 

Q2 - Como as novas formas de relacionamento com clientes que fazem uso 

da internet afetam os processos internos e a área de TI da empresa? 

1.3 Constructos 

Os constructos de pesquisa foram organizados de acordo com a figura 1 abaixo.  
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Figura 1 – Constructos da pesquisa 

 

O relacionamento com clientes com uso da internet é estudado sob três principais 

aspectos: prática de negócios com uso da internet e suas implicações, com ênfase 

no aspecto transacional (coluna à esquerda), as mudanças no relacionamento entre 

as empresas e seus clientes propiciadas pelo surgimento das ferramentas Web 2.0 

(coluna do meio) e como os processos de negócios e a TI se ajustam neste cenário 

(coluna à direita). 

O constructo correspondente à prática de e-business compreende o surgimento da 

cadeia de valor virtual correndo em paralelo à cadeia de valor física (RAYPORT e 

SVIOKLA, 2000), a estruturação da atuação virtual nos quatro espaços conhecida 

como modelo ICDT (ANGEHRN, 1997), as fontes de valor do e-business para o 

negócio (AMIT e ZOTT, 2001), as diversas modalidades de e-business, com foco no 

grid estratégico B2C (WILLCOCKS e PLANT, 2001) e as implicações da tendência 

de mudança da verticalização para um arranjo produtivo em rede de empresas - 

R=G (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 
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O constructo Colaboração e Participação apóia-se nas principais características das 

ferramentas Web 2.0 / mídia social, e como estas levam a um aumento do poder do 

cliente e à personalização do relacionamento destes com a empresa (WIRTZ et al., 

2010; PRAHALAD e KRISHNAN, 2008; TAPSCOTT, 2006, PRAHALAD e 

RAMASWAMY, 2000). Além disso, engloba como a Web 2.0 permite às corporações 

explorar o poder do coletivo que se abre com a incorporação desta tecnologia aos 

negócios. 

Por fim, o constructo à direita explora o impacto na TI e nos processos de negócios 

do cenário de negócios composto por práticas de e-business e de crescente 

utilização corporativa de ferramentas Web 2.0 e mídia social (PRAHALAD e 

KRISHNAN, 2008; TAPSCOTT, 2006). 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Formulação de Estratégias 

Diversos autores contribuíram para o campo de estudo da Estratégia de Negócios. A 

escola clássica para discussão de estratégia é a chamada “análise da indústria” ou 

“posicionamento estratégico”, e tem em Michael Porter seu maior expoente 

(FLEURY e FLEURY, 2003). 

Esta escola prioriza a análise dos mercados e da competição e o entendimento da 

posição relativa de cada empresa em sua indústria como principais elementos para 

elaboração da estratégia. Desta forma, é considerada uma abordagem “de fora para 

dentro” (FLEURY e FLEURY, 2003). 

Porter (1996) enfatiza a diferença entre eficiência operacional e estratégia. A 

primeira refere-se à execução de atividades similares melhor que seus concorrentes. 

Para este objetivo, o ambiente corporativo dispõe de ferramentas como TQM (Total 

Quality Management), lean manufacturing (produção enxuta), reengenharia de 

processos, benchmarking, terceirização e outras. 

Já estratégia, segundo este autor, diz respeito a executar atividades diferentes de 

seus competidores, ou ainda executar atividades similares de maneira diferente. A 

eficiência operacional é algo que pode ser reproduzido pela concorrência, não 

proporcionando assim vantagem competitiva sustentável para a empresa. Já a 
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estratégia – acompanhada de seu desdobramento operacional – é o que leva a 

empresa a uma posição única e valiosa e assegura a sua diferenciação no mercado. 

Porter (1996) identifica três abordagens - não mutuamente exclusivas – de 

posicionamento estratégico. A primeira é conhecida por posicionamento baseado em 

variedade, pois se baseia na escolha da variedade de produtos ou serviços 

oferecidos e não nos segmentos de clientes a serem atendidos. Esta variante faz 

sentido quando a empresa consegue destaque ao produzir produtos ou serviços 

específicos através da execução de atividades diferenciadas. 

A segunda abordagem é a segmentação de clientes, ou o atendimento das 

necessidades de um grupo particular de clientes. A terceira abordagem é um 

aprofundamento da segmentação da abordagem anterior devido a diferentes 

condições de acesso a um grupo de clientes, podendo ser baseada, por exemplo, 

em localização geográfica ou escala dos clientes. 

Porter (1996) enfatiza a importância de o posicionamento estratégico estar refletido 

nas atividades operacionais executadas pela empresa, em particular quanto à forma 

com que tais atividades se combinam. Este autor identifica três formas de 

combinação de atividades – novamente, não mutuamente exclusivas. A primeira é a 

simples consistência entre as atividades da empresa e sua estratégia. A segunda 

forma ocorre quando há reforço mútuo das atividades; por exemplo, quando as 

atividades de marketing de uma linha de produtos alavancam vendas de outra linha 

de produtos. A terceira forma é a chamada otimização de esforços, e ocorre quando 

há coordenação e troca de informações entre as atividades de forma a eliminar 

redundâncias e minimizar desperdícios. Segundo o autor, a vantagem competitiva 

advém de todo o sistema de atividades da empresa, e não de itens de caráter 

individual como uma determinada competência ou um recurso crítico. 

Os instrumentos básicos da escola de posicionamento estratégico são o modelo das 

cinco forças competitivas (figura 2) e a matriz das estratégias competitivas genéricas 

(figura 3).  

O modelo das cinco forças competitivas defende que a competição dentro de uma 

determinada indústria (segmento de atividade econômica) é fruto da interação das 

seguintes forças: o poder de barganha de compradores e fornecedores, a 
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competição entre as empresas existentes naquele segmento e a ameaça 

representada por novos entrantes e produtos ou serviços substitutos. Com base 

neste modelo as empresas podem tomar decisões acerca da obtenção ou 

manutenção de vantagens competitivas. 

A matriz das estratégias competitivas genéricas parte do princípio que as duas 

fontes básicas de vantagem competitiva são a liderança em custos e a 

diferenciação. Em combinação com o escopo competitivo da empresa – amplo ou 

nicho -, determinam-se quatro estratégias competitivas genéricas: liderança em 

custos com escopo amplo, diferenciação com escopo amplo e enfoque (atuação em 

nicho), subdividida em enfoque com liderança de custos e enfoque com 

diferenciação. Porter (1996) recomenda que as empresas façam uma escolha 

bastante clara quanto às suas estratégias competitivas; uma indefinição pode deixar 

seus clientes confusos e pôr em risco sua estratégia. 

     

Figura 2 – Modelo das cinco forças competitivas 
(Fonte: adaptado de PORTER, 1979) 
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Amplo LIDERANÇA EM CUSTOS DIFERENCIAÇÃO

ESCOPO

ATUAÇÂO ENFOQUE

Restrito Com Liderança em Custos Com diferenciação

Baixos custos Percepção de diferencial

FONTE DE VANTAGEM COMPETITIVA  

Figura 3 – Matriz de estratégias competitivas genéricas 
(Fonte: adaptado de PORTER, 1996) 

 

 

A escola do posicionamento estratégico é criticada por alguns autores por sua 

suposta natureza estática. Markides (1999) acrescenta um componente dinâmico à 

formulação da estratégia ao ressaltar a importância da busca constante de novas 

posições como forma de assegurar vantagem competitiva em longo prazo (figura 4).  

D’aveni (1995) e Day e Reibstein (1998) afirmam que a estratégia é crescentemente 

dinâmica e complexa e que não se pode esperar pelo competidor para agir ou reagir.  
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Figura 4 – Elementos de uma estratégia dinâmica 
 (Fonte: adaptado de MARKIDES, 1999) 

 



18 
 

Os questionamentos envolvendo a escola do posicionamento estratégico deram 

origem a abordagens “de dentro para fora”, como a RBV (Resource-Based View) e 

as competências essenciais. 

Prahalad e Hamel (1990) definem competências essenciais como o conhecimento 

coletivo da empresa sobre como coordenar diversos perfis e tecnologias produtivas.  

Os autores propõem uma analogia da empresa com uma árvore (figura 5): o tronco 

corresponde aos produtos essenciais, os ramos correspondem às unidades de 

negócio e as folhas e frutos correspondem aos produtos finais. As raízes, que 

nutrem e estabilizam a árvore, correspondem às competências essenciais. 

São propostos três critérios para identificação de uma competência essencial: a. 

permite acesso amplo a mercados; b. contribui para benefícios facilmente 

percebidos pelo consumidor final e c. é de difícil imitação pela concorrência. Outro 

aspecto importante com relação às competências essências é que seu 

desenvolvimento em longo prazo requer da empresa um processo sistemático de 

aprendizagem e inovação organizacional (FLEURY e FLEURY, 2003). 

* P1 a P8 - Produtos Finais

Competência 1 Competência 2 Competência 3 Competência 4

Produto  essencial 1

Produto  essencial 2

Negócio 1 Negócio 2 Negócio 3 Negócio 4

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

 

Figura 5 – Analogia da empresa com uma árvore, sendo as competências suas raízes 
 (Fonte: adaptado de PRAHALAD e HAMEL, 1990) 
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Fleury e Fleury (2000) propõem uma tipologia de competências que inclui as 

seguintes categorias: sobre processos, técnicas, organizacionais, de serviços e 

sociais. 

Sob o ponto de vista funcional, as competências podem ser agrupadas nas 

seguintes categorias: operações (produção e logística), desenvolvimento de produto 

e comercialização (vendas e marketing) (FLEURY e FLEURY, 2003). Segundo estes 

autores, uma das funções - e suas competências associadas - terá mais importância 

do que as outras em termos de realização da estratégia competitiva da empresa. 

Assim, identificam-se três estratégias competitivas possíveis dependentes da função 

dominante (tabela 1). A cada uma está associada uma competência essencial. 

Tabela 1- Estratégias competitivas e competências essenciais 
(Fonte: adaptado de FLEURY e FLEURY, 2003) 

Estratégia 

Competitiva

Operações Desenvolvimento de produto Vendas/Marketing

Excelência 

operacional

Manufatura classe 

mundial/produção enxuta

Inovações incrementais Convencer o mercado da boa 

relação qualidade/preço dos 

prosutos/serviços

Inovação em 

produto

Scale up  e produção primária Inovações radicais Preparar mercados e clientes 

para aceitação da inovação

Orientação a cliente Manufatura ágil Desenvolvimento de 

produtos/serviços específicos

Desenvolver relacionamento 

com clientes para 

compreensão de necessidades 

específicas

Observação: estão sublinhadas as competências essenciais para cada estratégia

Função

 

A RBV (Resource-Based View) argumenta que a empresa é constituída de recursos. 

De acordo com esta teoria, recursos são ativos e capacitações que estão 

disponíveis e são úteis na detecção e resposta a oportunidades e ameaças de 

mercado (SANCHEZ et al., 1996). Ativos são itens tangíveis ou intangíveis que a 

empresa usa em seus processos para criar, produzir e/ou ofertar produtos ou 

serviços ao mercado, enquanto capacitações são padrões repetitivos de ações que 

fazem uso dos ativos com a mesma finalidade (SANCHEZ et al., 1996). 

Uma parte dos recursos da empresa possibilita à mesma conquistar vantagem 

competitiva, enquanto outra parte leva a desempenho superior em longo prazo 

(BARNEY, 1991; GRANT, 1991; PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984).  
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Recursos valioso, raros e cujos benefícios podem ser apropriados pela empresa 

fornecem vantagem competitiva temporária. Tal vantagem pode ser sustentada em 

longo prazo na medida em que a empresa consegue proteger os recursos contra 

imitação, transferência ou substituição. Esta argumentação é ilustrada pela figura 6. 

Estudos sobre o desempenho de empresas apoiados na RBV explicam diferenças 

de desempenho dentro de uma mesma indústria (HANSEN e WERNERFELT, 1989), 

sendo assim importante ferramenta para o direcionamento estratégico das 

empresas. 

Figura 6 - Resource-Based View ao longo do tempo 
(Fonte: adaptado de WADE e HULLAND, 2004) 

 

2.2 A Cadeia de Valor 

De acordo com Porter e Millar (1985), a cadeia de valor corresponde ao conjunto de 

atividades (também chamadas de atividades de valor) que a empresa executa para 

conduzir seus negócios. Estes autores identificam dois grupos de atividades de 

valor: as atividades primárias e as de suporte. As atividades primárias são a logística 

interna, as operações, a logística externa, marketing e vendas e serviços. Já as 

atividades de suporte são a infraestrutura empresarial, o gerenciamento de recursos 

humanos, o desenvolvimento de tecnologias e a aquisição de insumos. A cadeia de 

valor de uma empresa é representada graficamente na figura 7 abaixo. 
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Ainda de acordo com estes autores, as atividades primárias têm impacto direto na 

criação de valor, enquanto as de suporte afetam a criação de valor pelo impacto que 

produzem no desempenho das atividades primárias. De uma forma geral, uma 

empresa fica mais competitiva quando agrega valor em sua cadeia de forma mais 

significativa que seus concorrentes (LAURINDO, 2008). 

 

Figura 7 – Cadeia de Valor 
(Fonte: adaptado de PORTER e MILLAR, 1985) 

 

O conceito de cadeia de valor pode ser ampliado para o de sistema de valor, que 

corresponde à extensão da cadeia de valor da empresa para as cadeias de valor 

dos fornecedores (a montante) e dos distribuidores e clientes (a jusante). Vide figura 

8 abaixo. 

 

Figura 8 – Sistema de Valor 
(Fonte: adaptado de PORTER e MILLAR, 1985) 

 

Porter e Millar (1985) afirmam que a TI permeia a cadeia e o sistema de valor das 

empresas (figura 9), mudando a forma de executar as atividades de valor e também 
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a natureza das ligações entre elas. Dessa forma, a TI pode afetar a competição em 

uma indústria das seguintes formas: a. mudando a estrutura do setor, pois pode 

afetar cada uma das cinco forças competitivas (PORTER, 1979), b. interferindo na 

estratégia competitiva das empresas pela redução de custos, aumento da 

diferenciação ou alteração do escopo competitivo e c. gerando negócios totalmente 

novos. 

 

Figura 9- Cadeia de valor e aplicações de TI 
(Fonte: adaptado de PORTER e MILLAR, 1985) 

 

Assim, o conceito de cadeia de valor, originalmente associado exclusivamente ao 

mundo físico, trata a informação como um elemento acessório do processo de 

criação de valor, e não como uma fonte de valor em si. Tal conceito será revisitado 

mais adiante neste trabalho, ao tratar da cadeia de valor virtual. 

2.3 Alinhamento Estratégico entre TI e Negócios 

A importância estratégica da TI pode variar de uma indústria para outra e também 

entre empresas de uma mesma indústria (LAURINDO, 2008). 

Este trabalho irá discutir dois modelos que versam sobre a interação estratégica de 

negócios e TI: o Grid Estratégico (MCFARLAN, 1984) e o Modelo do Alinhamento 

Estratégico (HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993). 
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2.3.1 O Grid Estratégico 

McFarlan (1984) desenvolveu uma ferramenta de auxílio à compreensão de como a 

TI relaciona-se à estratégia do negócio. O modelo é conhecido como Grid 

Estratégico e baseia-se no impacto nos negócios das aplicações existentes de TI e 

daquelas previstas para o futuro, dando origem a quatro quadrantes representando o 

status estratégico da TI na empresa: Suporte, Fábrica, Transição e Estratégico. 

    

FÁBRICA

Ex.: cias. aéreas

ESTRATÉGICO

Ex.: bancos, 

seguradoras

SUPORTE

Ex.: manufatura 

tradicional

TRANSIÇÃO

Ex.: editoras, e-

commerce

IMPACTO FUTURO

IMPACTO 

PRESENTE

ALTO

BAIXO

ALTOBAIXO

 

Figura 10 - Grid Estratégico de TI 
(Fonte: adaptado de MCFARLAN, 1984) 

 

No quadrante Suporte, a TI tem pouca influência nas estratégias atual e futura da 

empresa, e não possui destaque hierárquico. A terceirização da área é uma 

possibilidade a ser considerada. 

No quadrante Fábrica, as aplicações existentes têm papel decisivo no sucesso da 

empresa, mas não há previsão de novas aplicações de impacto estratégico. A TI 

deve possuir alto nível hierárquico, e os ganhos de eficiência devem ser o foco 

gerencial, uma vez que a eficácia já foi atingida. 

O quadrante Transição corresponde à situação em que a TI passa de uma posição 

discreta (Suporte) para uma posição de maior destaque estratégico na empresa. A 

nova posição será conquistada com foco gerencial na eficácia. 
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Por fim, o quadrante Estratégico representa a situação em que tanto no presente 

como no futuro a TI possui relevância estratégica. Foco gerencial na eficácia e alta 

posição hierárquica da TI caracterizam esta situação. 

Nolan e McFarlan (2005) apresentaram uma nova versão do Grid Estratégico em 

que os eixos passam a ser “Necessidade de TI Confiável” em substituição a 

“Impacto Presente”, e “Necessidade de Novas Aplicações de TI” em substituição a 

“Impacto Futuro”.  Os quadrantes Fábrica e Suporte são caracterizados como de 

postura defensiva quanto ao uso da TI, enquanto Transição e Estratégico 

caracterizam-se como ofensivos. 

O Grid Estratégico representa uma “fotografia” da situação da TI em uma empresa 

em um dado momento, e permite tirar conclusões importantes sobre como a TI deve 

ser gerenciada no que diz respeito à eficácia e eficiência. 

2.3.2 O Modelo do Alinhamento Estratégico 

Desenvolvido por Henderson e Venkatraman em 1990, o Modelo do Alinhamento 

Estratégico apóia-se em quatro domínios-chave de decisão estratégica: estratégia 

de negócios, infraestrutura e processos organizacionais, estratégia de TI e 

infraestrutura e processos de TI (figura 11). 
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Estrutura 

administrativa

Competências 

diferenciadas

Escopo 

tecnológico

Governança 

de negócios
Competências 

de sistemas

Governança 

de TI

Escopo de 

negócios

Processos Perfis Processos Perfis

Arquitetura

Estratégia de negócios Estratégia de TI

Estrutura e processos de negócios Estrutura e processos de TI

Externo

Interno

Ajuste estratégico

Integração funcional Alinhamentos cruzados

 

Figura 11 – Modelo do Alinhamento Estratégico 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

 

Cada domínio é definido por um conjunto de dimensões, cujo detalhamento 

encontra-se na tabela 2. 

Três tipos de relacionamentos podem ser extraídos da figura 11: alinhamento entre 

dois domínios, alinhamento entre três domínios e alinhamento estratégico completo. 

2.3.2.1 Alinhamento entre dois domínios 

É aquele que liga dois domínios verticalmente ou horizontalmente. Por exemplo, a 

ligação vertical entre o domínio da estratégia de negócios e o de infraestrutura e 

processos organizacionais corresponde ao clássico ajuste estratégia-estrutura 

(CHANDLER, 1962; RUMELT, 1974; VENKATRAMAN e CAMMILUS, 1984). A 

ligação horizontal entre os domínios estratégia de negócios e estratégia de TI 

corresponde à habilidade em alavancar a estratégia de TI para moldar e suportar a 

estratégia de negócios. 
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O alinhamento entre dois domínios apresenta como vantagem a simplicidade, e 

pode vir a ser suficiente caso os domínios excluídos sejam facilmente 

reconfiguráveis para acomodar o alinhamento entre os domínios que participam do 

alinhamento. No entanto, situações reais geralmente envolvem ajustes entre 

múltiplos domínios. Tentativas de modelar a organização como uma cadeia de 

relações entre dois domínios têm se mostrado problemáticas devido ao surgimento 

de inconsistências lógicas entre os diversos pares. Estas limitações levam à 

consideração de perspectivas de alinhamento entre três domínios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Tabela 2-- Domínios e Dimensões do Modelo de Alinhamento Estratégico 
(Fonte: adaptado HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

   

Estratégia de Negócios
Escopo de Negócios - inclui os mercados, produtos, serviços, clientes e 

localidades onde o negócio compete, assim como os competidores (reais e 

potenciais).

Competências Diferenciais - fatores críticos de sucess e competências 

essenciais que conferem à empresa vantagem competitiva. Inclui, entre outros,  

marca, serviços, pesquisa, manufatura, desenvolvimento de produto, estrutura de 

custos e canais de vendas e distribuição.

Governança de Negócios - como a companhia estabelece os papéis e o 

relacionamento entre o corpo gerencial, os acionistas e o board de diretores. 

Também inclui como a empresa é afetada por regulações governamentais e como 

a firma gerencia suas relaçoes e alianças com parceiros estratégicos.

Infraestrutura e Processos Organizacionais

Estrutura Administrativa - a forma como a empresa organiza seus negócios. 

Inclui questões como centralização X descentralização; organização matricial, 

vertical, horizontal, geográfica ou funcional; etc.

Processos - como as atividades da empresa (o trabalho realizado pelos 

funcionários) flui. Considera aspectos como análise de valor e melhoria de 

processos.

Perfis - responsibilidades de RH tais como demissão/contratação, motivação, 

treinamento, etc.

Estratégia de TI

Escopo Tecnológico - principais aplicações e tecnologias utilizadas pela empresa.

Competências de Sistema - as habilidades que diferenciam os serviços de TI.

Governança de TI - como as autoridade sobre recursos, riscos, resolução de 

conflitos e responsabilidade por TI é compartilhada entre o negócio e a TI. Inclui 

aspectos como seleção de projetos e priorização de atividades.

Infraestrutura e Processos de TI

Arquitetura - Prioridades, políticas e decisões que permitem que aplicações, 

software, redes, hardware e dados sejam integrados de uma forma coerente.

Processos - práticas e atividades conduzidas de forma a desenvolver, manter e 

gerenciar a infraestrutura de TI.

Perfis - responsibilidades de RH tais como demissão/contratação, motivação, 

treinamento, etc.   
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2.3.2.2 Alinhamento entre três domínios 

Envolve o relacionamento entre três domínios, ligados sequencialmente. Embora 

sejam possíveis oito combinações, quatro delas serão alvo deste estudo devido à 

sua relevância para fins gerenciais.  

O alinhamento entre três domínios baseia-se nos conceitos de domínios âncora, 

pivot e de impacto. O domínio âncora é aquele que apresenta maior estabilidade e 

encontra-se em posição de força para dar início ao ciclo de alinhamento. O domínio 

pivot é aquele onde reside o problema ou a oportunidade que o ciclo de alinhamento 

visa atacar.  O domínio de impacto é aquele que é afetado pelas mudanças 

ocorridas no domínio pivot. 

2.3.2.2.1 Execução de estratégia 

Esta perspectiva parte de uma estratégia de negócios que atua como direcionadora 

de decisões em nível de infraestrutura organizacional e de infraestrutura de TI. 

Trata-se da perspectiva de alinhamento mais comum e de mais fácil entendimento. 

Sua operacionalização pode ser feita com o suporte de diversas metodologias, entre 

as quais podemos citar a de Fatores Críticos de Sucesso (ROCKART, 1979). Nesta 

perspectiva, o papel do executivo de negócios é de formulador de estratégia, 

enquanto o papel do executivo de TI é de implementador de estratégia. A figura 12 

abaixo ilustra esta perspectiva de alinhamento. 

   

Estratégia de 

negócios
Estratégia de TI

Estrutura 

organizacional Estrutura de TI

Domínio âncora:

Domínio pivot:

Domínio impactado:

- Estratégia de negócios

- Estrutura organizacional

- Estrutura de TI

Perspectiva de Execução de Estratégia

  

Figura 12 – Perspectiva de Execução de Estratégia 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 
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2.3.2.2.2 Transformação tecnológica 

Nesta perspectiva, a implementação de uma dada estratégia de negócio é feita 

através da implementação de uma dada estratégia de TI e das correspondentes 

mudanças na infraestrutura de TI. A lógica é que a estratégia de negócios é melhor 

implementada através de novos recursos de TI do que através da melhoria de 

processos organizacionais internos.  

Nesta perspectiva, o papel do executivo de negócios é o de visionário tecnológico, 

enquanto o do executivo de TI é de arquiteto de tecnologia, aquele que irá prover a 

infraestrutra de TI adequada à estratégia em questão. Esta perspectiva é ilustrada 

pela figura 13 abaixo. 

 

   

Estratégia de 

negócios

Estratégia de TI

Estrutura 

organizacional Estrutura de TI

Domínio âncora:

Domínio pivot:

Domínio impactado:

- Estratégia de negócios

- Estratégia de TI

- Estrutura de TI

Perspectiva de Transformação Tecnológica

 

Figura 13 – Perspectiva de Transformação Tecnológica 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

 

2.3.2.2.3 Potencial Competitivo 

Esta perspectiva relaciona-se com a exploração de recursos de TI para geração de 

novos produtos e serviços. Uma dada estratégia de TI molda a estratégia de 

negócios e as correspondentes mudanças em nível de infraestrutura organizacional. 

Deve-se observar a diferença entre esta abordagem e a perspectiva clássica de 

alinhamento restrito aos domínios de estratégia de TI e estratégia de negócios 

(MCFARLAN, 1984; WISEMAN, 1985); nesta, a questão da implementação da 



30 
 

estratégia, representada pelo domínio de infraestrutura e processos organizacionais, 

é negligenciada, ficando a abordagem restrita à formulação da estratégia. 

Nesta perspectiva, o papel do executivo de negócios é o de visionário de negócios, 

aquele que consegue associar novos recursos de TI a novos negócios, enquanto o 

do executivo de TI é de catalisador, ou aquele que identifica e interpreta tendências 

de TI de mercado e auxilia o executivo de negócios a identificar oportunidades e 

riscos. A ilustração desta perspectiva encontra-se na figura 14 abaixo. 

 

   

Estratégia de 

negócios
Estratégia de TI

Estrutura 

organizacional Estrutura de TI

Domínio âncora:

Domínio pivot:

Domínio impactado:

- Estratégia de TI

- Estratégia de negócios

- Estrutura organizacional

Perspectiva de Potencial Competitivo

 

Figura 14 – Perspectiva de Potencial Competitivo 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

 

2.3.2.2.4 Nível de Serviço 

O foco desta perspectiva está em elevar ao máximo o nível de serviço da 

organização de TI. Ela parte de um entendimento das dimensões externas da 

estratégia de TI e passa pelo desenho adequado da infraestrutura de TI, com isso 

atendendo às necessidades dos usuários representados pela infraestrutura 

organizacional. Nesta perspectiva, o papel do executivo de negócios é o de 

priorizador, enquanto o do executivo de TI é de líder executivo, responsável pela 

garantia do nível de serviço de TI prestado ao negócio. A ilustração desta 

perpsectiva encontra-se na figura 15 abaixo. 
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De acordo com os autores do modelo, não existe a priori vantagem de nenhuma 

perspectiva sobre as demais, sendo sua melhor utilização contingente às condições 

específicas de cada empresa. 

 

      

Estratégia de 

negócios
Estratégia de TI

Estrutura 

organizacional Estrutura de TI

Domínio âncora:

Domínio pivot:

Domínio impactado:

- Estratégia de TI

- Estrutura de TI

- Estrutura organizacional

Perspectiva de Nível de Serviço

 

Figura 15 – Perspectiva de Nível de Serviço 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

 

2.3.2.3 Alinhamento Estratégico Completo 

Envolve a atenção simultânea aos quatro domínios e pode se manifestar sob as 

formas fraca e forte. A forma fraca corresponde ao laço simples através dos quatro 

domínios, enquanto a forma forte corresponde ao laço duplo (vide quadrantes 

superiores da figura 16). 

A lógica que permeia o alinhamento estratégico completo baseia-se nos conceitos 

de completude e validade. A completude refere-se à consideração dos quatro 

domínios nos ciclos de alinhamento. A validade refere-se à eliminação de possível 

viés resultante do estabelecimento de um domínio âncora nos ciclos de alinhamento. 

A figura 16 contempla as modalidades de alinhamento discutidas acima, com 

exceção daquelas envolvendo apenas dois domínios, aqui consideradas 

disfuncionais. O alinhamento envolvendo três domínios pode ser unidirecional ou 

focado. A diferença é que o focado busca eliminar a possibilidade de viés através de 

um mecanismo de correção. Os autores defendem que a eficácia dos processos de 
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alinhamento completo é maior do que as perspectivas de alinhamento até aqui 

discutidas. 

 

      

----++
OU

OU

COMPLETUDE

VALIDADE

INVÁLIDO VÁLIDO

COMPLETO

PARCIAL

A

LAÇO DUPLO

UNI-DIRECIONAL FOCADO
B

DC

Eficácia (A) < Eficácia(B) = Eficácia(C) < Eficácia(D)

LAÇO SIMPLES

 

Figura 16 – Completude e validade do alinhamento estratégico 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

 

As perspectivas de alinhamento que atendem às características de laço duplo são 

conhecidas como perspectivas de fusão. A mais importante delas é a fusão de 

infraestrutura (figura 17 abaixo), que caracteriza-se por uma situação em que uma 

sólida estratégia de negócios (domínio âncora) necessita de melhorias na 

infraestrutura de TI (domínio de impacto) para se concretizar. A perspectiva de fusão 

neste caso reúne as duas perspectivas de três domínios que têm a estratégia de 

negócios como âncora e a infraestrutura de TI como domínio de impacto. São elas 

as perspectivas de execução de estratégia e de transformação tecnológica. 
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Estratégia de 

negócios
Estratégia de TI

Estrutura 

organizacional Estrutura de TI

Perspectiva de Fusão da Estrutura de TI

 

Figura 17 – Perspectiva de fusão de infraestrutura 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

 

2.3.2.4 A Natureza Dinâmica dos Ciclos de Alinhamento Estratégico 

É importante ressaltar que o alinhamento estratégico possui natureza dinâmica, e 

assim requer que se faça um levantamento contínuo das tendências nos quatro 

domínios de forma a se providenciar novos ciclos de alinhamento. Em outras 

palavras, alinhamento estratégico é uma jornada, e não um evento. 

2.4 TI na Década de 90 – Automação de Transações 

A década de 90 foi marcada por robustos investimentos das empresas em sistemas 

ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management) e CRM 

(Customer Relationship Management), tendo como principal objetivo a automação 

de transações com consequentes ganhos de produtividade e desempenho. 

Em estudo realizado junto a 623 grandes empresas americanas que passaram por 

tal ciclo de investimentos, Brynjolfsson et al. (2006) quantificaram os ganhos de 

produtividade e desempenho auferidos. Os indicadores utilizados no estudo - de 

caráter operacional e financeiro - com suas respectivas definições e interpretações 

encontram-se na tabela 3 abaixo. 
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Tabela 3 - Indicadores operacionais e financeiros 
(Fonte: adaptado de BRYNJOLFSSON et al., 2006) 

 

Pela tabela 4 abaixo, observa-se os ganhos experimentados pela massa de 

empresas estudadas. Por exemplo, o giro de estoque apresentou ganho médio de 

20,9% e a eficiência da cobrança teve aumento de 13,1%. 

Tabela 4-- Efeitos de ERP, SCM e CRM em Indicadores operacionais e financeiros 
(Fonte: adaptado de BRYNJOLFSSON et al., 2006) 

 

Outro aspecto importante identificado pelo mesmo estudo diz respeito ao ciclo dos 

investimentos realizados no período. Assim, em geral as empresas iniciaram os 

investimentos com sistemas ERP, com o qual auferiram determinado nível de 

ganhos de desempenho. Tais ganhos motivaram as empresas a iniciar nova rodada 

de investimentos complementares, desta vez em sistemas SCM e CRM, com os 

quais chegaram ao nível de ganhos como os exibidos na tabela 4. O círculo virtuoso 

aqui descrito encontra-se representado na figura 18 abaixo. 
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Figura 18 – Círculo virtuoso de investimentos em ERP, SCM e CRM 
(Fonte: adaptado de BRYNJOLFSSON et al., 2006) 

 

2.5 O Advento da Internet 

Surgido na década de 60 nos EUA, sob motivação militar no contexto da Guerra 

Fria, o conceito da internet tinha como idéia base construir uma rede que 

continuasse a funcionar mesmo que tivesse uma parte destruída por um ataque 

inimigo. 

Posteriormente, sob o nome de Arpanet, a rede passou a ser utilizada por 

instituições de ensino e educação. Comercialmente, a rede passou a ser utilizada 

em 1993, já sob o nome de internet (LAURINDO, 2008). A rede mundial funciona 

sob o princípio de “quebra” da informação em pacotes que podem seguir para seu 

destino por diferentes caminhos e que serão “remontados” no destino final. 

A internet representou em evento marcante do final do século XX, ao proporcionar 

uma brutal aceleração do acesso às informações, uma grande melhoria da 

comunicação e das possibilidades de colaboração, um significativo aumento do ritmo 

de divulgação de novos conhecimentos e das descobertas científicas, e, por fim, ao 

facilitar a prática de e-business (LAURINDO, 2008). 
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2.5.1 Implicações Estratégicas da Internet 

O surgimento da internet levou Porter a publicar um artigo em 2001 em que, com 

base no modelo das cinco forças competitivas, analisa seu impacto na formulação 

de estratégias pelas empresas (figura 19). O autor identifica vários impactos da 

internet no ambiente competitivo, tais como a tendência à competição por preço e o 

aumento do poder de barganha dos consumidores (PORTER, 2001). Porém, a 

conclusão mais importante desta análise é que a melhor forma de assimilação desta 

nova ferramenta (a internet) é a sua integração à estratégia e operação da empresa, 

de forma que ela complemente – e não canibalize – a abordagem estratégica 

existente e ajude a criar vantagens sistêmicas de difícil imitação pela concorrência. 

       

Figura 19 – Influência da internet nas cinco forças competitivas 
(Fonte: adaptado de PORTER, 2001) 

 

2.5.2 Cadeia de valor virtual 

Rayport e Sviokla (2000) defendem que a informação pode ser por si só uma fonte 

de valor e apresentam o conceito de cadeia de valor virtual. Desta forma, as 

empresas passam a trabalhar com duas cadeias de valor: a cadeia física associada 

ao mundo físico dos recursos tangíveis (com a qual a empresa compete no chamado 

“marketplace”) e a cadeia virtual, associada ao o mundo virtual constituído de 

informações (com a qual a empresa compete no chamado “marketspace”). 
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Segundo estes autores, a criação de valor na cadeia virtual se dá em três estágios: 

visibilidade, espelhamento e novos relacionamentos com clientes. A fase de 

visibilidade caracteriza-se pelo desenvolvimento da capacidade de a empresa 

“enxergar” as operações físicas de forma mais eficaz através da informação. 

Sistemas como ERPs são utilizados como fundação para esta fase. 

O estágio de espelhamento caracteriza-se pela substituição de atividades da cadeia 

de valor física por atividades na cadeia virtual, geralmente com maior rapidez, maior 

flexibilidade e menor custo. Ao criar a cadeia de valor virtual, a empresa passa a 

gerenciar duas cadeias de valor com lógicas econômicas distintas, uma vez que os 

conceitos tradicionais de economia de escala e escopo, válidos para a cadeia física, 

não se aplicam à cadeia virtual. Ainda assim, é necessário que as duas cadeias de 

valor sejam gerenciadas de forma harmônica. 

Finalmente, uma vez criada a cadeia de valor virtual, passa-se para o terceiro 

estágio, que é o de extração de valor desta cadeia através do desenvolvimento de 

novos relacionamentos virtuais com clientes. Cada etapa da cadeia de valor virtual 

permite extrações de informações que podem vir a se constituir em um novo produto 

ou serviço. 

O caminho entre a informação “bruta” residente na cadeia de valor virtual e o novo 

produto ou serviço entregue ao cliente passa por cinco etapas: coleção, 

organização, seleção, empacotamento e distribuição. Assim, a combinação destas 

cinco etapas com a cadeia de valor virtual constituem uma matriz de valor que 

permite às companhias identificar as necessidades dos seus clientes e atendê-las de 

forma mais eficiente. A figura 20 abaixo ilustra esta discussão. 
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Figura 20 - Cadeia de valor virtual e matriz de valor 
(Fonte: adaptado de RAYPORT e SVIOKLA, 2000) 

 

O gerenciamento das duas cadeias de valor em uma empresa irá requerer que o 

gestor tenha um bom entendimento de suas principais diferenças. A cadeia de valor 

física é composta de uma sequência linear de atividades com pontos de entrada e 

saída bem definidos; já a cadeia virtual é não-linear, aproximando-se de uma matriz 

de diversas possíveis entradas e saídas que podem se combinar de várias formas. 

Assim, ao gestor cabe a reinterpretação de alguns conceitos-chave que são 

profundamente alterados ao se passar do mundo físico para o mundo virtual. 

O primeiro conceito-chave a ser reconsiderado diz respeito ao fato que ativos digitais 

não são consumidos após seu uso, podendo ser reutilizados infinitas vezes. Novas 

economias de escala aplicam-se também ao mundo virtual, onde pequenas 

empresas conseguem operar com custos baixos e atuar em mercados 

tradicionalmente dominados por grandes empresas. O mundo virtual permite ainda 

que as empresas possam expandir facilmente seu escopo de atuação, fazendo uso 

das informações armazenadas sobre seus clientes. A compressão dos custos de 

transação permite o rastreamento e controle de informações cujo custo seria 

proibitivo antigamente. Por fim, o surgimento do universo virtual permite às 

empresas mudar sua abordagem centrada na oferta para uma abordagem centrada 

na demanda, em que o cliente ocupa posição central. 

Kalakota e Robinson (2001) propõem uma abordagem alternativa para a questão da 

cadeia de valor em ambiente virtual.  De acordo com estes autores, a competição 
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em ambiente virtual requer uma reversão da cadeia de valor das empresas. A 

abordagem tradicional, de “dentro para fora” (parte superior da figura 21 abaixo), 

implica em uma cadeia de valor organizada de acordo com os produtos ou serviços 

oferecidos ao mercado. A abordagem recomendada para a competição no mundo 

virtual (parte inferior da mesma figura) é centrada no cliente, e nela a cadeia 

organiza-se a partir das necessidades e prioridades destes. 
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Processos e 
infraestrutura
rígidos

Produtos / 
Serviços

Canais Clientes

Necessidades 
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infraestrutura
flexíveis

Competências 
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terceirizadas

Negócio convencional

e-business

Reversão da Cadeia de Valor

 

Figura 21 – Reversão da cadeia de valor 
(Fonte: adaptado de KALAKOTA e ROBINSON, 2001) 

 

2.5.3 Organização virtual 

O tema da organização das empresas no ambiente de negócios virtuais foi 

explorado por Venkatraman e Henderson (1998). O modelo proposto por estes 

autores aplica-se a todas as empresas, sejam elas empresas tradicionais de 

manufatura ou empresas de alta tecnologia do século 21. 

O modelo em questão apóia-se em três vetores interdependentes: a. o vetor de 

interação com cliente, b. o vetor de configuração de ativos e c. o vetor de 

alavancagem de conhecimento. Os vetores apóiam-se sobre uma plataforma sólida 

de TI. 
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O vetor de interação com clientes está associado ao relacionamento empresa-cliente 

(B2C). Na organização virtual, os clientes podem experimentar produtos e serviços 

remotamente, participar de customização dinâmica de produtos e serviços e criar 

comunidades de clientes. Em uma analogia com a organização funcional, este vetor 

corresponde à área de marketing. 

O vetor de configuração de ativos está associado à integração da empresa em redes 

de negócios (B2B), em contraposição ao modelo de integração vertical da economia 

industrial. Em uma analogia com a organização funcional, este vetor corresponde à 

área de suprimentos. 

Por fim, o vetor de alavancagem de conhecimento está ligado ao aproveitamento de 

diversas fontes de expertise dentro e fora dos limites da empresa. Em uma analogia 

com a organização funcional, este vetor corresponde à área de recursos humanos. 

Os autores enfatizam a importância da interdependência dos três vetores para o 

completo aproveitamento da organização virtual. Esta interdependência tem como 

facilitador central a adoção pela empresa de sistemas de gestão integrada (ERP) 

conjugados com tecnologias da internet. 

  

Figura 22 – Organização virtual: três vetores e três estágios 
(Fonte: adaptado de VENKATRAMAN e HENDERSON, 1998) 
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A transição do modelo de organização característico da era industrial para o modelo 

virtual se dá em estágios. O primeiro estágio pressupõe mudanças ao nível das 

atividades; o segundo estágio prevê a virtualização ao nível da organização; por fim, 

o terceiro estágio foca-se na rede de relacionamentos entre as organizações. 

Devido ao foco do presente trabalho na interação das empresas com seus clientes, 

é sobre este vetor que será dada maior ênfase a seguir. 

O foco da interação com clientes na era industrial residia na eficiente distribuição de 

produtos de forma linear e unidirecional do fabricante para o consumidor. A 

economia digital enseja o estabelecimento de uma ligação bidirecional entre e 

empresa e seus clientes; esta nova forma de ligação aplicas-se tanto a 

relacionamentos B2C quanto B2B. 

Como pode ser observado na figura 22, os três estágios de virtualização do vetor de 

relacionamento com clientes são a experiência remota de produtos e serviços, a 

customização dinâmica e a formação de comunidades de clientes. 

Correspondendo ao primeiro estágio, todas as empresas devem investigar a melhor 

forma de seus produtos e serviços serem experimentados virtualmente, geralmente 

através de um site na internet.  

Empresas de bens de consumo (duráveis e não-duráveis), assim como empresas 

B2B têm sua estratégia moldada sobre uma pesada estrutura de ativos físicos e 

sobre o desenvolvimento de fortes marcas suportadas por publicidade e distribuição 

em massa (VENKATRAMAN e HENDERSON, 1998). Ainda assim, relacionamento 

remoto e contínuo com clientes é um item mandatório na agenda estas empresas, 

em paralelo com uma revisão de suas marcas e identidades. 

O estágio da customização dinâmica apóia-se em três princípios: modularidade, 

inteligência e organização. A modularidade corresponde à decomposição de 

produtos e serviços em módulos que podem ser combinados de modo a entregar ao 

cliente melhores funcionalidades. A Inteligência é o que guia a estratégia de 

modularização, e tem como fonte a contínua troca de informações com os clientes. 

Por fim, a organização deve ter seus processos internos alterados de uma 

perspectiva “de dentro para fora” para uma perspectiva “de fora para dentro”, de 
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forma a contemplar as múltiplas formas de entrega de seus produtos e serviços com 

base no atendimento customizado às necessidades dos clientes. 

O terceiro estágio do modelo corresponde às comunidades de clientes. Estas 

comunidades indicam uma mudança de poder no relacionamento entre empresas e 

clientes, passando o cliente a ser mais poderoso devido ao potencial de coleta e 

disseminação de informações das comunidades. A forma de participação e resposta 

às comunidades de clientes passa a ser componente importante da estratégia das 

empresas no ambiente virtual. 

O estágio três do modelo de Venkatraman e Henderson (1998), que enfatiza os 

relacionamentos interorganizações, pode ser também compreendido sob a 

perspectiva do conceito de competências essenciais (PRAHALAD e HAMEL, 2000). 

Sob esta ótica, a internet, ao facilitar o estabelecimento de relacionamentos em 

rede, causa um deslocamento na origem das competências com as quais a empresa 

compete. Parte-se de uma situação característica da era industrial, em que as 

competências residem dentro da empresa, para um novo cenário em que as 

competências residem nas redes de fornecedores, parceiros e clientes (PRAHALAD 

e RAMASWAMY, 2000). A figura 23 fornece mais detalhes sobre este processo. 

 

Figura 23 – Competências essenciais fora da empresa  
Fonte: adaptado de Prahalad e Ramaswamy, 2000 

 

2.5.4 Espaços de Atuação Virtual 

A expansão dos negócios tradicionais de uma empresa para o ambiente virtual pode 

se dar em quatro espaços virtuais, de acordo com modelo apresentado por Angehrn 
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(1997) conhecido como ICDT (figura 24). Os espaços identificados por este modelo 

são os espaços de informação, comunicação, transação e distribuição. 
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Figura 24 – Os quatro espaços de atuação virtual 
(Fonte: adaptado de ANGEHRN, 1997) 

 

O espaço virtual de informação consiste dos canais baseados na internet através 

dos quais a empresa pode exibir informações sobre si mesma e sobre os produtos e 

serviços que oferece.  

O espaço virtual de comunicação corresponde aos canais baseados na internet 

através do qual os agentes econômicos podem se encontrar para troca de 

experiências e idéias, negociação de parceiras e criação de comunidades. 

O espaço virtual de distribuição representa um novo canal para distribuição de 

produtos e serviços. Por este canal podem ser distribuídos produtos digitais, não-

físicos ou serviços auxiliares associados a serviços ou produtos físicos 

convencionais. 

Por fim, o espaço transacional corresponde à realização de transações via internet 

entre os agentes econômicos, tais como colocação de pedidos, faturamento ou 

pagamentos.  

A presença da empresa em cada um dos quatro espaços pode ainda ser classificada 

em termos de sofisticação técnica e nível de customização (figura 25). A sofisticação 
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está ligada ao apuro técnico da solução em questão (por exemplo, presença de 

recursos 3D, animações, mecanismos real-time, entre outros), enquanto o nível de 

customização relaciona-se ao quanto a solução se comporta de maneira 

individualizada para cada cliente, aproximando-se do conceito de marketing one-to-

one (RAYPORT e SVIOKLA, 1995) e N = 1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 
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Figura 25 – Os quatro espaços de atuação virtual e estratégias associadas 
(Fonte: adaptado de ANGEHRN, 1997) 

 

Ao estruturar a estratégia de presença da empresa na internet, o modelo ICDT 

contribui para a identificação das competências requeridas e das mudanças 

organizacionais necessárias tanto em nível de back-office quanto de front-office. Por 

exemplo, a ocupação dos espaços de informação e comunicação corresponde a 

uma extensão do front-office da empresa, requerendo o desenvolvimento de 

competências como o uso apropriado de canais eletrônicos para a comunicação 

com clientes. Já os espaços de distribuição e transação relacionam-se mais 

diretamente ao back-office, requerendo habilidades em evitar indesejados efeitos de 

substituição de canais tradicionais e equacionar aspectos de segurança e legais, por 

exemplo. Este aspecto do modelo ICDT é ilustrado pela figura 26 abaixo. 
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Figura 26 – Os quatro espaços de atuação virtual, pontos de atenção e competências associadas 
(Fonte: adaptado de ANGEHRN, 1997) 

 

2.5.5 Modalidades de e-business 

Balocco  et al. (2006) propõem as seguintes modalidades de e-business: 

a. B2B (Business to Business): envolve o relacionamento entre a empresa e 

fornecedores, clientes e terceiros no que diz respeito a processos de compra 

e venda e troca de dados e informações. 

 

b. B2C (Business to Consumer): envolve o relacionamento entre a empresa e o 

consumidor final no que diz respeito a processos de comunicação, marketing 

e venda. 

 

c. B2E (Business to Employee): envolve o relacionamento entre a empresa e 

seus funcionários no que diz respeito a processos organizacionais internos, 

tais como comunicações corporativas, gestão de documentos, gestão do 

conhecimento, entre outros. 

 

d. C2C (Consumer to Consumer): envolve a compra e venda de bens e serviços 

entre indivíduos. 
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e. C2B (Consumer to Business): envolve a manifestação da intenção de compra 

pelo consumidor e a mobilização das empresas para atendê-lo. 

Com relação à modalidade B2B, os mesmo autores propõem a seguinte 

categorização: 

a. E-sourcing: envolve os processos de procura por novo fornecedor, sua 

qualificação e certificação e as negociações de fornecimento. 

 

b. E-catalog: envolve o processo repetitivo de aquisições via internet de 

produtos e serviços cujas condições de fornecimento já foram previamente 

acordadas. 

 

c. E-supply chain execution: envolve as atividades do ciclo colocação do pedido-

entrega-pagamento. 

 

d. E-supply chain collaboration: envolve atividades de natureza colaborativa com 

clientes e fornecedores, tais como desenvolvimento de novos produtos e 

planejamento e programação da produção e de suprimentos. 

A figura 27 abaixo é baseada nos relacionamentos na cadeia de valor e 

suprimentos, e indica os pontos de intervenção de aplicações de e-business de 

acordo com Balocco et al. (2006). 
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Figura 27 – Serviços prestados pelo e-business 
(Fonte: adaptado de BALOCCO et al., 2006) 

 

Com relação à modalidade B2C, Willcocks e Plant (2001) apresentaram o grid 

estratégico B2C (figura 28), através do qual se pode mapear a evolução das 

empresas convencionais atuantes nesta modalidade de e-business. 
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Figura 28 – Grid Estratégico B2C 
(Fonte: adaptado de Willcocks e Plant, 2001) 
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O quadrante tecnologia é a porta de entrada das empresas no universo B2C. O 

posicionamento neste quadrante tem sua importância estratégica no sentido de ser 

um investimento para o futuro, mas o valor para o negócio está em mover a empresa 

para o quadrante marca ou serviço – e então para o de mercado. 

Quadrante Marca 

Se a exploração da marca (branding) na internet pode efetivamente influenciar o 

crescimento de mercado, ela pode gerar problemas para as empresas que não 

entregam as promessas representadas por suas marcas. A atuação no quadrante 

marca permite quatro abordagens: reforço de marca, reposicionamento de marca, 

criação de marca e seguimento (followership) de marca. 

As abordagens reforço de marca e reposicionamento de marca tendem a fornecer 

maiores ganhos de lucratividade (WILLCOCKS e PLANT, 2001). 

Quadrante Serviço 

Empresas com atuação no quadrante serviço exploram a capacidade de coletar 

informações sobre seus clientes e fornecer informações a eles de acordo com seus 

termos. Estas informações são usadas em iniciativas como customização em massa 

e marketing one-to-one (PINE, 1993). O foco está na retenção de clientes, através 

da prestação de serviços integrados. As principais práticas de valor agregado são: 

 Personalização 

 Níveis de serviço por categorias (simples / diferenciado) 

 Coleta de informações sobre o cliente para melhoria da experiência 

 Interação com clientes simplificada 

 Atuação em pontos nos quais o cliente tem dificuldade de interação com a 

empresa 

 Ponto único de contato 

 Equilíbrio entre autosserviço e suporte 

 Aperfeiçoamento do conhecimento sobre o cliente 

Quadrante Mercado 

O que distingue as companhias atuantes no quadrante mercado, e, portanto de 

maior sucesso no ambiente B2C, é a habilidade em integrar marketing, serviços ao 
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cliente e uso de informação e tecnologia para entregar uma estratégia lucrativa de 

longo prazo. A consecução deste objetivo passa pela reeducação de pessoas, 

reconfiguração de processos e remodelagem da infraestrutura tecnológica. 

Estas empresas compartilham algumas características: integração de tecnologias 

internet em seu núcleo de negócios, uso das informações coletadas online para 

obtenção de insights sobre o cliente e ampliação dos serviços e foco intenso nos 

clientes e em marketing. Além disso, elas foram capazes de descobrir meios de usar 

a internet de forma estratégica e buscar caminhos para sustentar sua vantagem – 

através da exploração da marca, relacionamento com clientes e diferenciação.  

Diferenciação 

Willcox e Plant (2001) enfatizam a importância da diferenciação em B2C. De acordo 

com estes autores, a competição através de preços no ambiente B2C não é 

sustentável na maioria dos setores. A diferenciação tem que ser obtida em um 

contexto competitivo sujeito a constantes mudanças, de forma que o cliente veja a 

proposta de valor dinâmica como superior às alternativas. Conquistar tal 

diferenciação requer conhecimento sobre e relacionamento com clientes, além de 

velocidade e flexibilidade para antecipação e resposta. Além disso, a diferenciação 

tem que ser obtida em um ambiente internet, onde o poder tem sido com frequência 

deslocado para o lado do cliente. 

Tapscott (2006) reitera a importância da diferenciação. Ele trata o tema por 

“decomoditização”. 

Seu argumento é que as empresas podem entregar mais valor ao “decomoditizar” 

produtos e serviços. A “decomoditização” pode ser feita por meio de uma das quatro 

ações abaixo: 

Customizar: criar uma oferta exclusiva para cada cliente que automaticamente 

transforme produtos em serviços, serviços em experiências e experiências em 

transformações. 

“Informacionalizar”: embutir a habilidade de mudar, em resposta às necessidades 

do cliente, a oferta em si. 
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“Experencializar”: tornar o uso de um produto em uma experiência pelo 

engajamento de um ou mais sentidos de maneira única. 

“Transformacionalizar”: prover ofertas que ajudem o cliente concretizar seus 

objetivos por si próprio. 

A figura 29 abaixo ilustra os caminhos possíveis para se atingir o quadrante 

mercado. 

MARCA MERCADO

TECNOLOGIA SERVIÇO

FOCO DE INFORMAÇÃO

FOCO DE 

MARKETING

ALTO

BAIXO

ALTOBAIXO

 

Figura 29 – Caminhos no Grid Estratégico B2C 
(Fonte: adaptado de Willcocks e Plant, 2001) 

 

2.5.6 Modelos de Negócio em e-business 

O termo “modelo de negócios” é usado frequentemente para descrever os 

elementos-chave de um determinado negócio (HEDMAN e KALLING, 2003), e goza 

de popularidade no âmbito da pesquisa em e-business (AMIT e ZOTT, 2001). Há 

inclusive modelos de negócio que são objeto de patente, como o one-click purchase 

da Amazon (RAPPA, 2002). 

A aceitação do conceito se deve, entre outros, à união que promove entre vários 

aspectos do conceito de estratégia, como recursos, atividades, estrutura, produtos e 

fatores externos (HEDMAN e KALLING, 2003). 
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No âmbito do e-business, há uma profusão de modelos: Cherian (2001) apresenta 

33 modelos, Applegate (2001) classifica 22 modelos e Timmers (1998) lista 11 

modelos. 

Um modelo de negócio é definido por Timmers (1998) como uma arquitetura para os 

fluxos de produtos, serviços e informação, incluindo a descrição das várias 

atividades de negócios e seus papéis. Definição similar é apresentada por Weill e 

Vitale (2001): uma descrição dos papéis e relações entre os consumidores finais, 

clientes, parceiros e fornecedores da empresa que identifica os fluxos mais 

importantes de informação, produtos e dinheiro, e dos principais benefícios aos 

participantes. 

Devido à sua abrangência, o conceito de modelo de negócios que será adotado 

neste trabalho é o apresentado por Hedman e Kalling (2003), cuja representação 

gráfica encontra-se na figura 30. 
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Instrumentos de análise

 

Figura 30 – Elementos do modelo de Negócios 

(Fonte: adaptado de HEDMAN e KALLING, 2003) 

 

O modelo inclui os seguintes componentes: clientes, concorrentes, oferta de 

produtos/serviços, organização e atividades, recursos e fornecedores. Há também 
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um componente longitudinal, que corresponde à dinâmica do modelo ao longo do 

tempo. A lógica do modelo é que para gerenciar as forças atuantes na sua indústria 

e atender o mercado, a empresa precisa de atividades, recursos, fatores de 

produção (capital e trabalho) e matéria-prima. Deve-se observar que os diversos 

componentes guardam relação de causalidade entre si. 

O modelo pode servir como ferramenta de análise em um corte vertical (“fotografia” 

dos componentes em um determinado ponto do tempo) ou horizontal (mudanças ao 

longo do tempo). 

Yip (2004) discute o relacionamento entre os conceitos de estratégia e modelo de 

negócios. Segundo este autor, estratégia refere-se às atividades dinâmicas que são 

usadas para mudar um posicionamento da empresa (de mercado, por exemplo) ou 

seu modelo de negócios. Assim, há dois tipos de estratégia possíveis de adoção 

pelas empresas. A primeira é a estratégia de rotina, cujo objetivo é promover 

alterações dentro do modelo de negócios existente. O segundo tipo é chamado de 

estratégia radical, cujo objetivo é a transformação do modelo de negócio antigo em 

um modelo novo (figura 31). 

      

1. Mudança de posição dentro do modelo de negócios atual

2. Mudança de modelo de negócios
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negócios 

antigo

Estratégia radical

Ambiente antigo Ambiente novo

Modelo de 

negócios 

novo

 

Figura 31 – Usos primários da estratégia 

(Fonte: adaptado de YIP, 2004) 
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Ainda de acordo com este autor, um modelo de negócios apresenta os seguintes 

componentes (figura 32): proposta de valor, natureza das entradas, processo de 

transformação (incluindo tecnologia), natureza das saídas, escopo vertical, escopo 

horizontal, escopo geográfico, natureza dos clientes e organização. Dessa forma, 

Yip (2004) afirma que o que Porter (1996) chama de posicionamento estratégico 

seria mais apropriado ser denominado de modelo de negócios. 
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Figura 32 – Elementos do modelo de negócio 

(Fonte: adaptado de YIP, 2004) 

 

2.5.6.1 Modelo de negócios “Click and Brick”  

De particular interesse deste estudo é o modelo de negócios conhecido como “Click 

and Brick”. Particularmente no setor de varejo, a tendência mais forte não é de 

empresas com atuação exclusiva na internet, mas de empresas cujo modelo de 

negócios é um híbrido de atuação online/offline, incorporando práticas de negócios 

físicas e virtuais (KALAKOTA e ROBINSON, 2001). Este modelo de negócios 

permite a um negócio offline pré-existente obter lucro a partir da coexistência com 

uma presença online. 

Diversos estrategistas de negócios têm percebido que um dos melhores 

alavancadores de vendas online é uma loja offline. A chave para a maximização do 

potencial de ambos os canais é o seu entrelaçamento, permitindo ao cliente comprar 

a qualquer hora e em qualquer lugar. O modelo “Click and Brick” coloca o cliente no 

centro do processo de compra (KALAKOTA e ROBINSON, 2001). 
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O modelo “Click and Brick”, tomando ainda o setor de varejo como exemplo, baseia-

se nos seguintes conceitos (KALAKOTA e ROBINSON, 2001): 

 Lojas físicas oferecem conveniência e atendimento pessoal como nenhuma 

outra forma disponível na internet.  

 As mercadorias disponíveis em uma loja online tendem a ser de melhor 

qualidade dos que as disponíveis em uma loja de atuação apenas na internet, 

devido à experiência e relacionamento com fornecedores anteriormente 

existentes no mundo offline. 

 Marcas têm uma grande importância em um universo populado por mais de 2 

milhões de web sites. Aqui novamente a complementaridade entre lojas online 

e offline aparece. As últimas propiciam uma experiência ao cliente com a 

marca insuperável por qualquer outra forma virtual. 

 Sob o ponto de vista dos gastos para aquisição de novos clientes, lojas “click 

and brick” têm larga vantagem sobre lojas puramente online, já que podem 

lançar mão de mecanismos de estímulo para que os clientes offline pré-

existentes migrem para seus serviços online. 

A operacionalização de um modelo de negócios “Click and Brick” não é uma 

empreitada trivial. Diferentes abordagens para aspectos como flexibilidade, recursos, 

política de recrutamento, entre outros, são necessárias para tal empreitada. Neste 

sentido, muitas empresas têm adotado a prática de fazer um “spin-off” de suas 

operações online, de forma a evitar alguns potenciais conflitos entre abordagens 

online e offline coexistindo sob a mesma organização. 

A figura 33 abaixo ilustra o equilíbrio que deve ser buscado sob diferentes aspectos 

para o sucesso do modelo de negócios “Click and Brick”. 



55 
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alertas)

 

Figura 33 – Modelo de negócios “Click and Brick” 

(Fonte: adaptado de KALAKOTA e ROBINSON, 2001) 

 

2.5.7 Fontes de Valor em e-business 

O advento dos negócios conduzidos via internet (e-business) a partir do início dos 

anos 2000, com suas características de dinamismo, rápido crescimento e alta 

competitividade, abriu novos caminhos para a criação de valor (AMIT e ZOTT, 2001). 

Os novos caminhos estão abertos tanto para start-ups como para negócios já 

estabelecidos. 

O termo fonte de valor aqui usado refere-se a qualquer fator que aumente o valor 

total criado por um negócio, podendo tal valor ser apropriado por qualquer um dos 

participantes das transações do negócio (BRANDENBURGER e STUART, 1996). 

Em e-business, a criação de valor não pode ser entendida isoladamente através de 

nenhum dos modelos consagrados como a análise da cadeia de valor (PORTER, 

1985), a formação das redes estratégicas entre empresas (DYER e SINGH, 1998) 

ou a exploração das competências-chave da empresa (BARNEY, 1991). Os 

negócios conduzidos via internet trouxeram mecanismos de relacionamento 

inovadores e estruturas transacionais não existentes nos negócios tradicionais 

(AMIT e ZOTT, 2001). 



56 
 

Algumas características dos mercados virtuais precisam ser entendidas previamente 

à discussão das fontes de valor em e-business. 

Os mercados virtuais são caracterizados pelo alto alcance e riqueza de informações 

(EVANS e WURSTER, 1999). O alcance refere-se à quantidade de pessoas e 

produtos que podem ser atingidos de forma rápida e barata em tais mercados. A 

riqueza de informações refere-se à profundidade e nível de detalhe das informações 

que podem ser acumuladas, oferecidas e trocadas entre os participantes do 

mercado.  

Verifica-se também em tais mercados o fenômeno da desintermediação, que 

corresponde à eliminação de tradicionais intermediários decorrente da 

disponibilização de quantidade crescente de informações sobre produtos e serviços 

aos consumidores finais. 

Outras características dos mercados virtuais que merecem ser citadas são a fácil 

agregação a um produto tradicional de serviços ou produtos complementares, novas 

formas de colaboração entre empresas, redução da assimetria de informações entre 

os agentes econômicos e a customização em tempo real de produtos e serviços. A 

combinação destas características leva à redefinição das tradicionais fronteiras entre 

os participantes de um sistema de valor (SAMPLER, 1998). O surgimento de 

oportunidades de terceirização devido à redução de custos de transação e 

crescentes ganhos de escala leva à redefinição do escopo das empresas atuantes 

nos mercados virtuais (AMIT e ZOTT, 2001).  

Em trabalho publicado em 2001, Amit e Zott buscaram identificar as fontes de valor 

em negócios virtuais. O estudo foi baseado em 59 empresas praticantes de e-

business e utilizou como referencial teórico os seguintes frameworks de geração de 

valor: análise da cadeia de valor, inovação Schumpeteriana, RBV, redes 

estratégicas e economia dos custos de transação. 

2.5.7.1 Análise da cadeia de valor 

A análise da cadeia de valor (PORTER, 1985) analisa a criação de valor ao nível da 

empresa, e se vale de quatro etapas: a. definição da unidade estratégica de negócio, 

b. identificação das atividades críticas, c. definição dos produtos e d. determinação 

do valor das atividades. As principais questões que o modelo busca responder são:  
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a. quais atividades a empresa deve executar e como devem ser executadas e b. 

qual a configuração das atividades que possibilite a agregação de valor ao produto e 

aumente a competitividade da empresa. 

De acordo com este modelo, as fontes de valor da empresa são as escolhas quanto 

a quais atividades executar e como, as ligações das atividades dentro da cadeia e 

entre os participantes do sistema de valor, o timing das atividades, localização, 

divisão de atividades entre as unidades de negócio, aprendizado, integração, escala 

e fatores institucionais (PORTER, 1985). 

Ainda que o conceito de cadeia de valor virtual (RAYPORT e SVIOKLA, 1995) – vide 

seção 2.5.3 deste trabalho – se aproxime mais dos mercados virtuais, ainda há 

espaço para captura de fontes de valor além da análise da cadeia de valor. Por 

exemplo, o valor pode se originar de novas combinações de informação, produtos e 

serviços, novas configurações de transações e da reconfiguração e integração de 

recursos, capacitações, papéis e relacionamentos entre fornecedores, parceiros e 

clientes (AMIT e ZOTT, 2001). 

2.5.7.2 Inovação Schumpeteriana 

Na teoria de Schumpeter, inovação é a fonte de criação de valor. A inovação 

Schumpeteriana dá ênfase à tecnologia e considera combinações inovadoras de 

recursos como fundação de novos produtos e processos produtivos. Estes, por sua 

vez, levam á transformação de mercados e indústrias, e, portanto, ao 

desenvolvimento econômico. 

Este autor introduziu o conceito de destruição criativa (SCHUMPETER, 1942) ao 

observar que após alguma mudança tecnológica os empreendedores se apropriam 

de certas rendas, que por sua vez diminuem conforme as inovações se tornam 

práticas estabelecidas no mercado.  

Ainda que a inovação seja uma importante fonte de valor em e-business, o valor em 

mercados virtuais pode vir de outras fontes como desenvolvimento de transações 

únicas (ao invés de apenas novos produtos ou processos produtivos) ou novas 

formas de colaboração entre empresas. 
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2.5.7.3 Resource-Based View (RBV) 

Como visto na seção 2.1, a RBV afirma que uma combinação única de recursos e 

capacitações complementares e especializadas (que sejam heterogêneos dentro da 

indústria, escassos, duráveis, não facilmente comercializáveis e de difícil imitação) 

podem levar à criação de valor (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984; BARNEY, 

1991; PETERAF. 1993; AMIT e SCHOEMAKER, 1993). 

Em uma economia de rede há alternativas à posse ou controle de recursos e 

capacitações pela empresa, como, por exemplo, através de parcerias ou acordos de 

compartilhamento de recursos (ainda que com maiores riscos quanto à imitação dos 

recursos pelos concorrentes). Assim, a RBV isoladamente não cobre todas as 

possibilidades de criação de valor em negócios virtuais. 

2.5.7.4 Redes Estratégicas 

Redes estratégicas são ligações interorganizacionais estáveis que têm importância 

estratégica para seus participantes. Elas podem se materializar, entre outros, 

através de joint ventures e parcerias cliente-fornecedor (GULATI et al., 2000). 

A criação de valor por redes estratégicas está ligada à estrutura destas. Parâmetros 

como densidade e centralidade (FREEMAN, 1979) têm sido apontados como 

determinantes de vantagens das redes. Além disso, o tamanho da rede e sua 

heterogeneidade têm sido associados à disponibilidade de informações valiosas 

para seus participantes (GRANOVETTER, 1973). 

Mecanismos de governança das redes, tais como confiança (LORENZONI e 

LIPPARINI, 1999) e o acesso a recursos e capacitações de fornecedores e clientes 

(AFUAH, 2000), também estão relacionados à criação de valor por redes.  

O valor das redes pode ainda ter origem no compartilhamento de riscos (KATZ e 

SHAPIRO, 1985), compartilhamento de conhecimentos (ANAND e KHANNA, 2000), 

redução do tempo de lançamento de produtos (KOGUT, 2000), redução da 

assimetria de informações e melhoria na coordenação de atividades entre as 

empresas envolvidas na aliança (GULATI et al., 2000). 
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Ainda assim, as redes estratégicas não capturam todo o potencial de geração de 

valor de e-business ao não contemplar o valor gerado por transações desenvolvidas 

de maneira inovadora e única. 

2.5.7.5 Economia do custo de transação 

A questão central coberta pela economia do custo de transação é por que as 

empresas internalizam transações que poderiam de outra forma ser executadas no 

mercado (COASE, 1937). Williamson (1975, 1979, 1983) sugere que “uma transação 

ocorre quando um bem ou serviço cruza uma barreira tecnológica. Um estágio de 

processamento ou montagem termina, e outro tem início”. 

Os custos de uma transação incluem “o tempo gasto por gerentes e funcionários na 

busca por clientes e fornecedores, comunicação com pares em outras companhias 

com relação aos detalhes da transação.....os custos de viagem, espaço físico para 

reuniões e processamento de documentos”, assim como os custos de 

gerenciamento de produção e armazenamento (LUCKING-REILY e SPULBER, 

2001). Tais custos podem ser diminuídos, por exemplo, pelo estabelecimento de 

transações pela internet (DYER, 1997). 

A teoria do custo de transação identifica a eficiência como uma importante fonte de 

valor, uma vez que ela leva à redução de custos. Aqui mais uma vez observa-se 

que, isoladamente, a economia do custo de transação não é capaz de cobrir todo o 

espectro de fontes de valor em negócios virtuais, já que outras importantes fontes 

como inovação ou reconfiguração de recursos são negligenciadas. 

As fontes de valor em e-business identificadas por Amit e Zott (2001), conforme 

figura 34, são eficiência, complementaridades, inovação e retenção (lock-in).  
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Figura 34 – Fontes de valor em e-business 

(Fonte: adaptado de AMIT e ZOTT, 2001) 

 

Ganhos de eficiência em e-business geram valor de diversas formas, entre as quais 

podemos mencionar a redução de custos de busca, simetria de informações entre 

clientes e fornecedores, simplicidade e velocidade das transações e ganhos de 

escala pela agregação de demanda e compras em grande volume. 

As complementaridades surgem quando o valor do todo é maior que a soma do 

valor das partes. Em e-business, elas podem gerar valor, por exemplo, a partir da 

oferta de serviços associadas a produtos e da oferta de produtos e serviços online e 

offline complementares. 

 O valor oriundo da retenção ocorre quando os consumidores sentem-se motivados 

a repetir a transação com a empresa ou quando os parceiros estratégicos sentem-se 

motivados a manter ou aprofundar suas alianças, resultando em maiores receitas e 

menores custos para as empresas. A retenção pode se originar, por exemplo, de 

programas de fidelização e de comunidades virtuais que mantêm o vínculo entre a 

empresa e seus consumidores. 

Por fim, a inovação gera valor, por exemplo, pelo estabelecimento de novas 

estruturas de transação, novos conteúdos na transação ou ainda pela participação 

de novos atores. 
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É importante observar que as diversas fontes de valor aqui discutidas possuem a 

propriedade de se reforçarem mutuamente.  Por exemplo, eficiência e 

complementaridades reforçam a retenção, já que melhores serviços ajudam a 

manter os clientes. 

A associação das diferentes fontes de valor aos frameworks discutidos acima pode 

ser visualizada na tabela 5 abaixo. 

Tabela 5 – Ancoragem teórica das fontes de valor em e-business 
(Fonte: adaptado de AMIT e ZOTT, 2001) 

 

Steinfield et al. (2002) estudaram as sinergias existentes entre as presenças física e 

virtual de empresas de diferentes segmentos, e chegaram a conclusões similares às 

de AMIT e ZOTT (2001) quanto ao valor gerado quando esta coexistência ocorre de 

forma harmônica (figura 35). 

Assim, estes autores apontam como resultado da harmonização das presenças 

física e virtual a redução de custos (análoga à eficiência de AMIT e ZOTT (2011)), a 

diferenciação pela oferta de serviços complementares (análoga à 

complementaridade de AMIT e ZOTT (2011)), o aumento de confiança (análoga à 

retenção de AMIT e ZOTT (2011)) e a extensão de mercado. 
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Figura 35 – Sinergias entre presenças física e virtual 
(Fonte: adaptado de STEINFIELD et al., 2002) 

 

2.5.8 Gestão de serviços 

Por se tratar de um trabalho com foco em negócios em ambiente virtual, o foco nesta 

seção será dado à prestação de serviços via internet. 

O primeiro aspecto a ser abordado neste trabalho com relação à gestão de serviços 

é a qualidade dos serviços. 

A percepção do cliente quanto à qualidade do serviço e sua satisfação são 

profundamente influenciados pelo encontro de serviço, que pode ser definido como 

um período de tempo durante o qual o cliente interage diretamente com o serviço 

(SHOSTACK, 1985). 

Este conceito compreende todos os aspectos do serviço com o qual o cliente 

interage, incluindo o quadro de funcionários, instalações físicas e outros elementos 

tangíveis (BITNER et al., 1990), assim como interações interpessoais e não-

humanas com o provedor (MEUTER et al., 2000). 

2.5.8.1 Qualidade de Serviços via Internet 

A avaliação da qualidade de serviços prestados via internet envolve duas áreas de 

estudo: a. qualidade de serviços e satisfação do cliente e b. qualidade de sistemas 

com ênfase na satisfação do usuário final. 

A literatura sugere que a qualidade de serviço é determinada pela diferença entre as 

expectativas dos clientes quanto ao desempenho do provedor e sua avaliação do 
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serviço recebido (PARASURAMAN et al.., 1985, 1988). Com base em seus estudos, 

estes autores identificaram dez atributos que influenciam a percepção da qualidade 

do serviço: 1. tangíveis, 2. confiança, 3. receptividade (responsiveness), 4. 

competência, 5. cortesia, 6. comunicação, 7. credibilidade, 8. segurança, 9. acesso e 

10. entendimento do cliente. 

Posteriormente, os mesmos autores agregaram as dez dimensões acima em cinco 

fatores: 1. tangíveis, 2. confiança, 3. receptividade (responsiveness), 4. segurança e 

5. empatia. 

Com base nestas cinco dimensões, foi desenvolvida a ferramenta SERVQUAL, um 

instrumento para medição da qualidade de serviços baseado em 22 tópicos. 

A lista de atributos que influenciam a percepção de qualidade foi revista por diversos 

autores desde o trabalho inicial de Parasuraman. Joseph et al. (1999) analisaram a 

questão sob a ótica de serviços bancários realizados via internet e chegaram à 

seguinte lista de atributos:  

1. Conveniência / acurácia 

2. Retorno / gerenciamento de reclamações 

3. Eficiência 

4. Acessibilidade 

5. Customização 

Estudos de qualidade de sistemas sob a ótica do usuário final são úteis para a 

discussão da qualidade de sistemas online. Doll e Torkzadeh (1988) propuseram 

cinco dimensões da qualidade que influenciam a satisfação de usuários finais em 

suas interações com sistemas online:  

1. Conteúdo (informações online sobre produtos e serviços ou outras 

informações que os clientes necessitam) 

2. Acurácia (transações precisas) 

3. Formato (atratividade do site)  

4. Facilidade de uso (interface amigável, fácil autenticação, boa velocidade, 

fácil navegação) 

5. Atualização (timeliness – informações atualizadas). 
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A gestão da prestação de serviços via internet deve atentar às dimensões acima 

descritas de forma a aumentar a percepção de qualidade pelos clientes. 

Uma maneira alternativa de abordar a gestão de serviços com uso da internet é 

através do Ciclo de Vida do Serviço ao Cliente (PICOLI et al., 1993). Este modelo 

divide o ciclo de vida do relacionamento empresa-cliente em quatro etapas (figura 36 

abaixo). 

SERVIÇO

AQUISIÇÃO

PROPRIEDADE

REQUERIMENTOS

ENCERRAMENTO

CICLO DE VIDA DO SERVIÇO AO CLIENTE

 

Figura 36 – Ciclo de vida do serviço ao cliente 
(Fonte: adaptado de PICOLLI et al., 2001) 

 

A primeira etapa é a de requerimentos, em que o cliente manifesta a necessidade de 

aquisição de algum serviço e define  suas características. Na fase de aquisição 

ocorre a colocação do pedido, seguida do pagamento e aquisição do serviço em 

questão. Em seguida vem a etapa de uso do serviço, onde o cliente pode enfrentar 

problemas que irão requerer algum tipo de suporte do provedor. Finalmente vem a 

fase do descarte, na qual o cliente encerra o uso do serviço, podendo pensar em 

nova aquisição ou em avaliar o custo em que incorreu durante a fase de posse. 

De acordo com o mesmo modelo, as quatro etapas acima discutidas podem ser 

divididas em 12 estágios (tabela 6).  
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Tabela 6-- Estágios do ciclo de vida do serviço ao cliente 
(Fonte: adaptado de PICOLLI et al., 2001) 

 

Todos os estágios são passíveis de ter seus processos de alguma forma alterados 

pelo uso da internet. Por exemplo, no estágio 8 (Integração), a internet pode facilitar 

o treinamento do cliente através de ferramentas online, de forma a facilitar o uso 

adequado do serviço. Ou ainda no estágio 9 (Monitoração do uso), a internet pode 

ser usada para fornecer ao cliente informações em tempo real sobre o 

comportamento do serviço adquirido, possibilitando ao cliente rápida tomada de 

decisões em caso de incidentes e melhorando sua performance. 

O objetivo do modelo é auxiliar os gestores a identificar os processos nos quais o 

uso da internet pode oferecer melhores serviços ao cliente durante o ciclo de vida do 

relacionamento com ele. O uso da criatividade, aliada à estruturação fornecida pelo 

modelo, pode dar origem a soluções inovadoras e não necessariamente de alto 

custo. 

2.5.8.2 Serviços ao cliente com redes sociais 

A emergência de tecnologias de mídia social deverá transformar o tradicional centro 

de serviços ao cliente em um mais abrangente centro (hub) de interação com o 

cliente. A principal diferença reside na inclusão da participação do cliente. 

A manipulação pelo centro de serviços ao cliente de processos que não sejam uma 

requisição direta de cliente, como por exemplo um post no Facebook, pode ser 

problemática, já que o centro de serviços ao cliente é planejado para e otimizado 

para responder a chamadas telefônicas, e-mails e chats relativos a problemas do 
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cliente. Para isso foram estabelecidos processos reativos, assim como 

procedimentos e métricas. A mudança de uma abordagem reativa para proativa em 

interações relativas a observações no Facebook ou afins representa um desafio. 

Uma das características do novo centro de interação com o cliente é que ele 

permitirá a participação dos clientes na identificação e resolução de problemas, 

resultando em uma queda, segundo estimativa do Gartner de 2011, de 2 a 10% na 

quantidade de problemas que um centro de serviços tradicional tem que resolver. 

Ainda segundo previsões do mesmo instituto, existe uma tendência de migração de 

certas interações com clientes para o Twitter ou Facebook, especialmente de casos 

mais simples como saldo de conta bancária, localização de lojas, tabelas de horários 

e status de pedidos, entre outros. Casos mais complexos continuarão a ser tratados 

por chamadas telefônicas. 

As mudanças aqui discutidas podem ser resumidas na tabela 7 abaixo. 

Tabela 7 – Centro de Serviços ao Cliente com e sem aspectos sociais 
(Fonte: adaptado de GARTNER, 2011) 

 

2.5.9 O fenômeno da cauda longa 

Muitos mercados têm sido historicamente dominados por um pequeno número de 

produtos de alta vendagem (hits). O princípio de Pareto, também conhecido como 

regra 80/20 (20% dos produtos geram 80% das receitas), descreve este padrão 

comum de concentração de vendas. No entanto, a tecnologia da informação em 

geral, e a internet em particular, têm o potencial de alterar este equilíbrio 

(BRYNJOLFSSON et al., 2011). Anderson (2006) cunhou o termo “cauda longa” 
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para descrever o fenômeno pelo qual produtos de nicho podem crescer de forma a 

representar uma parcela significativa do total de vendas. 

Apesar do fenômeno da cauda longa ser geralmente associado à internet, sua 

origem remonta a tempos bastante anteriores ao surgimento desta tecnologia. Na 

verdade, ele é uma “culminância de uma sucessão de inovações que remontam a 

vários anos – avanços na maneira como descobrimos, produzimos, distribuímos e 

vendemos bens” (ANDERSON, 2006). Estamos falando de fatores como logística de 

distribuição expressa, padrões ISBN, transações via cartão de crédito, códigos de 

barras, bancos de dados relacionais, entre outros. A internet aparece como o fator 

que permite às empresas entrelaçar estas melhorias de forma a ampliar seu poder e 

estender seu alcance (ANDERSON, 2006). Dito de outra forma, a internet unificou 

os elementos de uma revolução na cadeia de suprimentos que vinha fermentando 

há anos. 

Anderson (2006) lista o que considera os seis princípios da cauda longa: 

1. Em quase todos os mercados, há muito mais nichos do que hits. A desproporção 

aumenta exponencialmente na medida em que ferramentas de produção se 

tornam mais baratas e mais difusas. 

2. Os custos para que os vendedores atinjam estes nichos estão caindo 

bruscamente, causando uma revolução na economia do varejo. 

3. Pelo lado da demanda, a disponibilidade de ferramentas e técnicas - como 

recomendações e classificações, aqui genericamente chamados de “filtros” – tem 

papel fundamental para impulsionar a demanda ao longo da cauda. 

4. A combinação da expansão da variedade de oferta e da eficácia de filtros que 

facilitam a seleção torna a curva de demanda mais horizontal e mais longa. 

5. A somatória de todos os nichos podem representar um mercado maior que o dos 

hits.  

6. A atuação de todos estes fatores permite que a curva de demanda se revele em 

sua plenitude, sem as restrições de gargalos de distribuição, escassez de 

informações e limitação de escolha produtos nas prateleiras (figuras 37 e 38). 
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Força # 1: Democratização das ferramentas de produção

Resultado: maior oferta de bens, o que alonga a cauda

  
Figura 37 – Forças impulsionadoras do fenômeno cauda longa 

(Fonte: adaptado de ANDERSON, 2006) 

 

   

Força # 2: Democratização das ferramentas de distribuição

Resultado: maior acesso aos nichos, o que horizontaliza

a cauda

 

Figura 38 – Forças impulsionadoras do fenômeno cauda longa 
(Fonte: adaptado de ANDERSON, 2006) 

 

Anderson (2006) propõe uma comparação entre o comportamento da oferta de 

produtos, receita e lucro entre varejistas “físicos” e varejistas “de cauda longa”. 

De acordo com este autor, no varejo “físicos” 20% do portfólio de produtos 

corresponde a 80% da receita; estes mesmos 20% dos produtos é responsável por 

praticamente a totalidade do lucro.  
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No varejo “da cauda longa” a situação é diferente. Considerando que seu estoque 

seja dez vezes maior se comparado ao varejo “físico”, os 20% dos produtos de 

maior vendagem correspondem a 2% do estoque total. Estes 2% de produtos 

correspondem a 50% da receita; os 8% seguintes dos produtos geram os próximos 

25% de receitas (estas são estatísticas bastante próximas das condições reais de 

empresas pesquisadas pelo autor). A grande mudança da cauda longa aparece na 

barra de lucros. Devido ao baixo custo de estoques, as margens proporcionadas 

pelos produtos não-hits são muito mais altas quando comparadas ao varejo “físico”. 

A figura 39 ilustra esta discussão. 

O fenômeno da cauda longa possui significativas implicações para a evolução das 

estratégias de negócios das empresas. Com o crescente investimento das empresas 

em sofisticadas tecnologias da informação que permitem ao consumidor descobrir 

produtos que de outra forma não seriam considerados, e com o crescente ganho de 

experiência dos consumidores em usar tais ferramentas, a perspectiva é de a venda 

de produtos se tornará menos concentrada (BRYNJOLFSSON et al., 2011). O 

equilíbrio continuará a se deslocar de poucos produtos de alta vendagem para 

produtos de nicho anteriormente difíceis de ser descobertos pelos consumidores. O 

fenômeno da cauda longa pode ter um profundo impacto nas estratégias de 

desenvolvimento de produtos, operações e marketing das empresas 

(BRYNJOLFSSON et al., 2011). 

 

Figura 39 – A transformação da regra 80 /20 
(Fonte: adaptado de ANDERSON, 2006) 
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2.5.10 Mídia Social / Web 2.0 

O que distingue a tecnologia conhecida como Web 2.0 de tecnologias de uso 

corporativo anteriores é o alto grau de participação que ela requer para ser eficaz. 

Ao contrário de ERPs, SCMs e CRMs, onde os usuários ou simplesmente 

processam informações na forma de relatórios ou executam transações (emissão de 

pagamento ou colocação de pedidos de cliente, por exemplo), a Web 2.0 é interativa 

e requer que os usuários gerem novas informações e conteúdo para editar o 

trabalho de outros participantes. 

De acordo com estudo conduzido por Chui et al., da McKinsey (2009), a Web 2.0 

pode ter um impacto organizacional de maior alcance do que aquele obtido por 

tecnologias adotadas na década de 90, tais como ERPs, CRMs e SCMs (vide figura 

40). A Web 2.0 tem um forte componente “de baixo para cima” e engaja uma ampla 

base de colaboradores, requerendo um alto grau de participação para ser efetiva.  

 

Produtividade

Anos 90 Anos 2000

Automação de transações Facilitando a colaboração e a participação

Adoçãode ERPs, CRMs e SCMs

Atribuição de responsabilidades
pela gerência
Usuários devem obedecer a regras

 Investimento complexo e caro

Adoçãode ferramentas Web 2.0

Grupos de usuários se formam de 
maneira inesperada
 Engajamento de usuários com alto 

nível de participação
 Investimento reduzidoa fina

camadasobre infraestrutura existente

 

Figura 40 – Adoção de tecnologias corporativas 
(Fonte: adaptado de Chui et al. (McKinsey), 2009) 
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Tecnologias como ERP, SCM e CRM com freqüência demandam projetos de 

implantação longos e caros, assim como o realinhamento de processos de negócios. 

Isto faz com que muitos executivos permaneçam receosos de se engajar em 

projetos de Web 2.0. No entanto, esta tecnologia é diferente. Ainda que disruptiva e 

com aspectos desafiadores para a organização e sua cultura, ela não é 

tecnicamente difícil de implementar. Ao contrário, ela representa uma relativamente 

leve camada sobre a infraestrutura pré-existente e não requer necessariamente 

complexa integração tecnológica.  

Pesquisa conduzida pela consultoria de gestão McKinsey em 2008 aponta os 

principais usos corporativos da tecnologia Web 2.0, assim como sua influência no 

gerenciamento e na organização das empresas. Os resultados podem ser 

visualizados nas tabelas 8 e 9 abaixo. 

 

Tabela 8 - Uso da tecnologia Web 2.0 
(Fonte: adaptado de MCKINSEY, 2008) 
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Tabela 9 -  Transformações causadas pela Web 2.0 
(Fonte: adaptado de MCKINSEY, 2008) 

 

 

A figura 41 abaixo ilustra possíveis usos corporativos desta tecnologia, assim como 

demonstra as oportunidades de colaboração interna e externa à empresa que ela 

propicia. 

c

QUEM PARTICIPA?

QUAL 

OBJETIVO?

Geração de 

Conteúdo

Formação de 

Comunidades

Suporte à 

Decisão

Interna à empresa 

(funcionários / terceiros)
Externa à empresa (clientes, 

fornecedores, parceiros)

Criação interna de 

conteúdo em 
massa – colaboração 

de funcionários na 

codificação  / 

gerenciamento de 

conhecimento (melhores 

práticas, p. ex.)

Divulgação de busca de 

soluções – busca ampla 
em fontes internas e 
externas de solução de 

problemas (via debates, p. 
ex.)

Contribuição 

colaborativa 
externa – participação 

externa no 

desenvolvimento de 

produtos, fornecimento 

de feedback, etc.

Construção de comunidades em larga 

escala – criação de comunidades de amplo 
espectro e distribuídas com a presença de 
especialistas.

Marketing participativo –

desenvolvimento de 
comunidades de marca e 
divulgação de mensagens 

de marketing. 

Agregação de mercados de informação - coleção de opiniões de diversos 

indivíduos para orientar decisões estratégicas e gerar idéias.

 

Figura 41 – Matriz participantes X objetivos da Web 2.0 
(Fonte: adaptado de MCKINSEY, 2008) 
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A literatura acadêmica sobre este tema por vezes utiliza com freqüência os termos 

mídia social, web 2.0 e conteúdo gerado pelo usuário de forma intercambiável. 

Kaplan e Haenlein (2010) propõem diferenciação e estabelecem relacionamentos 

entre os três conceitos: 

a. Web 2.0 é um termo cunhado em 2004 para descrever uma nova forma pela 

qual usuários passaram a utilizar a rede mundial; em outras palavras, uma 

plataforma onde conteúdo e aplicações não são mais criadas e publicadas por 

indivíduos, mas são continuamente modificadas por diversos usuários de 

forma participativa e colaborativa (KAPLAN e HAENLEIN, 2010). A Web 2.0 é, 

assim, a designação de uma plataforma tecnológica. 

b. UGC (User Generated Content, ou Conteúdo Gerado pelo Usuário, é um 

termo que ganhou popularidade em 2005 e é geralmente aplicado para 

descrever as várias formas de conteúdo de mídia que são tornadas públicas e 

criadas por usuários finais (KAPLAN e HAENLEIN, 2010). 

c. Por fim, mídia social é o conjunto de aplicações internet cuja base é a 

tecnologia Web 2.0 e que permite a criação e a troca de UGC (KAPLAN e 

HAENLEIN, 2010). 

Feitas estas considerações, o presente trabalho irá utilizar de forma intercambiável 

os termos Web 2,0 e mídia social com o objetivo de designar as aplicações internet 

de caráter colaborativo e participativo. 

Os mesmos autores propõem uma classificação das diversas mídias sociais. Tal 

classificação é baseada nas teorias de mídia (presença social e riqueza da mídia) e 

processos sociais (auto-apresentação e auto-exposição), os dois elementos-chave 

da mídia social. 

A teoria da presença social (SHORT et al., 1976) afirma que a mídias diferem no seu 

grau de presença social, entendida como o nível de contato físico, visual e acústico 

atingido na comunicação entre duas partes. A presença social é influenciada pela 

intimidade (contato direto ou intermediado) e pela sincronia (síncrona ou assíncrona) 

do meio de comunicação, e é considerada mais baixa para contatos intermediados 

do que para contatos interpessoais e para contatos assíncronos (e-mail, por 

exemplo) do que síncronos (chat ao vivo, por exemplo). Quanto maior a presença 
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social, maior a influência social que os parceiros de comunicação têm sobre o 

comportamento do outro. 

A teoria da riqueza de mídia (DAFT E LENGEL, 1986) baseia-se na premissa que o 

objetivo de qualquer comunicação é a resolução de ambigüidade e a redução de 

incertezas. A riqueza da mídia está associada à quantidade de informação que ela 

permite transmitir em um dado intervalo de tempo, o que torna algumas mídias mais 

eficazes do que outras em resolver ambigüidades e incertezas. 

O conceito de auto-apresentação afirma que em qualquer interação social os 

participantes desejam controlar as impressões que o outro tem a seu respeito 

(GOFFMAN, 1959). Isto é feito com dois objetivos: influenciar os outros em busca de 

recompensas e criar uma imagem consistente com sua própria identidade. A auto-

apresentação é feita por meio da auto-exposição, ou seja, a revelação consciente ou 

inconsciente de informações pessoais consistentes com a imagem que se quer criar. 

A combinação destas dimensões leva a classificação de mídias sociais que pode ser 

encontrada na tabela 10 abaixo. 

Baixa Média Alta

Alta

Blogs
Redes Sociais (ex: 

Facebook)

Mundos Sociais Virtuais 

(ex: Second Life)

Baixa

Projetos Colaborativos 

(ex: Wikipedia)

Comunidades de 

Conteúdo (ex: 

YouTube)

Mundos de Jogos 

Virtuais (ex: World of 

Warcraft)

Auto-

apresentação / 

auto-exposição

Presença social / riqueza da mídia

Tabela 10 – Classificação da mídia social por auto-apresentação/auto-exposição e presença 
social/riqueza da mídia 

(Fonte: adaptado de KAPLAN e HAENLEIN, 2010) 

 

Projetos Colaborativos 

Projetos colaborativos permitem a criação conjunta e simultânea de conteúdo por 

muitos usuários. A idéia subjacente a este tipo de mídia social é que o esforço 

conjunto de muitos atores leva a um resultado melhor do que cada ator atingiria 

individualmente. Sob a ótica corporativa, as empresas devem se conscientizar que 

projetos colaborativos tendem a se tornar a principal fonte de informação para 

muitos consumidores (KAPLAN e HAENLEIN, 2010). 
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Blogs 

Blogs remontam aos primórdios das mídias sociais, e são sites que exibem entradas 

identificadas por data em ordem cronológica reversa (OECD, 2007). Blogs são 

geralmente gerenciados por uma pessoa apenas, mas permitem a interação com 

outras pessoas pela adição de comentários. Blogs apresentam dois tipos de risco: 

clientes insatisfeitos com a empresa podem usar seus blogs para expressar seu 

descontentamento, com potencial dano à imagem desta, ou funcionários insatisfeitos 

estimulados a ter um comportamento ativo em blogs podem escrever negativamente 

a respeito da empresa. 

Comunidades de Conteúdo 

O principal objetivo das comunidades de conteúdo é o compartilhamento de 

conteúdo entre usuários. Tal conteúdo pode estar sob a forma de texto, fotos e 

vídeos, entre outros. Riscos desta forma de mídia vêm da possível violação de 

diretos autorais. Por outro lado, representam um atraente canal de contato para as 

empresas. 

Redes Sociais 

Redes sociais são aplicações que permitem aos usuários estabelecer contato pela 

criação de perfis de informações pessoais, seguido do convite a amigos para que 

acessem tal perfil, e pelo envio de mensagens entre eles (KAPLAN e HAENLEIN, 

2010). Muitas companhias já fazem uso das redes sociais como apoio à criação de 

comunidades de marca (MUNIZ e O’GUINN, 2001) ou para pesquisas de marketing 

(KOZINETS, 2002). Há ainda empresas que utilizam as redes sociais como um canal 

de distribuição de produtos e serviços. 

Mundos virtuais (jogos e sociais) 

Mundos virtuais são plataformas que replicam um ambiente tridimensional no qual 

usuários podem aparecer na forma de avatares personalizados e interagir com 

outros usuários como na vida real. Empresas têm usado os mundos virtuais como 

plataforma para algumas iniciativas de marketing (propaganda, comunicação, 

pesquisas). 
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2.5.10.1 Fatores críticos de sucesso no uso de mídias sociais 

Os fatores críticos de sucesso aqui discutidos são uma compilação dos trabalhos de 

PARISE e GUINAN (2008) e KAPLAN  e HAENLEIN (2010), que se dedicaram à 

construção de estudos de casos com relação ao tema em empresas consideradas 

pioneiras (early-adopters) da nova tecnologia pertencentes a setores como varejo, 

saúde, consultorias e TI. 

A mídia social se alinha com uma lógica emergente em marketing: valor é definido 

pela colaboração, co-criação e aprendizado com clientes (VARGO e LUSCH, 2004). 

Através dela, empresas podem se beneficiar por via de retorno (feedback) em tempo 

real sobre produtos existentes ou idéias sobre novos produtos, construção de 

comunidades em torno de produtos, serviços ou marca e alavancagem de auto-

serviço por parte dos usuários. No entanto, estes benefícios só serão auferidos com 

uma nova mentalidade em que a empresa abre mão de algum controle sobre 

determinados processos de forma a abrir espaço para a participação dos clientes. A 

lista de fatores críticos de sucesso inclui: 

a. Alinhamento entre as diversas iniciativas em mídia social. Envolve a garantia 

de consistência de mensagens trafegadas pelos diversos canais. Cabe aqui a 

lembrança de um objetivo básico da comunicação, que é a resolução de 

ambigüidades e redução de incertezas. Assim, deve-se evitar confusão e 

contradição entre mensagens quando a empresa decide fazer uso de 

diversas mídias. Entre outras implicações, as aplicaçõs de gerenciamento de 

mídia social devem estar integradas às aplicações usuais de contact center. 

 

b. Integração entre mídia social e mídia tradicional. Aqui também se busca a 

garantia de consistência de mensagens, pois aos olhos do cliente a mídia 

social e a mídia tradicional são ambas parte da mesma imagem corporativa. 

 

c. A estratégia de mídia social vai além de um canal de comunicação 

unidirecional. O engajamento associado à mídia social significa comunicação 

bi-direcional. 
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d. A estratégia de mídia social deve ter escopo de longo prazo. Assim, deve-se 

evitar campanhas de mídia social estruturadas como uma série de iniciativas 

isoladas relacionadas a um assunto ou produto por vez. 

 

e. Código de conduta dos funcionários em mídia social. A preocupação aqui 

reside na credibilidade das iniciativas da empresa em mídia social. Por 

exemplo, os funcionários da empresa devem ser orientados a se identificar 

como tal aos inserirem mensagens no blog corporativo, sob o risco de dar a 

impressão de que a empresa se utilizada de contas anônimas para introduzir 

comentários favoráveis. 

 

f. O comportamento da empresa em mídias sociais não se restringe a 

responder comentários negativos ou defender seus produtos, mas envolve o 

engajamento dos usuários em conversações abertas e ativas. Os 

participantes de mídias sociais apreciam seu papel de produtores e 

consumidores - “prosumers” (TOFLER, 1980). 

 

g. Usabilidade é um fator-chave para a geração de conteúdo pelos usuários. Um 

sistema de fácil uso (user friendly) é crítico para que informações possam 

trafegar facilmente dentro de comunidades. Incentivos à participação dos 

membros da comunidade também é uma prática de sucesso, assim como a 

designação de um moderador para cada comunidade. 

 

h. Há um risco representado pelo conteúdo gerado pelo usuário, que é o de se 

ter os consumidores, e não a própria empresa, moldando a forma como o 

produto está sendo percebido no mercado. No entanto, esta é uma situação 

irreversível e a melhor atitude a se adotar é colaborar com estes clientes e 

não tentar evitar a geração de conteúdo por parte deles. Torna-se crítico, 

assim, monitorar as diversas formas de mídia social para capturar a “voz do 

consumidor”, já que uma mensagem é mais autêntica para um consumidor 

quando vem de outro consumidor.  

 

i. Deve-se atentar para a figura do “influenciador” – pessoas que têm alto 

impacto nas discussões de produto e marca baseada em seu conhecimento e 
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suas inserções nas mídias sociais. A identificação e a abordagem apropriada 

e profissional dos “influenciadores” é um fator crítico de sucesso. 

 

j. Sendo a mídia social uma prática recém-conhecida pelas empresas, a 

experimentação deve ser estimulada de forma a entender e conhecer melhor 

o cliente. 

 

k. A transformação para uma cultura “de baixo para cima” (bottom-up) necessita 

apoio dos níveis superiores da empresa. Por vezes, projetos de mídia social 

são vistos como naturais e espontâneos e como tendo sua adoção 

desvinculada de intervenção gerencial. Esta abordagem está correta no que 

diz respeito ao aspecto participativo e à importância do envolvimento dos 

colaboradores da base da hierarquia, assim como que a implantação de mídia 

social é fundamentalmente diferente da implantação de ERP, SCM ou CRM, 

onde conformidade a regras é obrigatória. O sucesso da participação, 

contudo, depende do envolvimento da camada gerencial da empresa no 

estabelecimento de modelos e na liderança através de canais informais. 

2.5.10.2 Modelo dos 4 fatores da Web 2.0 

Wirtz et al. (2010) propõem um framework que cobre as principais características e 

tendências da Web 2.0 com o objetivo de indicar às empresas os desafios e 

oportunidades associados à nova tecnologia e com isso permitir que seus modelos 

de negócios sejam estrategicamente adaptados (vide figura 42). 
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Figura 42 – Modelo dos 4 fatores da Web 2.0 

(Fonte: adaptado de WIRTZ et al., 2010) 

 

O modelo apresenta quatro fatores principais associados a Web 2.0: redes sociais, 

orientação à interação, personalização/customização e valor agregado pelo usuário. 

Redes Sociais 

Redes sociais são geralmente construídas em torno de tópicos específicos e têm 

como objetivo a conexão de pessoas ou a avaliação de produtos ou serviços 

(WIRTZ et al., 2010). O conceito pode ser associado a quatro fatores: identidade 

social, confiança social, boca-a-boca virtual e maior poder do cliente. 

A identidade social está associada à crescente busca dos usuários pelo sentimento 

de pertencer a algum grupo de interesse e ao gerenciamento da imagem nestes 

ambientes. A confiança social é um conceito correlato, e baseia-se na confiança que 

haverá reciprocidade com relação a um comportamento benéfico do usuário. Este 

conceito lastreia plataformas de opinião de clientes, onde se verifica o fenômeno 
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crescente de decisões de compras sendo tomadas com base em informações 

existentes nestas plataformas ao invés daquelas vindas do processo de marketing 

das empresas (WIRTZ et al., 2010). 

O boca-a-boca virtual corresponde à troca informal de informações entre clientes 

através de aplicações como blogs, sites específicos ou mesmo e-mails. A crescente 

interação entre a base de consumidores leva ao quarto fator, o aumento do poder do 

cliente. 

Orientação a interação 

A orientação a interação está associada ao gerenciamento pela empresa da 

crescente demanda dos clientes por maior contato com a empresa.  Este fator 

associa-se às seguintes dimensões: centralidade do cliente, configuração da 

interação, resposta ao cliente e geração de valor cooperativo. 

A centralidade do cliente corresponde à colocação do cliente como ponto focal de 

todas as atividades da empresa. Esta abordagem requer uma organização 

configurada de forma a facilitar o processo de interação. O segundo fator diz 

respeito à estruturação da interação com o cliente – quais informações serão 

trocadas, com quem e por que motivos. 

O fator resposta ao cliente refere-se à habilidade da empresa em gerenciar o diálogo 

com seus clientes, desenvolvendo capacidade de resposta individual ao contato do 

cliente. Por fim, a geração de valor cooperativo diz respeito ao gerenciamento da 

integração com o cliente no processo de desenvolvimento ou aperfeiçoamento de 

produtos, serviços e processos, levando a empresa a desenvolver e manter uma 

abordagem centrada no cliente. 

Customização e personalização 

No contexto da Web 2.0 a customização pessoal segue presente, e ganham força a 

customização de grupo e a customização social. 

A customização pessoal refere-se à possibilidade de os usuários adaptarem a 

aparência de sites às suas necessidades e preferências. A customização em grupo 

refere-se à mesma possibilidade aplicada a grupos de usuários, enquanto a 

customização social refere-se ao oferecimento de conteúdos customizados para 
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diferentes extratos sociais. O processo de customização na Web 2.0 engloba 

também a capacidade de a empresa oferecer de forma automática aos usuários as 

informações que buscam, com base na análise de seu comportamento prévio. 

Geração de valor pelo usuário 

Este é um dos principais aspectos da Web 2.0, e pode ser entendido através de três 

dimensões: conteúdo gerado pelo usuário, criatividade gerada pelo usuário e receita 

e inovação geradas pelo usuário. 

A geração de conteúdo pelo usuário associa-se à capacidade de os usuários criarem 

sites e mídia (áudio e vídeo) com referências a produtos e serviços oferecidos pelas 

empresas. Tal conteúdo pode ser usado por outros clientes potencias como fonte de 

informação complementar sobre a oferta da empresa.  

A criatividade dos usuários também pode ser capturada por meio das tecnologias 

Web 2.0, tonando a internet um componente importante na inovação de processos e 

produtos das empresas (open innovation). A Web 2.0 permite ainda às empresas 

aumento de receita através da comercialização de produtos gerados em cooperação 

com usuários. 

2.5.10.3 Os seis princípios de mídia social 

Seis princípios distinguem a mídia social de outras abordagens de comunicação e 

colaboração, e são a base para exploração da sua proposta de valor de colaboração 

em massa. 

Por colaboração em massa entende-se a habilidade de uma grande quantidade de 

pessoas, que não possuem relação prévia, colaborarem em torno de um propósito 

comum (Gartner, 2011). Os seis princípios, compilados sobre mais de 400 casos de 

implementação de mídia social em diversos países e setores econômicos, são: 

 Participação 

 Coletivo 

 Transparência 

 Independência 

 Persistência 

 Emergência 
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Figura 43 – Os seis princípios de mídia social 
(Fonte: adaptado de GARTNER, 2011) 

 

A participação refere-se à mobilização da comunidade para contribuir. Os 

ambientes mais produtivos de mídia social são aqueles “desbalanceados”, ou seja, 

em que a grande maioria do conteúdo vem dos participantes da comunidade e não 

da organização patrocinadora do ambiente social (cuja participação deve estar no 

fornecimento de conteúdo “semente” para promover a contribuição da comunidade). 

Este princípio distingue a mídia social de aplicações transacionais, business 

intelligence, workflow e outras, em que a contribuição dos usuários não está entre os 

objetivos principais. 

Deste princípio origina-se o aforismo para a mídia social que “o usuário é a 

aplicação”, significando que o valor vem não do distema em si mas da participação e 

do conteúdo que ela facilita. 
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Coletivo refere-se ao desafio de obter a adoção da mídia social pela comunidade. 

Ela se dá quando existe um propósito específico e bem definido que é facilmente 

identificável e possui significado para a audiência que se almeja. 

A transparência garante que que um participante possa ver, usar, reutilizar, validar, 

criticar e classificar a contribuição dos demais. A garantia de transparência gera 

confiança, que por sua vez estimula mais participação. 

Independência significa que qualquer participante pode contribuir de forma 

totalmente independente de qualquer outro. Em outras palavras, não existe alguma 

forma de coordenação de colaboração ou necessidade de relacionamento prévio 

para a contribuição. 

Este princípio distingue mídia social de outras tecnologias de colaboração similares 

como gestão do conhecimento, gerenciamento de documentos e sistemas de gestão 

de conteúdo, que possuem workflow e conrole de documentos como 

funcionalidades-chave. 

A persistência garante que as interações e contribuições são capturadas de forma 

persistente para que outros a veja, compartilhem e aumentem, diferenciando a mídia 

social de plataformas como telefone e vídeo-conferência onde a informação 

trafegada não é capturada. 

O princípio da emergência garante que os comportamentos em mídia social não 

possam ser modelados, pojetados, otimizados ou controlados como em sistemas 

tradicionais. Eles emergem ao longo do tempo através das interações entre os 

membros da comunidade, e podem incluir relacionamentos latentes ou disfarçados, 

expertise, novos processos de trabalho, novas formas de organização de conteúdo, 

entre outros. A comunidade deve ter tempo e flexibilidade para achar seu próprio 

caminho para atingir seus objetivos. 

2.5.10.4 A Web 2.0 e as mudanças no papel e comportamento do cliente 

Em virtude das características acima discutidas, a Web 2.0 adiciona um fator de 

complicação ao tradicional modelo de comportamento do consumidor (figura 44). Os 

elementos A e B representam os influenciadores tradicionais do comportamento do 
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consumidor: o marketing convencional (A) e os estímulos pessoais incontroláveis (B) 

(Kotler, 2003). 

A Web 2.0 traz ao ambiente de marketing dois novos influenciadores do 

comportamento do consumidor: o composto de marketing online (C), que 

basicamente representa as experiências online controláveis fornecidas pelo site 

corporativo (CONSTANTINIDES, 2004), e a Web 2.0 (D), que se caracteriza pela 

dificuldade de controle por parte dos agentes de marketing. 

A figura 44 demonstra a crescente complexidade do processo de decisão de compra 

do cliente no ambiente Web 2.0: os agentes de marketing percebem que influenciar 

o comportamento do consumidor por meio das ferramentas de marketing tradicionais 

se torna menos eficaz. A confiança do consumidor nas tradicionais ferramentas de 

marketing de massa vem caindo, diminuindo seu efeito. 
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Figura 44 – Fatores que influenciam o processo de decisão de compra  
(Fonte: adaptado de Constantinides e Fountain, 2008) 

 
A evolução e transformação do papel do cliente no ambiente virtual é captada por 

PRAHALAD e RAMASWAMY (2000), conforme figura 45 abaixo. De um papel 

passivo até o final da década de 90, o cliente passa a ter protagonismo a partir dos 

anos 2000. Seu novo papel inclui o desenvolvimento de experiências personalizadas 
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em conjunto com a empresa; o diálogo empresa-cliente torna-se constante e 

profundo, facilitado pela emergência das tecnologias de mídia social. Por fim, este 

novo papel relaciona-se com a centralidade e com o aumento do poder do cliente, 

aspectos de destaque no modelo dos 4 fatores de Wirtz et al. (2010). 

 

Figura 45 – Evolução e transformação do cliente 
(Fonte: adaptado de Prahalad e Ramaswamy, 2000) 

 

2.5.10.5 Co-criação de valor 

Qual o saldo das mudanças no papel do cliente? As empresas não podem mais agir 

de forma autônoma, projetando produtos, desenvolvendo processos produtivos, 

criando mensagens de marketing e controlando canais de venda com pouca ou 

nenhuma interferência dos clientes. Estes buscam exercer sua influência em todas 

as partes do sistema de negócios; eles querem interagir com as empresas e desta 

forma co-criar valor (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

No processo convencional de criação de valor, empresas e consumidores tinham 

papéis distintos quanto à produção e consumo. Produtos e serviços continham valor, 

sendo esse valor trocado no mercado através de um relacionamento que ia da 
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empresa para o cliente. A criação de valor ocorria fora dos mercados. A 

movimentação em direção à co-criação faz com que essa distinção desapareça. De 

forma crescente, clientes se engajam no processo de definição e criação de valor. A 

experiência de co-criação com o consumidor torna-se a base da discussão de valor 

(PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

Deve-se observar que a co-criação de valor aqui discutida não refere-se à 

terceirização de atividades para o consumidor, tampouco a customização marginal 

de produtos e serviços. Ela refere-se à interação personalizada que é significativa e 

sensível para cada cliente em particular (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004). 

O processo de co-criação traz importantes questões gerenciais: 

 Diálogo em profundidade com clientes é algo que consome muito tempo. 

Como conciliar esta demanda com a manutenção da eficiência operacional? 

E como lidar com a heterogeneidade da base de clientes? 

 

 A co-criação permite um grau não usual de participação do cliente no projeto 

de produtos. Como manter altos padrões de qualidade ao mesmo tempo em 

que se cede algum controle externo ao projeto?  

 

 A co-criação leva a empresa a uma visão da demanda centrada no indivíduo. 

Como prever a demanda sob circunstâncias tão imprevisíveis? 

2.5.10.6 O Modelo DART 

O processo de co-criação de valor e as questões gerenciais por ele suscitadas 

podem ser mais bem gerenciados através do entendimento de seus principais 

blocos constituintes: diálogo (dialogue), acesso (access), avaliação de risco (risk) e 

transparência (transparency). Eles compõem o modelo DART de co-criação de valor. 

Diálogo – significa interatividade, engajamento e propensão à ação – em abos os 

lados. Diálogo é mais do que ouvir o cliente: implica em compartilhamento de 

aprendizado e comunicação entre dois solucionadores de problemas igualitários. O 

diálogo cria e mantém uma comunidade em que predomina a lealdade. 
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Acesso – implica no acesso do cliente a informações originalmente de caráter 

interno à empresa, através de ferramentas.adequadas. 

Avaliação de risco – o risco aqui discutido refere-se à probalidade de danos ao 

consumidor. Assumindo que os cliente irão, de forma crescente, participar da co-

criação de valor, haverá necessidade de as empresas informá-los de forma plena 

sobre riscos, fornecendo não apenas dados mas também metodologias que 

permitam avaliação dos riscos pessoais e para a sociedade associados com 

produtos e serviços. 

Transparência – as empresa tradicionalmente se beneficiaram da assimetria de 

informações entre elas e seus clientes. Esta assimetria vem desaparecendo. As 

empresas não podem mais manter a opacidade quanto a preços, custos e margens. 

Com o aumento do acesso a informações sobre produtos, tecnologias e sistemas de 

negócios, torna-se desejável a criação de novos níveis de transparência. 

Na economia virtual, a competição será centrada na co-criação de experiências 

personalizadas, resultando em valor que é único para cada cliente (PRAHALAD e 

RAMASWAMY, 2004). 

2.5.10.7 Categorias de dados na web 

Em artigo de 2012, o Gartner identifica cinco categorias de dados presentes na web: 

 Social (o modelo de dados das pessoas e suas relações). Atualmente é 

dominado pelo Facebook. 

 Intenção (o modelo de dados das intenções e propósitos dos usuários). 

Atualmente dominado pelo Google. 

 Consumo (identidade para pagamentos e histórico de consumo). Atualmente 

dominado por empresas como Amazon, Apple e Paypal. 

 Interesse (interesses dos usuários). Atualmente dominado por empresas 

como Twitter, Pinterest e Facebook (mecanismo “curtir”). 

 Mobilidade (localização e movimentação passada). 

A importância destas cinco categorias de dados vem de suas conexões com a 

monetização, em particular com o papel de cada uma nos diferentes estágios do 

funil de e-commerce. De acordo com este modelo, um comprador atravessa os 
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seguintes estágios em um processo de compra em e-commerce: consciência, 

consideração, seleção, transação, utilização, fidelidade e promoção (figura 46 

abaixo). 

Etapa Categoria de dados

Consciência Social e mobilidade 
(“like”)

Consideração Interesse e 
mobilidade

Seleção Intenção e 
mobilidade (“want”

Consumo Pagamento e 
mobilidade

Utilização Social

Suporte Social

Fidelidade e 
promoção

Social e mobilidade

 

Figura 46 – Funil de e-commerce X categorias de dados web 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2012) 

 

A cada estágio associa-se uma categoria de dados, permitindo-se observar que: 

a. O modelo de dados social é relevante no começo e no fim do processo; 

b. O modelo intenção é relevante no estágio de seleção 

c. O modelos de mobilidade permeia a maioria dos estágios. 
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2.5.10.8 Gerenciamento de múltiplos canais de mídia social 

Existem três tipos de atividades  de mídia social (saída, entrada e participativa) 

sendo conduzidas por meio de cinco canais e cujas informações devem ser tratadas 

por meio de plataformas de análise e agregação (figura 47 abaixo). 

Canais de Mídia Social

Redes Sociais

Blogs

Micro-blogs

Compartilhamento de mídias
Fóruns

Plataforma de agregação e 

análise de mídia social

Monitoração de mídia social

Análise de redes sociais

Análise de sentimento
Gerenciamento de 

reputação

Business Intelligence

Datawarehouse social

Atividades de mídia social

Saída

Entrada

Participativa
 

Figura 47 – Atividades, canais e plataformas de agregação e análise de mídia social 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2012) 

 

A importância da adoção de uma plataforma de agregação e análise está em evitar 

que a organização utilize diversos funcionários para responder de forma 

desorganizada  aos diversos canais de mídia social. 

À área de marketing cabe o estabelecimento de um diálogo honesto com as várias 

entidades do mercado (influenciadores, clientes, etc.) de uma maneira personalizada 

(N=1) e objetiva. O conteúdo deve ser baseado não apenas no que já se sabe sobre 

o interlocutor com base nas redes sociais, mas também com base no contexto do 

contato. À área de TI cabe fornecer e suportar a tecnologia que irá facilitar este 
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diálogo, ou auxiliar a área de marketing na seleção dos serviços terceirizados que 

atenderão esta necessidade.Além do contato personalizado (1:1), a plataforma deve 

também permitir o contato (1:N), como quando um indivíduo insere um conteúdo em 

um site com o o Facebook e muitas pessoas vêem não somente o conteúdo inserido 

(que pode ser positivo ou negativo), mas também observarão como a organização 

responde a este conteúdo. 

Além de suportar a interação através dos diversos canais de mídia social, a 

plataforma de agregação e análise deve também monitorar e medir tais atividades. 

2.5.10.9 Padrões de comportamento coletivo 

A mídia social pode promover novos padrões de comportamento colaborativos de 

massa e liberar o poder do coletivo e entregar novos caminhos para a obtenção de 

resultados corporativos. 

De acordo com estudo do Gartner (2011), os padrões coletivos são: 

 Inteligência coletiva – a significativa combinação de contribuições relativamente 

pequenas e incrementais da comunidade em uma acumulação ampla e coerente 

de conhecimento. 

 Localização de conhecimento específico (expertise) – localizar valor 

específico dentro da enorme massa de pessoas e conteúdo disponível. 

 Estruturas emergentes – estruturas tais como processos, categorização de 

conteúdo, redes organizacionais e times virtuais “encobertos”, que são 

desconhecidos ou não planejados antes das interações sociais e que emergem 

com o progresso das atividades. 

 Cultivo de interesse – reunião de pessoas e conteúdo em torno de um interesse 

comum com o objetivo de crescimento da comunidade de pessoas interessadas 

e aumento do seu nível de engajamento. 

 Coordenação em massa – rápida organização das atividade de grande 

quantidade de pessoas através de mensageria curta e rápida disseminada de 

forma viral. 

 Promoção de relacionamentos – a aparentemente contraditória prática de 

gerenciamento e extração de valor a partir de um extraordinário número de 

relações pessoais. 
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Com base na análise de 200 casos de implementação de mídia social com sucesso, 

o Gartner examinou os seis comportamentos coletivos acima sob a perspectiva de 

tecnologias sociais prevalecentes, processos de negócios afetados e valor para o 

negócio. 

2.5.10.9.1 Inteligência coletiva e eficiência operacional 

A inteligência coletiva impacta fortemente os resultados de negócio em áreas como 

eficiência de vendas e resposta ao cliente. Isto mostra que as empresas devem 

perseguir inteligência coletiva em implementações de mídia social focadas em 

clientes existentes e potenciais. A figura 48 abaixo detalha os resultados da 

pesquisa. 
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Figura 48 – Impactos do padrão Inteligência Coletiva 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2011) 
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2.5.10.9.2 Localização de conhecimento específico e melhoria de vendas 

A localização de conhecimento específico envolve a identificação de um pequeno 

número de clientes em meio à massa do mercado que podem ajudar a melhorar o 

produto ou serviço e melhorar a experiência do cliente. Trata-se de um movimento 

de delegação de parte das atividade de vendas, marketing e suporte ao cliente para 

o coletivo. 

Este comportamento é o oposto da inteligência coletiva. Busca-se aqui exatamente o 

que se necessita no coletivo, e não pequenas contribuições vindas de múltiplas 

fontes. Trata-se de localizar a solução, idéia, inovação e o cliente apaixonado em 

meio ao coletivo. 
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Figura 49 – Impactos do padrão Localização de Conhecimento Específico 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2011) 
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2.5.10.9.3 Estruturas emergentes e eficiência operacional 

A pesquisa mostra uma tendência de utilização de mídia social para descobrir 

estruturas emergentes em sistemas humanos complexos para aumento de 

produtividade e organização de conteúdo, levando a melhorias operacionais. 

2.5.10.9.4 Aumento de vendas através do cultivo de interesses 

A pesquisa em questão demonstra que empresas que buscam melhorias em 

consciência de marca e aumento de vendas devem empregar mídia social para 

estimular o cultivo de interesses. 

Empresas que adotaram tal prática obtiveram maior fidelidade dos clientes e 

aumentaram seu engajamento, levando a maior consciência da marca, aumento de 

retorno (feedback) do cliente e aumento de vendas. 
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Figura 50 – Impactos do padrão Cultivo de Interesse 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2011) 
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2.5.10.9.5 Adoção de coordenação de massa para rápida resposta 

Por se tratar de comportamento ainda emergente, não há quantidade relevante de 

casos que permita o estabelecimento de padrões de adoção. Os casos existentes 

estão no âmbito social, e não corporativo. 

2.5.10.9.6 Promoção de relacionamentos para consciência de marca  

Empresas que facilitaram a promoção de relacionamentos através de mídia social 

experimentaram benefícios em consciência de marca e engajamento de clientes. 

Trata-se de um empreendimento de mídia social de bom custo-benefício e baixo 

risco. 
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Figura 51 – Impactos do padrão Promoção de Relacionamentos 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2011) 

 

A promoção de relacionamentos é o efeito que a rede pode propiciar à uma 

contribuição individual. Este comportamento maximiza a força dos relacionamentos 

fracos (GRANOVETTER, 1973).  
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Com base no estudo da recolocação de desempregados, este autor concluiu que o 

novo emprego foi obtido em mais de 80% dois casos graças a contato com pessoas 

a quem se via ocasionalmente ou mesmo raramente. A estas ligações, Granovetter 

denominou de relacionamentos fracos. 

Indivíduo A

Indivíduo B

Indivíduo C

Vínculo forte

Vínculo fraco

 

Figura 52 – Relacionamentos fracos 
(Fonte: adaptado de Granovetter, 1973) 

 

Assim, mais informações fluem através de relacionamentos fracos do que através de 

relacionamentos fortes. Pelo fato de nossos amigos se relacionarem em círculos 

próximos aos nossos, as informações que eles recebem têm grande superposição 

com as informações de que já disponho. Colegas, no entanto, conhecem pessoas 

que não conhecemos e assim recebem mais informações novas. Além disso, os 

relacionamentos fracos funcionam como pontes entre duas massas de pessoas que 

gozam de relacionamentos fortes; conclui-se, assim, que indivíduos com poucos 

relacionamentos fracos (pontes) serão privados de informações oriundas de pontos 

distantes do sistema social e ficarão restritos às informações e pontos de vista de 

seus amigos próximos. 
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Exemplos do comportamento coletivo de promoção de relacionamentos são as 

empresas que mantêm blogs para destacar seus esforços de responsabilidade 

social corporativa. 

2.6 Processos de negócios e TI em ambiente R = G e N = 1 

As empresas passam por grandes mudanças no que tange à forma como são 

organizadas e à maneira pela qual inovam e criam valor. A TI e as novas estruturas 

de negócios em rede estão removendo fontes de atrito na economia, gerando uma 

nova espécie de organização aberta e conectada em rede a qual TAPSCOTT (2006) 

chama de empresa 2.0. 

Diversas dimensões estão associadas a este processo de mudança. O presente 

trabalho dará ênfase às dimensões processos de negócios, liquidez da informação e 

TI. 

2.6.1 A orientação externa dos processos de negócios 

Abordagens anteriores de desenho ou melhoria de processos de negócio 

(reengenharia, balanced scorecard, six sigma, entre outras) falharam em entregar 

integração de soluções, competências e aprendizado, assim como não aproveitaram 

apropriadamente recursos de TI. Isto levou a resultados em geral desapontadores. 

Conforme as empresas tornam-se abertas e conectadas em rede e o eixo de 

colaboração desloca-se para parceiros externos, torna-se necessário construir 

processos externos integrados. As crescentes expectativas dos clientes criam a 

necessidade de se desenvolver sistemas e processos sintonizados com as 

necessidades e expectativas individualizadas destes. 

Isto implica em uma abordagem “de fora para dentro” no desenho de processos, em 

conjunto com interfaces de sistemas altamente personalizadas e específicas, de 

forma a propiciar experiência única através de múltiplos canais e assim maximizar a 

satisfação do cliente. 

O desenho “de fora para dentro” torna-se possível através de novos conceitos e 

ferramentas que permitem a integração de processos, colaboração e gerenciamento 

de conteúdo. 
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Um dos principais direcionadores da abordagem “de fora para dentro” é permitir a 

conexão entre funcionário e cliente. As empresas precisam extrair conhecimento a 

partir de todo evento de contato com clientes. Cada contato é uma oportunidade de 

entregar valor e capturar preferências e opiniões dos clientes. Pesquisas mostram 

que empresas capazes de construir fortes vínculos entre empregados e clientes têm 

retorno financeiro superior. 

As principais características de processos “de fora para dentro” são (TAPSCOTT, 

2006): 

 Fácil de reconfigurar (porque os requisitos mudam com frequência) 

 Desenhados para o papel específico do usuário 

 Modulares (para facilitar o reuso) 

 Transparentes, atraentes e fáceis de usar. 

 Dotados de recursos de fornecimento de informações just-in-time e 

dependentes do contexto. 

 Embutidos no fluxo natural do trabalho 

Prahalad e Krishnan (2008) enfatizam a importância dos processos internos no 

ambiente de negócios virtual. Para estes autores, “os processos internos são a 

circulação sanguínea das organizações”, já que atuam como elos entre a estratégia 

da empresa, os modelos de negócios e as operações de rotina.  

Uma visão alternativa proposta pelos mesmos autores é a de processos internos 

como “elos entre o desejo de agir e a capacidade de agir”, devendo para tanto gozar 

de atributos como granularidade, transparência e flexibilidade. 

Os processos internos representam o conhecimento explícito e detalhado do modelo 

de negócios e definem as relações lógicas entre as atividades da empresa e sua 

rede de parceiros, assim como seus relacionamentos com os consumidores. Os 

processos internos influenciam e são influenciados pela arquitetura técnica 

(sistemas de TI e comunicação - TIC) e pela arquitetura social (estrutura 

organizacional, poder decisório, sistemas de gestão do desempenho, habilidades, 

crenças e valores da empresa). A figura 53 abaixo representa esta conceituação de 

forma gráfica. 
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Figura 53 – O papel dos processos de negócios em e-business 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008 ) 

 

Neste mesmo contexto, estes autores identificam como fonte de vantagem 

competitiva a qualidade dos processos internos e o seu alinhamento com a 

estratégia empresarial e com os modelos de negócios. Além disso, os processos 

internos podem influenciar o desenvolvimento de novas estratégias empresariais e 

novos modelos de negócios.  

É através da harmonização dos processos internos, da arquitetura técnica e da 

arquitetura social, e da sustentação que eles proveem ao modelo de negócios e à 

estratégia de negócios, que a empresa conseguirá obter vantagem competitiva em 

um ambiente dominado pelos conceitos N=1 (personalização da experiência e co-

criação de valor) e R=G.(acesso a recursos e talentos de várias fontes locais e 

globais), conforme figuras 54 e 55 abaixo. 
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Figura 54 – Convergência de N=1 e R=G 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 
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Figura 55 – Processos internos como habilitadores de N=1 e R=G 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 
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2.6.2 Modelo de gerenciamento de mudança de processos de negócio 

A década de 90 foi marcada por grandiosas iniciativas conduzidas pelas empresas - 

sob denominações como downsizing, reestruturação e reengenharia - com o objetivo 

de melhorar seus resultados através da revisão de seus processos de negócios. A 

despeito dos vultosos investimentos envolvidos, estatísticas indicam que 70% dos 

projetos de reengenharia falharam (GUHA et al., 1997). Entre as principais causas 

desta alta taxa de insucesso está a adoção inicial de uma abordagem 

excessivamente centrada em TI; daí a transição para um modelo mais holístico para 

a condução de mudança de processos de negócios (GROVER, JEONG, 

KETTINGER E TENG, 1995). 

A mudança de processos de negócios pode ser definida como uma iniciativa 

organizacional que visa obter melhorias significativas em desempenho (em aspectos 

como, por exemplo, qualidade, custo, flexibilidade e valor para o acionista) através 

de mudanças nos relacionamentos entre gerência, informação, tecnologia, estrutura 

organizacional e pessoas (KETTINGER, GUHA e TENG, 1995). O escopo de tais 

iniciativas pode variar de simples melhorias a radicalmente novos desenhos de 

processos.  

Em 1995, KETTINGER E GROVER propuseram um modelo (figura 56) que 

considera o resultado de mudanças de processos de negócios dependente de a. as 

condições ambientais para a mudança e b. a capacidade de a empresa conduzir as 

mudanças neste ambiente. Em resumo, o modelo considera que qualquer mudança 

de processos de negócios significativa requer uma iniciativa estratégica onde a alta 

gerência tem papel de liderança ao definir e comunicar a visão da mudança. O 

ambiente organizacional, com uma cultura preparada, disposição para o 

compartilhamento de conhecimentos, relações equilibradas e capacidade de 

aprendizado, atua como facilitador da implementação das práticas de gerenciamento 

de processos e gerenciamento de mudanças. A combinação das condições 

ambientais e das práticas de gerenciamento de processos e de mudanças leva a 

melhoria dos processos de negócios e assegura melhores condições de trabalho, 

que são requisitos para a obtenção de ganhos mensuráveis e sustentáveis de 

desempenho competitivo. 
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Figura 56 – Modelo de Gerenciamento de Mudanças de Processos de Negócios 
(Fonte: adaptado de KETTINGER e GROVER, 1995) 

 

A aplicação deste modelo em estudos de casos múltiplos levou à identificação de 

três fatores críticos de sucesso no gerenciamento de mudanças de processos de 

negócios (GUHA et al., 1997). O primeiro refere-se ao equilíbrio entre aspectos 

sociais e técnicos, liderança e participação, e tecnologia e negócios, entre outros. 

Em seguida vem a reavaliação periódica, ou a interpretação que desvios de rota não 

são sinônimo de fracasso, e sim oportunidades de reavaliação. Organizações são 

organismos complexos e interativos, de forma que é essencial “aprender a aprender” 

e “aprender na prática”. Por fim, o terceiro fator crítico de sucesso refere-se ao 

reconhecimento da interdependência, entendida como a necessidade de se avaliar 

os impactos da mudança em um determinado processo por toda a organização. Em 

resumo, mudanças de processos de negócios requerem gerenciamento adequado 

de equilíbrio, reavaliação e interdependências. 
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Ainda que desenvolvido para a era da reengenharia, o modelo serve como suporte 

ao gerenciamento de mudanças de processos como os que são demandados 

quando uma empresa passa a ter atuação no ambiente virtual (ASH E BURN, 2003). 

2.6.3 Liquidez da informação 

A informação na corporação tradicional não possuía liquidez – a tendência era que 

ela ficasse restrita às paredes da empresa. 

No entanto, há uma força crescente no ambiente de negócios no sentindo de 

aumento de transparência. Ela significa mais do que simplesmente a abertura de 

informações financeiras básicas. Pessoas e instituições que interagem com a 

empresa (stakeholders) têm obtido níveis de acesso sem precedentes a todo tipo de 

informação sobre o comportamento, operações e desempenho da organização. 

Clientes, por exemplo, podem avaliar o valor de produtos e serviços em níveis 

anteriormente impossíveis. 

Este movimento faz com que as empresas tenham que zelar por sua integridade, 

não apenas por motivos éticos ou legais, mas também por motivos econômicos. De 

forma crescente as empresas querem ser reconhecidas como honestas, 

responsáveis, respeitosas e transparentes. 

Honestidade 

Requer que a empresa tenha clara visão de suas próprias operações e uma única 

fonte da verdade de forma a ser honesta com todos com quem interage. 

Responsabilidade 

Para cumprir seus compromissos, as empresas precisam de sistemas e técnicas que 

monitorem o desempenho contra objetivos e traduzam a estratégia em ações 

mensuráveis. Isto requer uma arquitetura de TI robusta e integração de sistemas por 

toda a rede de negócios.  

Respeito 

O respeito é relevante com relação a todos com quem a empresa interage. Com 

relação aos clientes, as empresas precisam demonstrar consideração por seus 

interesses. Assim, torna-se necessário entender suas necessidades através de 
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modelos de previsão, mineração de dados (data mining) e integração de dados de 

múltiplos canais para melhor segregação. 

Transparência 

As empresas necessitam compartilhar informações válidas e confiáveis com seus 

diversos interlocutores em uma grande diversidade de domínios – da satisfação dos 

clientes à participação de mercado e qualidade dos produtos. Novos padrões e 

sistemas correspondentes serão necessários.  

2.6.4 Big Data 

A emergência das tecnologias de mídia social e mobilidade tem levado a um 

aumento significativo do volume, variedade, velocidade e complexidade dos dados 

que devem ser gerenciados pela TI. A este fenômeno dá-se o nome de Big Data. 

Este cenário deverá demandar às empresas novas abordagens em termos de 

infraestrutura de TI para garantir controle, agilidade confiabilidade e consistência de 

dados. 

2.6.5 TI como fonte de visão prospectiva 

Diversas mudanças em TI têm facilitado às empresas tornarem-se abertas e 

conectadas em rede: 

 Ao atingir a maturidade, tecnologias tornam-se padrão, possibilitando a 

interconexão de objetos dentro e entre empresas e quebrando assim 

fronteiras tecnológicas e funcionais. A arquitetura de software passa a ser 

orientada a serviços, possibilitando a execução de processos de negócio a 

partir de agentes externos. As mudanças mais importantes são identificadas 

na tabela 11 abaixo. 

Tabela 11 – Mudanças nos domínios de TI na empresa da era digital 

(Fonte: adaptado de TAPSCOTT, 2006). 

 



104 
 

 

 A internet vem se transformando de uma plataforma estática em uma 

plataforma de colaboração. Colaboração é entendida aqui como os meios 

pelos quais objetos (coisas, pessoas e empresas) podem trabalhar em 

conjunto através da internet. A figura 57 abaixo ilustra este conceito. 

 

Inteligência do

ambiente

Times de alto

desempenho

Empresa

integrada

Rede de

negócios

Empresa 2.0

Colaboração

Com todos

envolvidos

Entre empresas

Através dos silos

Entre empregados

Entre coisas

Tecnologia

Internet

e-business

Arquiietura

corporativa

Ferramentas de 

colaboração

Internet das coisas

 

Figura 57 – Colaboração em cascata para vantagem competitiva 
(Fonte: adaptado de Tapscott, 2006) 

 

Dado o foco deste trabalho, iremos explorar em mais detalhes a interação entre os 

processos internos e a arquitetura técnica. 

A digitalização permeia todos os aspectos da empresa; assim, processos internos 

têm grande dependência da arquitetura de TI. A arquitetura de TI pode ser modelada 

de acordo com a figura 58 abaixo. 

As duas camadas inferiores se concentram na padronização e eficiência, não sendo 

fonte de vantagem competitiva, embora possam ser fonte de grande complexidade.  
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Figura 58 – Componentes da arquitetura de TI 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008 ) 

 

A camada 2 é a dos aplicativos específicos do negócio e a dos processos internos 

de apoio. A camada 1 á a das interfaces básicas da empresa com seus clientes, 

fornecedores, parceiros e acionistas. São as camadas 1 e 2 que propiciam 

vantagem competitiva (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 

A competitividade favorece os concorrentes que identificam novas tendências e as 

exploram com agilidade e diligência. A visão prospectiva, não a visão retrospectiva, 

é fonte de valor (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 

A visão prospectiva decorre da compreensão, com base em dados estruturados e 

não-estruturados, dos desmembramentos da dinâmica competitiva. No mundo N=1, 

a compreensão do comportamento de cada consumidor, assim como dos amplos 

padrões de mudança, é fundamental. Em termos de R=G, é necessária 

compreensão dos recursos de cada fornecedor, em termos de custos, prazos e 
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níveis de qualidade, para em seguida confrontá-los com as demandas específicas 

de cada consumidor. Isto permitirá à empresa obter insights que lhes propiciam 

vantagem competitiva (figura 59 abaixo). 
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Figura 59 – Insights sobre negócios 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 

Capacidade analítica para R=G 

No contexto R=G, a construção da capacidade analítica começa na garantia da 

visibilidade de toda a cadeia de suprimentos. Esta visibilidade irá permitir que a 

empresa faça a reconfiguração dos recursos em tempo real, de forma a permitir 

rápida resposta a mudanças nas demandas do mercado ou nas capacidades dos 

processos internos disponíveis em determinado momento. Em meio a esta dinâmica, 

haverá a geração de insights, seja para melhorias operacionais ou para 

redirecionamento estratégico (figura 60 abaixo). Vale notar que R=G dever ser 

configurado para atender N=1(PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 
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Figura 60 – Capacidade analítica para R=G 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 

Capacidade analítica para N=1 

A capacidade analítica para N=1 começa com sistemas que se concentrem em cada 

cliente e em suas preferências e habilidades individuais, levando-os a participar do 

processo de co-criação de acordo com sua disposição e do seu nível de habilidades. 

Este engajamento permite à empresa prever comportamentos futuros dos 

consumidores e gerar insights para melhoria contínua ou redirecionamento 

estratégico (figura 61 abaixo). 
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Figura 61 – Capacidade analítica para N=1 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 

Deve-se ressaltar que a qualidade dos dados é fator-chave para o desenvolvimento 

da capacidade analítica. O movimento R=G e N=1 acrescenta uma camada de 

complicação, já que demanda maior quantidade de fonte de dados, seja em termos 

de pontos de contato para co-criação com os clientes, seja em termos de pontos de 

contato com fornecedores. 

Repensando sistemas de inteligência de negócios (business intelligence) 

Tradicionalmente, sistemas de business intelligence (BI) tinham foco em informações 

internas que suportavam decisões táticas voltadas prioritariamente à redução de 

custos. As informações eram usadas por poucos executivos cujo escopo de análise 

restringia-se aos limites da empresa. 

A empresa 2.0 estende estes sistemas a todos os empregados, assim como aos 

interlocutores externos. O foco se desloca da redução de custos para a geração de 

insights preditivos conjugados a análises históricas. A tabela 12 abaixo compara o BI 

tradicional com o da empresa 2.0. 
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Tabela 12 – Sistemas de inteligência de negócios (BI) para a empresa 2.0 

(Fonte: adaptado de TAPSCOTT, 2006) 

 

 

2.6.6 Arquitetura de TI 

A arquitetura de TI, que permite conectar processos internos e capacidade analítica 

com bancos de dados e servidores, precisa conciliar demandas aparentemente 

contraditórias: por um lado, R=G demanda qualidade consistente, custo baixo, 

capacidade de mudança e grande eficiência; por outro lado, N=1 implica em 

complexidade de sistemas, gerenciamento de maior volume e variedade de dados 

(dentro e fora da empresa),  necessidade de flexibilidade e de facilidade de uso 

(PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 

A melhora da oferta de serviços requer que a empresa recorra a numerosos 

fornecedores e a diversas comunidades de clientes. Isto implica em sistemas que 

sejam ao mesmo tempo exclusivos e transparentes, de modo que terceiros sejam 

capazes de participar deles com eficácia. A necessidade de transparência é uma 

fonte de tensão entre a “abertura” e a “propriedade intelectual”. Neste mesmo 

contexto insere-se a questão da proteção da privacidade dos clientes, também um 

aspecto crítico da arquitetura de TI. 

A arquitetura de TI necessária à atuação em R=G e N=1 requer ainda a capacidade 

de integrar recursos legados em termos de dados e aplicativos em uma nova 

plataforma de processos internos e capacidade analítica. 
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 A necessidade de promover mudanças nos sistemas internos (para permitir 

reconfiguração de recursos em tempo real para co-criar valor com os clientes) 

reflete-se na arquitetura de TI. Sob este aspecto, os sistemas deverão ser capazes 

de adaptar-se com rapidez e a baixo custo, sem comprometimento da qualidade. 

Como dito anteriormente, o movimento em direção a R=G e N=1 torna a arquiteura 

de TI mais complexa, seja em termos de tamanho dos sistemas, quantidade de 

interfaces para harmonizar múltiplas colaborações, exigências de mudanças rápidas, 

confiáveis e de baixo custo, necessidade de facilitar insights no nível de cada cliente 

ou exigência de acomodação de modelos analíticos sofisticados. Esta complexidade 

não deve impedir, no entanto, que a acessibilidade dos sistemas seja comprometida, 

restringindo-os a usuários muito capacitados. 

Gestão e criação do conhecimento 

Os recursos da empresa atuante no ambiente R=G e N=1 precisam ter seus 

conhecimentos alavancados. O armazenamento e utilização de conhecimentos 

explícitos estão na essência dos sistemas de gestão de conhecimento em uso pelas 

empresas. No entanto,o conhecimento implícito gerado pelas contínuas interações 

com clientes, fornecedores e parceiros é um tema não adequadamente tratado pelas 

empresas.Ferramentas Web 2.0 como blogs, wikis, etc. oferecem recursos para a 

alavancagem contextual de conhecimento tácito. Além disso, estas ferramentas 

permitam a migração da orientação dos sistemas de transações para interações. 

Além do conhecimento implícito, existe a necessidade da criação de novo 

conhecimento. Isto impõe a necessidade dos sistemas de embutir a capacidade de 

saber a quem recorrer para a resolução de problemas críticos, através do acesso a 

especialistas em todo o ecossistema. 

Requisitos mínimos da arquitetura de TI 

A competição N=1 e R=G impõe as seguintes características mínima de uma 

plataforma de TI (PRAHALAD E KRISHNAN, 2008): 

 Projeto dos processos internos com base em componentes, de forma a criar 

uma arquitetura de sistemas frouxa e suportar as necessidades de 

flexibilidade. 
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 Acesso ubíquo por meio de intranets e da internet. 

 Interfaces com dados e sistemas externos. 

 Capacidade analítica integrada, permitindo a sobreposição de dados não-

estruturados (conhecimento tácito) a dados transacionais para a produção de 

insights. 

2.6.6.1 Modelos atômicos de e-business 

Weill e Vitale (2002) realizaram um estudo em 15 empresas tradicionais acerca de 

50 iniciativas de e-business e seus requerimentos com relação à infraestrutura de TI.  

A definição de infraestrutura de TI destes autores pode ser visualizada na figura 62 

abaixo e é composta dos seguintes elementos: 

a. Componentes de TI: o aspecto tecnológico dos blocos que compõem a 

infraestrutura de TI 

b. Infraestrutura de recursos humanos de TI: a inteligência usada para traduzir 

os componentes de TI em serviços para os usuários 

c. Serviços de TI compartilhados: a visão que o usuário possui da infraestrutura 

de TI. 

d. Aplicações de TI compartilhadas e padrões: fazem uso estável dos serviços 

de TI. 

Sobre a infraestutura de TI estão as aplicações locais, que se caracterizam por alta 

freqüência de mudanças e que geralmente suportam processos que são fonte de 

vantagem competitiva da empresa. A infraestrutura de TI, por sua vez, relaciona-se 

também com a infraestrutura pública (internet, redes de telecomunicações, sistemas 

de transações com bancos, redes setoriais de cadeias de fornecimento, etc.) 
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“Commodities” como PCs, impressoras, equipamentos de rede, 

bancos de dados, sistemas operacionais, etc.
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de mudanças tais como contabilidade, orçamento e 

gerenciamento de RH.

Aplicações locais com alta frequência de mudanças, tias como: 

sistemas de processamento de sinistros de seguros, empréstimos 

bancários, reclamações de clientes, etc.

Componentes de TI

Serviços de TI Compartilhados
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Aplicações de TI 

Compartilhadas e Padrões

Aplicações 

Locais

Infraestrutura de TI

 

Figura 62 – Infraestrutura de TI 
(Fonte: adaptado de Weill e Vitale, 2002) 

 

Os resultados do estudo apontaram as seguintes tendências: 

1. A competição no universo de e-business apóia-se fortemente na infraestrutura 

de TI, o que implica em crescente necessidade de serviços e, por 

conseqüência, maiores gastos na área por parte das empresas. 

2. No caso de corporações de grande porte com múltiplas unidades de negócio, 

observa-se aumento da “gravidade” – tendência de aumento da infraestrutura 

corporativa em detrimento da infraestrutura em nível de unidade de negócios, 

obtendo-se benefícios de economia de escala e possibilitando a implantação 

de iniciativas estratégias ligadas à uniformização dos sistemas de interface 

com clientes (vide figura 63) 

3. Maior externalidade – a demanda de e-business pela rápida implantação de 

novos serviços tem levado as empresas à crescente terceirização, em 

particular de serviços do tipo “commodity” ou daqueles altamente 

especializados. 
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Figura 63 – “Gravidade” para adoção de infraestutura corporativa em e-business 

(Fonte: adaptado de Weill e Vitale, 2002) 

 

Com o objetivo de determinar as necessidades de infraestrutura de TI em função de 

suas iniciativas de negócios conduzidos por meios eletrônicos, os mesmos autores 

propõem o uso de oito modelos atômicos de e-business (tabela 13) que podem ser 

combinados de forma a caracterizar uma determinada iniciativa de e-business. Na 

média do estudo, cada iniciativa é composta de dois modelos atômicos. 

Os modelos atômicos podem ser associados a serviços de TI em diferentes níveis 

de importância. A associação proposta por estes autores pode ser visualizada na 

tabela 14 abaixo. Os nove serviços de TI considerados nesta análise são: 

 

a. Gerenciamento de aplicações (aquisição, desenvolvimento, manutenção e 

suporte de aplicações) 

b. Gerenciamento de comunicações (dispositivos fixos e móveis) 
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c. Gerenciamento de dados (armazenamento, classificação e extração de 

dados) 

d. Gerenciamento de TI (negociação, planejamento, gerenciamento de projetos 

de TI, provisão de infraestrutura de servidores) 

e. Segurança (proteção lógica e física) 

f. Arquitetura e padrões (regras e políticas que determinam o uso presente e 

futuro da TI) 

g. Gerenciamento de canais (novas tecnologias que permitem acesso direto ou 

via canais de distribuição aos clientes) 

h. Pesquisa e desenvolvimento de TI (identificação e teste de novas tecnologias) 

i. Educação e treinamento de TI (garantia de proficiência dos usuários nas 

ferramentas de TI) 

 

Tabela 13 – Modelos atômicos de e-business 

(Fonte: adaptado de Weill e Vitale, 2002) 

 
 
 

Nas combinações de modelos atômicos, cada modelo é encontrado mais 

frequentemente com alguns modelos do que com outros, por possuírem 

competências comuns e apresentarem sinergias em potencial. Por exemplo, o 

relacionamento direto com uma base grande de clientes é uma competência 
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necessária para os modelos Direto ao Cliente e Comunidade Virtual. Em geral, as 

associações de modelos levam a requerimentos de infraestrutura comuns. 

 

O envolvimento da área de TI no processo de definições estratégicas de e-business 

é fundamental para o sucesso das iniciativas das empresas nesta área. O subsídio 

de TI na formulação da estratégia, assim como a preparação da infraestrutura 

necessária para a sua implantação, são aspectos importantes deste envolvimento. A 

garantia de tal envolvimento é parte da governança de TI da empresa, entendida 

como o conjunto de processos para o compartilhamento de direitos decisórios sobre 

TI e monitoração do desempenho dos investimentos na área (WEILL e VITALE, 

2002). 

Tabela 14 – Modelos atômicos X serviços de TI 
(Fonte: adaptado de Weill e Vitale, 2002) 

 
 
 

2.6.6.2 Web 2.0 e flexibilidade da infraestrutura de TI 

A flexibilidade da infraestrutura de TI é essencial para a atual competição em bases 

globais (GHOLAMI et al., 2009). 

A flexibilidade da infraestrutura de TI é definida em termos de três componentes: 

conectividade (capacidade de qualquer componente tecnológico de estabelecer 

conexões com quaisquer outros componentes interna e externamente à 

organização), compatibilidade (capacidade de compartilhar qualquer tipo de dado 

através de qualquer componente tecnológico) e modularidade (capacidade de fácil 

reconfiguração de hardware, software e dados). 
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A tabela 15 abaixo identifica em detalhes os componentes da flexibilidade da 

infraestrutura de TI (CHANOPAS et al., 2006). 

Tabela 15 – Componentes e definições de flexibilidade de infraestrutura de TI 
(Fonte: adaptado de GHOLAMI et al., 2009) 

 
 

De acordo com Gholami et al, 2009, as tecnologias Web 2.0 possuem características 

que podem prover a flexibilidade da infraestrutura de TI requerida no ambiente 

competitivo global. 

A tabela 16 abaixo associa características das tecnologias Web 2.0 com os 

componentes de flexibilidade de infraestrutura de TI. 

Tabela 16 – Componentes e definições de flexibilidade de infraestrutura de TI e Web 2.0 

(Fonte: adaptado de GHOLAMI et al., 2009) 
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2.6.7 Conciliando eficiência e flexibilidade 

Personalização de experiências (N=1) presume processos de negócio flexíveis e 

capazes de acomodar inovações contínuas. O acesso a recursos externos à 

empresa (R=G) exige processos que se adaptem continuamente ás demandas dos 

consumidores e que alavanquem as habilidades da rede de parceiros globais. 

Assim, flexibilidade, adaptação, resiliência e inovação contínua são inerentes ao 

universo N=1 e R=G. 

Ao lado destas necessidades, persiste a necessidade de eficiência, confiabilidade, 

qualidade, velocidade e baixos custos. 

Assim, verifica-se necessidade de conciliação e equilíbrio entre demandas 

aparentemente opostas como eficiência e flexibilidade no portfólio de processos 

internos e nas arquiteturas técnica e social da empresa. 

A tabela 17 abaixo relaciona os principais requisitos que eficiência e flexibilidade 

impõem á arquitetura técnica da empresa. 

Em uma empresa convencional, a conciliação entre eficiência e flexibilidade passa 

pelo alinhamento estratégico entre TI e negócios. A área de negócios tem foco no 

crescimento mediante a identificação das novas necessidades dos clientes e 

adaptação correspondente dos processos internos para alavancagem de recursos 

globais. A área de TI é avaliada com base em critérios de eficiência como redução 

de despesas; assim, o foco da área é concentrado na eficiência interna e os 

investimentos em inovação ocorrem de forma incremental. Assim, faz-se 

necessárias inciativas de alinhamento estratégico que harmonizem as agendas entre 

as áreas. 
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Tabela 17 – Demandas “opostas” sobre a arquitetura técnica em N=1 e R=G 

(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 

 

 

2.7 Prospectando o futuro 

2.7.1 Inovação em TI em contexto não corporativo 

A inovação de TI em contexto não corporativo dá origem a outros dois fatores que 

relacionam a TI com a empresa 2.0. São eles: a criação de um substrato de 

informações universalmente disponíveis no ciberespaço; e as tecnologias de 

colaboração (figura 64 abaixo). 

A empresa tradicional mantinha relacionamentos diádicos com seus clientes, 

fornecedores e competidores, sem se preocupar com um terceiro elemento 

independente. Este elemento é a massa de informações localizada no ciberespaço; 

não sendo facilmente controlável pela empresa, resulta na remodelagem de um 

relacionamento previamente simples. Por exemplo, a disponibilidade de informações 

na rede dota o cliente de mais poder em seu relacionamento com a empresa. 

A maior parte da inovação em tecnologias de colaboração tem suas raízes fora das 

aplicações comerciais. Tais ferramentas estão revitalizando a área de gestão do 

conhecimento, e ajudando as empresas a alavancar seu capital humano de forma 

mais eficaz, embora sua aplicação inicial tenha sido em redes sociais. 
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O forte crescimento da TI em domínios não corporativos mostra que a TI e a 

empresa não estão mais sozinhos em um processo de co-evolução. Ao invés disso, 

evoluções em áreas como entretenimento e relacionamento social podem redefinir a 

natureza da empresa 2.0. 

Necessidades

da firma

Evolução

da TI

Necessidades

da firma

Evolução

da TI

Colaboração Ciberespaço

a. Evolução da TI dominada

pelas necessidades da firma

b. Evolução da TI dominada

pelas necessidades exteriores à firma,

com novos fenômenos remodelando a 

firma.
 

Figura 64 – Evolução da TI – Locus corporativo vs. não-corporativo 
(Fonte: adaptado de Tapscott, 2006) 

 

2.7.2 A combinação das forças social, mobilidade, cloud e informação 

Estudo do Gartner de 2012 prevê que quatro forças irão convergir e se reforçar 

mutuamente, influenciando fortemente o cenário tecnológico e de negócios em um 

futuro breve. São elas: social, mobilidade, cloud e novos padrões de informação.  

Neste cenário, a informação é o contexto para a entrega de melhores experiências 

sociais e de mobilidade. Dispositivos móveis são a plataforma para redes sociais 

eficazes e novas formas de trabalho. Redes sociais conectam as pessoas ao seu 

trabalho e a outras pesoas de maneiras novas e inesperadas. A tecnologia cloud 

permite a entrega de informação e funcionalidades para usuários e sistemas.  
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As forças social, mobilidade e cloud tornam a informação acessível, compartilhável e 

consumível por qualquer um, em qualquer lugar e a qualquer tempo.  

A figura 65 abaixo detalha o relacionamento entre as quatro forças do Nexo. 

Social

(Comportamento)
Mobilidade

(Acesso)

Cloud

(Entrega)

Informação

(Contexto)

Plataforma para

Direciona o uso de 

Plataforma para Contexto para

Contexto para

 

Figura 65 – Nexo de Forças 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2012) 

 

O sucesso das empresas face ao Nexo de Forças irá depender de como irão 

responder a: 

a. Redes sociais – pessoas estão compartilhando informações detalhadas sobre 

si mesmas, os produtos que usam e as empresas que gostam em redes 

sociais. Antes destas ferramentas, a obtenção de dados específicos sobre 

clientes era cara e pouco detalhada. O correto aproveitamento das 

informações em mídias sociais permite às organizações entender os clientes, 

ou potenciais clientes, de formas nunca antes possíveis. 
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b. Tecnologia cloud – a cloud é o mesmo tempo o alicerce da enorme 

quantidade de informações geradas pela mídia social e o modelo básico de 

elasticidade  no acesso e armazenamento de informações a custo 

competitivo. 

c. Mobilidade – as pessoas não estão mais presas a um local específico. Os 

dispositivos móveis permitem a integração ubíqua de atividades de trabalho e 

não-trabalho, ao mesmo tempo em que provêm acesso a aplicações, redes 

sociais e informações.  

O crescente volume, variedade e velocidade de informações irá sobrepujar as atuais 

formas de acesso, armazenamento, gerenciamento, análise, governança, 

apresentação, colaboração e compartilhamento de informações, requerendo novas 

estratégias de gerenciamento de informações (estruturadas e não-estruturadas) por 

parte da área de TI. Este fenômeno, também conhecido como Big Data, é tratado na 

seção 2.6.4. 

Ainda relacionado ao Nexo de Forças vale mencionar que ele está levando o 

controle da tecnologia para fora da área de TI das organizações, assim como 

forçando a área de TI a lidar com usuários cada vez mais íntimos da tecnologia. 

Outra fronteira que se abre com o Nexo de Forças é a chamada computação 

sensível ao contexto. De acordo com o mesmo instituto de pesquisas, “computação 

sensível ao contexto está ligada à melhoria da experiência como usuários de 

clientes, parceiros e funcionários através do uso de informações sobre o ambiente, 

atividades, conexões e preferências do usuário para antecipar suas necessidades e 

proativamente oferecer o conteúdo, produto ou serviço mais apropriado.” Observa-

se aqui grande adesão ao conceito N=1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008). 

2.7.3 Social-Business / Social-Commerce 

Estudos demonstram que a confiança e seu pré-requisito familiaridade estão têm 

importante papel na decisão de usuários em estabelecer transações de e-commerce 

(GEFEN, 2000). 

As redes sociais têm causado grande impacto na forma como os usuários da 

internet se comunicam, buscam e compartilham dados. Usuários de redes sociais lá 

publicam e mantêm seus perfis, e estabelecem ligações com seus amigos. A rede 
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de contatos resultante é uma evidência que um determinado nível de confiança foi 

estabelecido entre aqueles usuários. 

Há uma percepção que a combinação de mercados virtuais (“marketspaces”) com 

redes sociais deve aumentar a confiança entre parceiros de negócios virtuais. 

A esse respeito, o Gartner (2011) apresentou um estudo da curva de adoção de 

tecnologias sociais em negócios (figura 66 abaixo). 

Gatilho 

tecnológico

Expectativas 

inflacionadas
Vale do 

“desencanto”

Aclive do 

esclarecimento

Social-commerce

Microblogs para varejo

Ferramentas Web 2.0

em e-commerce

Platô de

Produti-
vidade

Tempo para adoção em massa = 2 - 5 anos
 

Figura 66 – Curva de adoção (hype cycle) de tecnologias sociais em negócios 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2011) 

 

2.7.3.1 Social-commerce 

Social-commerce é o uso de ferramentas de software social e conteúdo gerado pelo 

usuário dentro do contexto de e-commerce. Social-commerce é usado para aumento 

de vendas através do fornecimento ao cliente de informações e conteúdo de outros 

cientes para ajudar na avaliação de um produto ou serviço (GARTNER, 2011). 

Esta tecnologia tem crescido devido à habilidade do consumidor em filtrar as mídias 

tradicionais de mercado, como mala direta, e-mail e propaganda na TV. De acordo 
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com este instituto de pesquisa, conforme as organizações descubram os prós e 

contras do s-commerce, elas farão com que esta tecnologia se mova rapidamente 

para a fase de maturidade. 

O comércio social pode criar novos segmentos de clientes baseados em interesses 

no ambiente web. Isto pode permitir a venda direcionada de produtos ou serviços 

relacionados a estes grupos de interesse. 

Além disso, o comércio social pode ajudar na redução dos custos de venda, pois é 

usado no canal digital de menor custo (baixíssima necessidade de intervenção 

humana), e pode operar como uma extensão da marca para torná-la mais 

conhecida. 

2.7.3.2 Microblogs para varejo 

Microblogs refere-se ao uso de mensagens curtas que são enviadas para os 

consumidores que optaram por seguir ou assinar uma determinada fonte de 

mensagens. Estas mensagens frequentemente são usadas para o envio de links 

para páginas web com informações adicionais. 

Os microblogs permitemao varejista conectar-se diretamente com pessoas que 

estão interessadas nos produtos ou serviços do varejista, assim como podem ser 

usados para atividades de venda e suporte. Além disso, o uso de microblogs possui 

custo muito baixo, sendo o custo para o varejista composto do pessoal responsável 

pela criação das mensagens e do software analítico para monitoração do ambiente. 

Isto faz com que microblogs tenham um bom apelo para negócios interessadoe no 

engajamento direto dos clientes. Considerando que as pessoas atingidas pelas 

mensagens do varejista tendem a repassá-las para amigos, o apelo dos microblogs 

torna-se ainda mais forte. 

Microblogs devem ser parte de uma ampla estratégia de mídia social, que por sua 

vez será parte de uma estratégia mais ampla de CRM, e não serem utilizados 

isoladamente. Também deve estar claro a forma que se pretende usar os 

microblogs, já que podem ser usados de diferentes maneiras: promoção da marca, 

geração de receita, suporte e CRM. Além disso, o perfil demográfico de um serviço 

de microblogs deve ser avaliado previamente, de forma a garantir que se esteja 

falando com o público correto.  



124 
 

Outro ponto importante a considerar é que os microblogs são uma via de 

comunicação de mão dupla, e que portanto deve-se desenvolver a habilidade de 

responder aos clientes.  

O uso de microblogs pode aumentar a receita de um varejista e melhorar sua 

reputação. Pode também fornecer insight quanto ao que os clientes pensam sobre o 

varejista. Porém, o uso desta ferramenta não está livre de riscos, e sua implantação 

deve ser feita com prudência. 

2.7.3.3 Ferramentas Web 2.0 em e-commerce 

Dentre as ferramentas discutidas nesta seção, esta é a que ocupa posição mais 

avançada na curva de adoção. Ela refere-se à utilização de ferramentas Web 2.0 em 

uma solução de e-commerce para incremento de vendas via internet.  

Por exemplo, muitas organizações adicionaram a possibilidade de “curti-las” no 

Facebook, segui-las no Twitter ou exibir informações sobre suas organizações ou 

produtos no YouTube. 

A utilização de ferramentas Web 2.0 deve estar associada a um propósito da 

organização. Por exemplo, se o objetivo está focado em marketing, como aumento 

do reconhecimento da marca, então a utilização de Facebook ou Twitter pode ajudar 

a ganhar seguidores ou amigos. No entanto, se o objetivo é aumento de vendas, 

então a organização pode optar pelo uso do Twitter para promoção de ofertas 

especiais diárias. 

2.8 Proposições 

Com base no referencial teórico acima delineado, são as seguintes as proposições a 

serem testadas na pesquisa: 

P1 - O valor trazido pelas práticas de relacionamento com clientes via internet 

está ligado a ganhos de eficiência operacional, aumento de retenção de 

clientes, exploração de complementaridades, introdução de inovações e 

extensão de mercado (ANDERSON, 2006; STEINFIELD et al., 2002; AMIT e 

ZOTT, 2001). 

P2 – Os novos mecanismos de relacionamento com clientes via internet 

levam a um aumento do poder do cliente e à tendência de personalização de 
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suas experiências com a empresa. (WIRTZ et al., 2010; CONSTANTINIDES e 

FOUNTAIN, 2008; PRAHALAD e KRISHNAN, 2008; TAPSCOTT, 2006; 

PRAHALAD e RAMASWAMY, 2000). 

P3 – A personalização das experiências dos clientes requer que os processos 

de negócios e a TI conciliem flexibilidade e eficiência, o que se viabiliza pelo 

alinhamento estratégico entre negócios e TI (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008; 

TAPSCOTT, 2006; HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993). 
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3. RESUMO DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 E-business 

O uso comercial da internet, a partir de meados dos anos 90, propicia mudanças 

significativas no ambiente de negócios. Uma importante mudança é o surgimento da 

prática de negócios com uso da internet, conhecida como e-business (AMIT e ZOTT, 

2001),  

e-business

Modalidades (Balocco et al, 2006)

 B2B

 B2C – Grid Estratégico

(Willcocks e Plant, 2001)

Fontes de valor

(Amit e Zott, 2001)

 Complementaridades

 Eficiência

 Inovação
 Retenção

 Cauda longa (Anderson, 2006)

 Modelo de negócios 

“Click& Brick” 

(Kalakota e Robinson, 

2001)

 Harmonização 
presenças física e 

virtual (Steinfield et al, 

2002)
Espaços atuação virtual

(Angehrn, 1997)

 Front-office

 Informação

 Comunicação
 Back-office

 Transação

 Distribuição

 Sofisticação / customização

 

Figura 66 – Mapa mental de e-business 

 

Dentre as várias modalidades de e-business, são de interesse deste trabalho a B2B 

(Business-to-Business) e a B2C (Business-To-Consumer) (BALOCCO et al., 2006). 

O grid estratégico B2C (WILLCOCKS e PLANT, 2001) apresenta os caminhos 

possíveis para o sucesso de uma iniciativa deste tipo, tendo como abordagens 

alternativas o foco em marketing e o foco em serviços. 

As fontes de valor em e-business (AMIT e ZOTT, 2001) são o aumento da eficiência, 

a retenção e a inovação no relacionamento com clientes e a exploração de 

complementaridades. Esta última fonte de valor dá origem ao modelo de negócios 
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“click and brick” (KALAKOTA e ROBINSON, 2001), que combina a presença física e 

virtual de empresas, sendo esta a resposta estratégica apropriada das empresas 

convencionais ao surgimento da internet (STEINFIELD et al., 2002; PORTER, 2001). 

Deve-se mencionar ainda o fenômeno da cauda longa (ANDERSON, 2006), 

fenômeno pelo qual, graças à internet, produtos de nicho podem crescer de forma a 

representar uma parcela significativa do total de vendas. 

A atuação virtual das empresas (ANGEHRN, 1997) se dá em quatro espaços: 

informação, comunicação, distribuição e transação (modelo ICDT). A ocupação de 

cada espaço está associada ao desenvolvimento de diferentes competências (entre 

back-office e front-office, por exemplo), assim como à decisão quanto ao nível de 

customização e sofisticação da solução. 

3.2 Virtualização das Organizações 

Venkatraman e Henderson apresentaram em 1998 um modelo de evolução em três 

estágios das organizações em direção ao ambiente virtual. O modelo apóia-se em 

três dimensões interdependentes: a. interação com clientes, b. configuração de 

ativos e c. promoção do conhecimento. A evolução é suportada por uma sólida 

plataforma de TI. 

        

Figura 67 – Mapa mental de virtualização das organizações 
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Os estágios mais avançados do modelo correspondem aos conceitos de R=G 

(acesso a recursos e talentos de várias fontes locais e globais) e N=1 

(personalização da experiência do cliente) (PRAHALAD E KRISHNAN, 2008). No 

que tange ao vetor cliente, N=1 está associado a um maior poder do cliente. Este 

deslocamento de poder é captado por autores como Prahalad e Ramaswamy 

(2008), que caracterizam o novo consumidor como um ator ativo (em contraposição 

a um anterior expectador passivo) com crescente engajamento no processo de 

definição e criação de valor. 

3.3 Mídia Social / Web 2.0 

As tecnologias de mídia social ou Web 2.0 estão fortemente associadas ao aumento 

do poder do cliente. 

Mídia Social /

Web 2.0

6 Princípios (Gartner, 

2011)

 Participação

 Coletivo

 Transparência
 Independência

 Persistência

 Emergência

(Difere de outras 
tecnologias de 

colaboração)

Mudança comportamento 

cliente

(Constantinides e Fountain, 2008)

Experiência na Web 2.0 como 
fator de marketing on-line 

incontrolável

Comportamentos coletivos (Gartner, 2011)

 Inteligência coletiva

 Estruturas emergentes

 Localização de especialistas

 Cultivo de interesses
 Coordenação de massas

 Promoção de relacionamentos

 Weak ties (Granovetter, 1973)

 

Figura 68 – Mapa mental de mídia social 

 
 

Apoiada, entre outros, nos princípios de transparência e independência, as 

tecnologias de mídia social diferem de outras tecnologias de colaboração ao não 

imporem limites ao conteúdo que o participante publica ou ao acesso ao conteúdo 

publicado por outros. 
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Com isso, modelos tradicionais de comportamento do consumidor, como o de Kotler 

(2003), são alterados com a introdução de um novo fator de marketing incontrolável, 

que é a realimentação de um cliente influenciando outros clientes através da Web 

2.0 (CONSTANTINIDES E FOUNTAIN, 2008). 

As tecnologias de mídia social ensejam comportamentos de colaboração em massa 

que dão acesso ao poder do coletivo e representam novos caminhos para a 

obtenção de resultados pelas organizações (GARTNER, 2011). De particular 

interesse para este trabalho é a promoção de relacionamentos (relationship 

leverage), que se baseia no efeito amplificador que a rede pode ter no valor da 

participação de um usuário, Este tipo de iniciativa explora a força dos vínculos fracos 

(weak ties) (GRANOVETTER, 1973), gerando melhoria de vendas através do 

aumento da consciência da marca (GARTNER, 2011). 

3.4 E-business e mídia social 

Há um conhecido fluxo em e-commerce, o funil de compra, em que um usuário 

percorre em um ciclo de aquisição as etapas de consciência, consideração, seleção, 

transação, utilização e lealdade e promoção. 

Por outro lado, os dados armazenados em redes sociais e ferramentas de 

mobilidade podem ser categorizados em social (Facebook), intenção (Google), 

interesse (Facebook e Twitter) e mobilidade.  

A interação entre os dois universos se dá de acordo com a figura 69 abaixo. Os 

dados sociais tem papel relevante no início e no fim do processo, enquanto dados 

de intenção tem relevância na etapa de seleção. Observa-se que o gerenciamento 

de um ambiente de e-commerce implica no gerenciamento de um ambiente de mídia 

social paralelo. 
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Figura 69 – E-commerce X Web 2.0 
(Fonte: adaptado de Gartner, 2012) 

 

3.5 Conciliando flexibilidade e eficiência 

Personalização de experiências (N=1) presume processos de negócio flexíveis e 

capazes de acomodar inovações contínuas. O acesso a recursos externos à 

empresa (R=G) exige processos que se adaptem continuamente ás demandas dos 

consumidores e que alavanquem as habilidades da rede de parceiros globais. 

Assim, flexibilidade, adaptação, resiliência e inovação contínua são inerentes ao 

universo N=1 e R=G. 

Ao lado destas necessidades, persiste a necessidade de eficiência, confiabilidade, 

qualidade, velocidade e baixos custos. 

Em uma empresa convencional, a conciliação entre demandas aparentemente 

opostas como eficiência e flexibilidade passa pelo alinhamento estratégico entre TI e 

negócios (HENDERSON E VENKATRAMAN, 1993). Uma visão alternativa da 

obtenção desta conciliação é através da harmonização dos processos internos, da 

arquitetura técnica e da arquitetura social da empresa (PRAHALAD E KRISHNAN, 

2008). Atuando como a “circulação sanguínea da organização”, os processos 

internos atuam como elos entre a estratégia da empresa, os modelos de negócio e 

as operações de rotina (PRAHALAD E KRISHNAN, 2008). 



131 
 

3.6 O papel da TI 

O ambiente de negócios virtual impõe à TI demandas nas diferentes camadas de 

sua arquitetura. 

 

Figura 70 – Camadas da arquitetura de TI afetadas pelo ambiente virtual 
(Fonte: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 

(1) A camada de capacidade analítica deve fornecer ao negócio visão prospectiva 

que permita a geração de insights que venham a fornecer vantagem competitiva 

para a empresa (PRAHALAD E KRISHNAN, 2008). Esta camada deverá ainda 

ser capaz de lidar com o chamado Big Data, ou um novo patamar de volume, 

variedade, velocidade e complexidade de dados estruturados e não-estruturados 

gerados pela disseminação de mídia social e mobilidade. Isto irá requerer, entre 

outros, a adoção de ferramentas de agregação e análise (GARTNER, 2012). 

(2) A camada de aplicativos deverá adotar arquitetura orientada a serviços 

(TAPSCOTT, 2006), que permitirá a interconexão de sistemas da empresa e sua 

rede estendida (fornecedores, parceiros e clientes). 

(3) Pela mesma facilidade de interconexão, as plataformas de software tenderão a 

se padronizar. 
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4. METODOLOGIA 

Um dos aspectos a se observar em uma pesquisa diz respeito à natureza da sua 

abordagem. Esta pode ser quantitativa, onde há variáveis em estudo passíveis de 

medição, ou qualitativa, em que o foco reside na obtenção da perspectiva do 

indivíduo e na observação do ambiente onde o fenômeno a ser estudado ocorre. 

Embora a maior parte das pesquisas adote uma das duas abordagens, a 

combinação de ambas em uma mesma pesquisa é possível (MIGUEL, 2010). Em 

pesquisas na área de TI, a abordagem qualitativa é usada em 31% dos trabalhos 

(CLAVER et al., 2000). 

Outro aspecto importante diz respeito ao método da pesquisa. Os principais 

métodos de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações são: 

estudo de caso, survey, modelamento e simulação e pesquisa-ação. A adoção de 

mais de um método em uma pesquisa, embora não muito freqüente, é uma 

abordagem possível (MIGUEL, 2007). 

A tabela 18 abaixo mostra a adequabilidade dos principais tipos de pesquisa a 

diversas características e requisitos da pesquisa. 
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Tabela 18 - Métodos, Requisitos e Características dos métodos de pesquisa  
(Fonte: adaptado de MIGUEL, 2010) 

 

Segundo Miguel (2007), o estudo de caso é um dos tipos de pesquisa mais usados 

em engenharia de produção e gestão de operações.  

4.1 Escolha da metodologia de pesquisa 

As decisões metodológicas que devem ser tomadas envolvem a abordagem 

(qualitativa ou quantitativa) e o método de pesquisa (estudo de caso, survey, 

modelamento e simulação e pesquisa-ação).  

Em função do objetivo da pesquisa, a abordagem adotada será a qualitativa. A 

presença de perguntas de pesquisa do tipo “como”, a necessidade de entendimento 

profundo dos processos de decisão envolvidos e o papel central da causalidade na 

análise levam à escolha do método de estudo de caso. 
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Em se tratando de estudo de casos, a condução da pesquisa envolve as etapas 

exibidas na figura 72 abaixo: 

    

Definir uma 

estrutura 

conceitual-

teórica

Planejar os 

casos

Conduzir 

teste piloto 

(opcional)

Coletar os 

dados

Analisar os 

dados

Gerar 

relatório

 

Figura 72 – Estrutura da pesquisa 
(Fonte: adaptado de MIGUEL, 2010) 

 

Ainda com relação a estudos de caso, há de se observar os aspectos do propósito 

do estudo e da seleção dos casos. 

4.2 Seleção dos Casos 

Quanto à seleção dos casos, as escolhas possíveis são: a. estudo de caso único, 

onde se busca grande profundidade de análise com riscos à generalização das 

conclusões, b. estudo de casos múltiplos, associados a menor profundidade e maior 

validade externa, c. estudo de caso retrospectivo, onde os dados coletados referem-

se a ocorrências passadas e d. estudo de caso longitudinal, em que há o 

acompanhamento de um fenômeno ao longo de um período de tempo extenso 

(VOSS, 2002). A tabela 19 abaixo ilustra as opções aqui discutidas. 
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Tabela 19 – Escolha da quantidade e tipos de casos 
(Fonte: adaptado de VOSS et al., 2002) 

 

A presente pesquisa irá trabalhar com estudos de caso múltiplos, em que o critério 

de seleção de empresas se dará com base nos itens abaixo: 

 Empresas com histórico de atuação no ambiente físico maior que o histórico 

de atuação no ambiente virtual. 

 O foco da pesquisa está em como empresas convencionais (e não 

empresas de atuação exclusiva na internet) se beneficiam das novas 

formas de relacionamento com clientes através da internet, avaliando-

se a interação entre as presenças física e virtual (P1) 

 

 Representação de diferentes setores em manufatura e serviços. 

  Busca-se empresas com diferentes experiências de alinhamento 

estratégico entre negócios e TI (HENDERSON e VENKATRAMAN, 

1993; MCFARLAN, 1984) (P3) 

 Empresas com faturamento superior a R$ 1 bi. 

  Busca-se empresas cujo volume de transações de e-business ou 

interações em mídia social sejam relevantes (P1, P2, P3). 

As áreas entrevistadas em cada empresa serão as áreas de TI e a área responsável 

pelo relacionamento com clientes (Marketing ou correlata). As entrevistas serão 

semi-estruturadas, questões “open-ended” com uso de um roteiro de pesquisa (vide 

adiante em 3.8) constituído de perguntas-base. A consulta às mídias sociais de 
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caráter público nas quais as empresas estejam presentes será fonte secundária de 

dados. 

4.3 Propósito do Estudo de Caso 

Os propósitos de um estudo de caso podem ser: exploração, construção de teoria, 

teste de teoria e extensão/refinamento de teoria. Estudos de caso de natureza 

exploratória têm como principal objetivo o descobrimento de novas áreas de 

interesse para pesquisas; geralmente associam-se a estudos de caso em 

profundidade e longitudinais. Estudos de caso podem ser feitos ainda para o 

desenvolvimento de novas teorias, buscando identificar as variáveis-chave e os 

principais relacionamentos existentes no objeto de estudo. O propósito de um estudo 

de caso pode ser ainda o teste ou refinamento de teorias existentes, que estão 

normalmente associados a casos múltiplos com grande abrangência da amostra 

estudada (VOSS, 2002). Os diversos propósitos aqui discutidos estão sumarizados 

na tabela 20 abaixo. 

Tabela 20 – Objetivos de estudos de caso(Fonte: adaptado de VOSS et al., 
2002)
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Apesar de lidar com alguns temas de relevância recente e com ainda baixo volume 

de literatura acadêmica, como mídias sociais/Web 2.0, o presente trabalho tem 

como propósito o teste de teoria. 

4.4 Roteiro de pesquisa 

1) Caracterização da empresa e do mercado 

a. Setor, tempo de existência, faturamento últimos três anos, quantidade 

de colaboradores, origem do controle acionário, relacionamento com a 

matriz (se aplicável), principais linhas de produtos/serviços, sistema de 

valor, principais concorrentes. 

 Fundamentação teórica 

 Cinco Forças Competitivas (PORTER, 1979) 

 Proposições envolvidas 

 P3 

 

 

2) Posicionamento estratégico 

a. Os produtos/serviços da empresa são vistos no mercado como de 

baixo custo ou de alta qualidade? A empresa atua em um segmento 

específico de mercado? 

 Fundamentação teórica 

 Estratégias competitivas genéricas (PORTER, 

1996) 

 Proposições envolvidas 

 P3 

 

b. Classificar em ordem decrescente de destaque a empresa com relação 

às seguintes competências: excelência de sua manufatura, oferta de 

produtos/serviços inovadores e excelência do relacionamento com 

clientes? 

 Fundamentação teórica 

 Competências Essenciais (PRAHALAD e HAMEL, 

1990) 
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 Estratégias competitivas e competências 

essenciais (FLEURY e FLEURY, 2003) 

 Proposições envolvidas 

 P3 

 

3) Alinhamento estratégico TI / negócios 

a. Posicionamento no organograma, orçamento como % da receita, 

composição do orçamento despesas X investimentos, quantidade de 

colaboradores, sistemas ERP/SCM/CRM (quais, tempo de 

implantação), proporção de aplicações de missão crítica. 

 Fundamentação teórica 

 Grid Estratégico (MCFARLAN, 1984) 

 Proposições envolvidas 

 P3 

 

b. Como se deu a implantação dos sistemas que suportam o 

relacionamento com clientes pela internet? Qual a área patrocinadora 

do projeto? Houve necessidade de adoção de novas tecnologias e 

desenvolvimento de novos skills na área de TI? Houve rearranjo de 

processos de negócios? Quais os pontos que poderiam ser 

melhorados para evitar os problemas identificados? 

 Fundamentação teórica 

 Modelo do Alinhamento Estratégico (HENDERSON 

e VENKATRAMAN, 1993) 

 Gerenciamento de mudança de processos de 

negócios (KETTINGER e GROVER, 1995) 

 Alinhamento processos de negócios / TI 

(PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 Proposições envolvidas 

 P3 

 

4) Negócios em ambiente virtual (transacional) 
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a. Como a empresa utiliza a internet no seu relacionamento com clientes, 

fornecedores e parceiros? Quais as transações praticadas? Como se 

dá a integração destas transações com o ERP? O foco das aplicações 

B2C encontra-se em promoção da marca (branding) e/ou prestação de 

serviços ao cliente? 

 Fundamentação teórica 

 Relacionamentos virtuais - B2C, B2B (BALOCCO 

et al., 2006) 

 Grid Estratégico B2C (WILLCOCKS e PLANT, 

2001) 

 Espaços virtuais (ANGEHRN, 1997) 

 Integração e-business / ERP (ASH e BURN, 2003) 

 R = G (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 Proposições envolvidas 

 P1 

 

b. Os produtos / serviços da empresa são oferecidos na internet? Há 

possibilidade de o cliente customizar de alguma forma o produto / 

serviço oferecido? A empresa busca agregar serviços aos produtos 

transacionados pela internet? 

 Fundamentação teórica 

 Organização virtual (VENKATRAMAN e 

HENDERSON, 1998) 

  Fontes de valor em e-business – 

complementaridades (AMIT e ZOTT, 2001) 

 Proposições envolvidas 

 P1 

 

c. Desde o início do uso da internet no relacionamento com clientes, 

houve aumento da base de clientes que possa ser atribuído a internet? 

Houve aumento da retenção de clientes?  

 Fundamentação teórica 

 Cauda longa (ANDERSON, 2006) 
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  Fontes de valor em e-business – retenção (AMIT e 

ZOTT, 2001) 

 Proposições envolvidas 

 P1 

 

d. O uso da internet no relacionamento com clientes permitiu a 

simplificação de transações ou propiciou o surgimento de novas 

transações?  

 Fundamentação teórica 

 Fontes de valor em e-business – eficiência e 

inovação (AMIT e ZOTT, 2001) 

 Proposições envolvidas 

 P1 

 

e. Os clientes podem acompanhar o andamento de seus processos junto 

à empresa (pedidos/compras/etc.) pela internet? 

 Fundamentação teórica 

 Cadeia de valor virtual (RAYPORT e SVIOKLA, 

2000) 

 Proposições envolvidas 

 P1 

 

5) Web 2.0 / Mídia Social 

a. A empresa possui perfil no Facebook ou Twitter ou similares? Qual a 

principal motivação para adoção destas ferramentas (gestão da 

imagem da empresa/produtos/serviços, gestão de reclamações, fonte 

de idéias para novos produtos/serviços, comunidade de clientes, etc.)?  

 Fundamentação teórica 

 Modelo 4 Fatores Web 2.0 (WIRTZ et al., 2010) 

 Organização virtual (VENKATRAMAN e 

HENDERSON, 1998) 

  N = 1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 Proposições envolvidas 
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 P2, P3 

 

b. Como a empresa se estruturou para gerenciar a interação com clientes 

através de ferramentas como Facebook, Twitter ou similares, 

caracterizada por alta disponibilidade e velocidade? Houve aumento de 

quadro ou necessidade de criação de novas áreas? Como são tratadas 

as interações de caráter negativo? Há algum mecanismo de 

monitoração da imagem da empresa nestas ferramentas?  

 Fundamentação teórica 

 Modelo 4 Fatores Web 2.0 – orientação a interação 

(WIRTZ et al., 2010) 

 Organização virtual (VENKATRAMAN e 

HENDERSON, 1998) 

  N = 1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 Proposições envolvidas 

 P2, P3 

 

c. A empresa dispõe de mecanismos para a colaboração de clientes? Em 

quais áreas a contribuição de clientes é estimulada? Há recompensas 

para os clientes que colaboram?  

 Fundamentação teórica 

 Modelo 4 Fatores Web 2.0 – valor agregado pelo 

usuário (WIRTZ et al., 2010) 

 Organização virtual (VENKATRAMAN e 

HENDERSON, 1998) 

  N = 1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 Proposições envolvidas 

 P2, P3 

 

d. A empresa faz uso do histórico de interações com seus cientes para 

oferecimento de produtos / serviços personalizados? Há mecanismos 

de personalização das ferramentas disponíveis para os clientes na 

internet (web sites, blogs, etc.)?  
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 Fundamentação teórica 

 Modelo 4 Fatores Web 2.0 – customização / 

personalização (WIRTZ et al., 2010) 

 Organização virtual (VENKATRAMAN e 

HENDERSON, 1998) 

  N = 1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 Proposições envolvidas 

 P2, P3 

 

e. Há iniciativas em andamento visando novas utilizações do perfil da 

empresa no Facebook, Twitter ou similares? Quais? 

 Fundamentação teórica 

 Modelo 4 Fatores Web 2.0 (WIRTZ et al., 2010) 

 Organização virtual (VENKATRAMAN e 

HENDERSON, 1998) 

  N = 1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008) 

 Proposições envolvidas 

 P2, P3 
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5. ESTUDOS DE CASO 

5.1 Empresa A – Segmento eletrônico – manufatura e serviços 

A empresa alvo do estudo nasceu como uma empresa nacional há 

aproximadamente 25 anos, tendo sido pioneira no segmento de autoatendimento 

bancário no país e líder deste mercado desde então. Sua participação de mercado 

atual é de 60% (em termos de parque instalado) e seu quadro de funcionários conta 

com 3.200 colaboradores. O faturamento anual gira em torno de R$ 1,2 bilhão. 

Há aproximadamente 10 anos a empresa foi adquirida por uma corporação 

americana do mesmo segmento que exerce posição de destaque na indústria de 

automação bancária mundial. 

Dentro da corporação, a subsidiária brasileira ocupa desde sua aquisição a segunda 

posição no grupo, representando cerca de 25% do faturamento global. A matriz 

representa uma fatia de 50% e os restantes 25% estão distribuídos por cerca de 80 

subsidiárias ao redor do mundo. 

A atuação da empresa é verticalizada, indo da concepção, projeto e fabricação de 

equipamentos ao fornecimento de diferentes formas de serviços agregados para 

seus clientes. 

Dentre as subsidiárias do grupo, a brasileira é a única a contar com projeto e 

manufatura de linha de produtos própria. Isto garante à unidade brasileira grande 

autonomia para customização de produtos para seus clientes, o que lhe confere 

poderoso diferencial competitivo frente a seus concorrentes multinacionais no 

mercado brasileiro.  

A principal linha de produtos fornecida pela empresa é de ATMs, tendo como 

principais clientes os grandes bancos de varejo do país. Seu poder de inovação 

gerou outros produtos de automação que complementam o portfólio de produtos da 

empresa, tais como urna eletrônica e terminais lotéricos. Em muitos casos, estes 

produtos são exportados para outros países. Complementam a oferta de produtos 

da empresa outros produtos eletrônicos como servidores, PCs, impressoras e 

projetores. Serviços de assistência técnica são fornecidos para toda a linha de 

produtos. 



144 
 

O relacionamento comercial da empresa com seus principais clientes (segmento 

bancário) se dá por intermédio de representantes comerciais. São eles que cuidam 

de aspectos como gerenciamento de pedidos e entregas, cabendo à empresa alvo 

do estudo o relacionamento institucional com os clientes. 

O presente estudo de caso baseou-se nas iniciativas de relacionamento com 

clientes com uso de internet da empresa: a. site corporativo, b. transações 

eletrônicas de assistência técnica, c. comunidade virtual de clientes e d. presença 

em mídias sociais.  

O estudo foi conduzido através de entrevistas semi-estruturadas. O diretor de 

marketing e vendas e sua equipe foram entrevistados para o estudo das iniciativas 

a. e c., para as quais esta área é o principal patrocinador. O diretor de assistência 

técnica foi entrevistado para o levantamento de informações sobre a iniciativa de 

transações eletrônicas de assistência técnica. Além destes executivos, o 

responsável pela área de TI da empresa foi entrevistado para levantamento de 

informações sobre a participação de sua área nestas iniciativas. A iniciativa d., por 

estar totalmente sob controle da matriz, foi estudada com base em informações 

fornecidas pela área de comunicação corporativa nos EUA. 

Nas áreas de negócio, o foco das entrevistas esteve na oportunidade que se buscou 

explorar na iniciativa correspondente, assim como quais foram os ganhos auferidos. 

Na área de TI, o foco das questões esteve no envolvimento da área na implantação 

das respectivas iniciativas, assim como nos impactos destas iniciativas na 

infraestrutura tecnológica. O objetivo foi validar empiricamente os modelos teóricos 

de e-business e mídia social discutidos nas seções anteriores. 

5.1.1 Site corporativo 

Algumas características do negócio da empresa fazem com que o site corporativo 

não seja um instrumento relevante em sua estratégia de presença na internet. 

O setor bancário brasileiro é bastante concentrado. Os três maiores bancos 

concentram 66% dos ativos bancários do país (FEBRABAN, 2007).  

A concentração do mercado bancário em poucos e grandes clientes faz com que 

seus pedidos para as empresas do setor sejam, via de regra, de grande volume e 
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com alta dose de customização dos produtos, envolvendo demoradas negociações. 

A decisão final de compra geralmente ocorre em processo de leilão reverso no site 

do comprador. Assim, não há espaço para transações de negócios pelo site 

corporativo da empresa, de forma que o mesmo situa-se no espaço virtual de 

informação de Angehrn (1997), com nível de sofisticação e customização baixo, 

caracterizando uma presença simples e genérica (ANGEHRN, 1997). 

Desta forma, o site corporativo tem caráter predominantemente institucional, 

exibindo informações como a linha de produtos e serviços da empresa, segmentos 

de atuação, acesso a artigos internos e da mídia em geral, histórico da empresa e 

sua missão, visão e valores. 

O estabelecimento da presença da empresa na internet através de seu site 

corporativo coloca a organização no estágio 1 do vetor de interação com cliente, de 

acordo com o modelo de maturidade da organização virtual de Venkatraman e 

Henderson (1998). 

A manutenção do site é feita externamente à empresa, por meio de uma agência 

digital. O envolvimento da TI nesta iniciativa restringe-se à hospedagem do site e 

garantia de sua disponibilidade. 

5.1.2 Transações eletrônicas de assistência técnica 

O elemento básico de trabalho de uma operação de assistência técnica é o 

chamado, que pode ser de diferentes naturezas conforme demonstrado na tabela 21 

abaixo. 

Tabela 21 – Tipos de chamado de assistência técnica 
(Fonte: empresa) 

        

O relacionamento entre cliente e fornecedor de assistência técnica baseia-se no 

intercâmbio das transações apresentadas na tabela 22 abaixo.  
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Tabela 22 – Transações de assistência técnica 
(Fonte: empresa) 

             

 

Até o início dos anos 2000 as transações eram executadas de forma manual, 

requerendo expressivos contingentes de call center no cliente e no fornecedor. 

Nesta época, iniciam-se entendimentos entre a empresa e seus clientes no sentido 

de automatizar as transações que compõem o ciclo de atendimento de assistência 

técnica. 

O objetivo principal da iniciativa era a redução de custos através de redução de 

pessoal de call center. Paralelamente, a iniciativa tinha como motivador a redução 

de erros (de digitação, principalmente) e o aumento de velocidade nas transações 

entre as partes. O fornecimento de informações gerenciais fez parte do escopo da 

iniciativa, e tinha como objetivo subsidiar o cliente no processo de gerenciamento 

dos níveis de serviço. Indicadores como tempo de resposta, tempo de solução e 

MTBF (intervalo médio entre ocorrências) estão incluídos no conjunto de 

informações gerenciais fornecidas pela empresa. 

Assim, a iniciativa encaixa-se no espaço virtual de transação de Angehrn (1997) e 

tem como fonte de valor a eficiência (AMIT e ZOTT, 2001). A apropriação do valor 

gerado pela iniciativa se dá por ambos os agentes participantes (banco e empresa 

alvo do estudo), já que os benefícios se verificam nos dois lados. 

A empresa estruturou-se para atender a nova demanda através de um projeto 

envolvendo as áreas de assistência técnica e de TI. O modelo de mobilização então 

criado para conduzir as primeiras iniciativas mantém-se ativo até hoje, já que neste 
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período novos clientes aderiram à iniciativa ou houve ciclos de modernização 

tecnológica de integrações existentes.  

O saldo da iniciativa até o momento é que 70% do total de chamados da empresa 

são transacionados de forma eletrônica, tendo permitido sensível redução no quadro 

de colaboradores de call center (a empresa prefere não divulgar informações 

quantitativas a respeito) e aumento do foco da assistência técnica na gestão do 

negócio. Além disso, tornou-se fonte de vantagem competitiva para a empresa, 

surgindo como diferencial de negócios em negociações de novos contratos. Assim, a 

iniciativa tem também como fonte de valor a retenção do cliente (AMIT e ZOTT, 

2001). 

Sob o ponto de vista dos modelos atômicos de e-business (WEILL e VITALE, 2002), 

a iniciativa segue predominantemente o modelo integrador corporativo, pois fornece 

um ponto único de contato e consolida todos os serviços operacionais de assistência 

técnica para seus clientes, conforme ilustrado na figura 73. 

            

Figura 73 – E-business em assistência técnica 
(Fonte: empresa) 

 

De acordo com estes autores, tal modelo tem como serviços de TI de grande 

importância o gerenciamento de aplicações e o gerenciamento de dados, e como 

serviços de importância relativa o gerenciamento de comunicações, o 



148 
 

gerenciamento de TI e pesquisa e desenvolvimento de TI. Além disso, tem a 

garantia de segurança como requerimento. 

As entrevistas com a área de TI de fato comprovam a grande importância do 

gerenciamento de aplicações, em particular quanto à manutenção de um robusto 

sistema de CRM na retaguarda e de uma solução consistente de middleware para 

permitir a conexão do sistema da empresa a diferentes plataformas dos clientes.  

O gerenciamento de dados foi também identificado pelos entrevistados como de 

grande importância, ao permitir, apesar da diversidade de clientes atendidos, a 

padronização interna dos principais dados “pilares” (modelos de equipamentos, 

códigos de defeito e solução, códigos de agências, etc.) no sistema de CRM de 

retaguarda. A criação de um datawarehouse, de grande importância para a extração 

de informações gerenciais para consumo interno e externo, está incluída neste 

serviço. 

O gerenciamento de comunicações, ao garantir o estabelecimento de conexões 

seguras e confiáveis entre a empresa e seus clientes, foi classificado como 

importante pelos entrevistados. O gerenciamento de TI, ao prover a infraestrutura de 

software e hardware necessários para a iniciativa, assim como através da condução 

dos trabalhos sob uma estrutura de escritório de projetos, também foi um serviço 

classificado como importante. 

Por fim, o serviço de pesquisa e desenvolvimento de TI, que é apontado como 

importante por Weill e Vitale (2002) no modelo de integrador corporativo, não 

encontrou respaldo neste caso. O motivo é que, por ser uma subsidiária de um 

grande conglomerado multinacional, a empresa do estudo trabalha com soluções 

determinadas pela matriz para a composição tecnológica dos serviços que necessita 

prover, dispensando assim esforços de pesquisa para identificação de novas 

tecnologias. 

O estabelecimento das transações eletrônicas de assistência técnica com clientes 

levou a uma grande mudança em importantes domínios de TI da empresa, com a 

adoção de tecnologias padrões de mercado e arquiteturas orientadas a serviço. De 

acordo com o modelo do alinhamento estratégico de Henderson e Vankatraman 
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(1993), a empresa percorreu um ciclo do tipo Transformação Tecnológica (figura 74 

abaixo) na implantação de sua solução de e-business de assistência técnica. 

Estratégia de 

negócios

Estratégia de TI

Estrutura 

organizacional Estrutura de TI

Domínio âncora:

Domínio pivot:

Domínio impactado:

- Estratégia de negócios

- Estratégia de TI

- Estrutura de TI

Perspectiva de Transformação Tecnológica

 

Figura 74 – Perspectiva de Transformação Tecnológica 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) 

 

A solução de e-business de assistência técnica em estudo lida com praticamente 

todos os clientes da operação de serviços da empresa, e não segue um padrão de 

relacionamento; ao contrário, a composição e o comportamento das transações 

variam de cliente a cliente, sendo este um importante diferencial competitivo da 

empresa. O atendimento a esta condição fez com que a solução desenvolvida 

tivesse alto grau de flexibilidade na camada que se relaciona com o sistema 

correspondente do cliente, assim como no módulo de extração de informações 

gerenciais; o custo adicional representado por esta flexibilidade é compensado pela 

eficiência e otimização na gestão das camadas de servidores, bancos de dados e 

redes. Este conceito encontra-se representado na figura 75 abaixo. 
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Fore

Camada 4: arquitetura pública (telecom, p.ex.)

Camada 3: arquitetura privada (plataformas de 

hardware e software)

Camada 2: aplicativos de TI

Camada 1: capacidade analítica

exclusiva

Fornecedores

e parceiros
Clientes Acionistas

Componentes da arquitetura de TI

 

Figura 75 – Diferentes funções das camadas da solução de e-business 
(Fontes: adaptado de PRAHALAD e KRISHNAN, 2008, e empresa) 

 

5.1.3 Comunidade virtual de clientes 

Encontra-se em fase final de implantação na empresa a formação de uma 

comunidade virtual de clientes. A idéia da comunidade teve origem em uma 

pesquisa de satisfação de clientes que apontou a necessidade de maior agilidade e 

consistência no fornecimento de informações da empresa para seus clientes, e que 

também indicou a disposição dos clientes em trocar e compartilhar informações, 

notadamente com relação a um assunto de interesse comum - a segurança de 

ATMs. 

Um dos fatores críticos de sucesso do projeto, segundo seu patrocinador, é a 

garantia de privacidade e a segurança das informações. Assim, um requisito 

importante da solução tecnológica que se buscou para o projeto é permitir que um 

membro da comunidade tenha a opção de, no momento de introduzir alguma 

informação na comunidade, especificar se aquela informação poderá ser 
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compartilhada com os demais membros ou se deverá ficar restrita ao mediador da 

comunidade (no caso, a empresa do estudo). 

O uso de sistemas públicos para a hospedagem da comunidade (Facebook, por 

exemplo) foi descartado em função principalmente do aspecto privacidade e 

segurança. A área de marketing, patrocinadora da iniciativa, julgou que conseguirá a 

adesão dos clientes apenas no caso do uso de um sistema interno à empresa para 

hospedagem da comunidade. Outro fator que leva a uma solução fora dos 

ambientes públicos é que a maioria das empresas, por questões de segurança, 

bloqueia o acesso de seus funcionários a ferramentas de rede sociais públicas a 

partir de suas instalações, o que dificultaria a participação dos membros da 

comunidade nas discussões. 

A comunidade de clientes da empresa não terá como objetivo a geração de receitas, 

mas o fortalecimento do relacionamento e da lealdade dos clientes em torno da 

marca e dos produtos da empresa. Assim, a principal fonte de valor para a empresa 

do estudo advinda da iniciativa de comunidade virtual será a retenção dos clientes 

(AMIT e ZOTT, 2001). 

Potencialmente, a comunidade pode ser usada também para pesquisas de mercado 

e para treinamento de distribuidores e clientes. 

Espera-se que inicialmente o fluxo de informações dentro da comunidade se dê 

majoritariamente no sentido da empresa para seus clientes; são informações que 

irão do lançamento de novos produtos à segurança de transações bancárias. A 

geração de informações vindas dos clientes deverá ser baixa no começo, crescendo 

em volume na medida em que os membros da comunidade sintam-se confiantes no 

novo ambiente. 

Em termos de espaço de atuação virtual, podemos enquadrar esta iniciativa no 

espaço virtual de comunicação de Angehrn (1997). A abertura desta frente de 

atuação irá requerer da empresa o desenvolvimento de habilidades no uso de canais 

eletrônicos para comunicação com clientes. A preocupação da empresa com este 

aspecto é tanta que, durante a fase inicial de operação da comunidade, todo o 

conteúdo postado pela empresa na comunidade deverá ter aprovação prévia do 
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diretor de marketing. Posteriormente, e com base na experiência inicial, serão 

criados diferentes níveis de alçada dependentes do tema e sua relevância. 

Caberá aos representantes comerciais a tarefa de responder a comentários dos 

clientes, mantendo-se a condição de aprovação prévia pela área de marketing da 

empresa em estudo. Dessa forma, não se prevê aumento de quadro para suporte à 

iniciativa. 

Uma das preocupações da empresa, segundo o patrocinador do projeto, é evitar que 

a ferramenta se transforme em repositório de reclamações, principalmente com 

relação a problemas na prestação de serviços a equipamentos defeituosos. Este 

risco será controlado pela correta divulgação dos objetivos da comunidade, assim 

como pela criteriosa seleção dos participantes convidados a integrá-la. 

A solução escolhida pela empresa possui nível de sofisticação e customização 

baixas, caracterizando uma presença virtual simples e genérica (ANGEHRN, 1997). 

A empresa optou por um nível de investimento baixo, já que não há garantia do 

sucesso da iniciativa. Esta posição poderá ser revista futuramente, segundo o 

patrocinador do projeto, em função do grau de aceitação da comunidade pelos 

clientes. 

A iniciativa de comunidade virtual de clientes posiciona a empresa no estágio 3 do 

vetor de interação com cliente do processo de virtualização das organizações de 

Venkatraman e Henderson (1998). Assim, verifica-se que sob a ótica da interação 

com cliente, a empresa passou pelos estágios 1 e 3 do modelo. O estágio 1 

(experiência remota de produtos e serviços) ocorreu no momento em que a empresa 

criou seu site corporativo; o estágio 3 corresponde à iniciativa em análise nesta 

seção. A customização de produtos, correspondente ao estágio 2,  é uma prática 

que sempre esteve presente na estratégia da empresa e não necessitou de meios 

eletrônicos para que ocorresse devido às características do mercado em que atua  

(vide seção 3.1 Site corporativo). Assim, em termos de virtualização do 

relacionamento com clientes, a empresa moveu-se diretamente do estágio 1 para o 

estágio 3. 
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Quanto à infraestutura de TI, tende-se a um modelo semelhante ao do site 

corporativo, em que o papel da TI da empresa restringe-se à hospedagem e garantia 

de disponibilidade da solução. 

Assim, observa-se que a maioria dos serviços de infraestrutura de TI importantes 

para iniciativas de comunidade virtual (WEILL e VITALE, 2002) – gerenciamento de 

aplicações, gerenciamento de TI, pesquisa e desenvolvimento e educação e 

treinamento - serão exercidos externamente à TI da empresa. 

O gerenciamento de aplicações terá como responsável principal o fornecedor da 

solução; a pesquisa e identificação da solução ficaram a cargo da área 

patrocinadora, com participação consultiva (e não decisória) da área de TI. O 

treinamento dos usuários será também responsabilidade da área patrocinadora. Por 

fim, o serviço de gerenciamento de TI teve sua responsabilidade compartilhada: à 

área de negócios caberá o gerenciamento do projeto, enquanto à TI caberá o 

fornecimento de infraestrutura de servidores. 

 

 

Figura 76 – Aparência geral da rede social da empresa 
(Fonte: empresa) 
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5.1.4 Presença em mídias sociais 

De acordo com a área de Comunicação Corporativa do grupo, os objetivos da 

presença da empresa nas tradicionais ferramentas de mídia social pública são: 

 Aumento de visibilidade 

 Fortalecimento de marca e reputação 

 Fortalecer a lembrança da posição de liderança da empresa 

 Desenvolvimento de relacionamento com todos seus interlocutores 

(stakeholders) 

Observa-se que não há objetivos diretos de caráter comercial. 

Assim, a presença assume caráter institucional e engloba temas como ações 

beneficentes patrocinadas pela empresa, divulgação de programas de trainees, 

novos contratos e estudos técnicos, entre outros. 

 

Figura 77 – Página da empresa no Facebook 
(Fonte: internet) 
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Outro aspecto da presença da empresa em mídias sociais é a preocupação com o 

uso destas ferramentas por seus funcionários. Assim, a empresa mantém uma 

política de uso de mídia social por seus funcionários que busca proteger 

informações confidenciais e evitar divulgação do que poderia ser caracterizado como 

tráfico de informações privilegiadas. 

 

Figura 78 – Excerto da Política Interna de Uso de Mídia Social 
(Fonte: empresa) 

 

5.2 Empresa B – Segmento farmacêutico 

A empresa em foco é uma das grandes multinacionais americanas do setor 

farmacêutico, com faturamento da ordem de US$ 1,5 bi no Brasil e US$ 65 bi 

globalmente. Como esperado para o setor, o investimento em P&D é alto - acima de 

10% do faturamento. 

O foco do estudo de caso será a subsidiária brasileira. No entanto, algumas práticas 

de mídia social são centralizadas na matriz, de modo que nestes casos o estudo 

extrapolará a unidade local. 
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A subsidiária brasileira atua em três grandes segmentos: 

 Saúde Animal 

 Medicamentos vendidos com prescrição 

 Medicamentos vendidos sem prescrição (OTC - Over The Counter) 

Em termos de estratégia competitiva (PORTER, 1996), a empresa atua em escopo 

amplo em ambas as fontes de vantagem competitiva: no mercado de genéricos, a 

estratégia é de liderança em custos; no mercado dos remédios ainda sob patente 

(mercado ético, no jargão do setor), a estratégia é de diferenciação (figura 79 

abaixo). 

 

Figura 79 – Estratégias competitivas da empresa 
(Fonte: adaptado de PORTER, 1996, e empresa) 

 

Vale notar que a atuação no segmento de genéricos (originada a partir da aquisição 

de laboratório nacional do setor) se dá através de uma entidade legal separada, 

sendo esta uma prática comum das multinacionais do segmento farmacêutico no 

Brasil. 

Os clientes da empresa dividem-se em três grandes grupos: 

 Governo (campanhas de vacinação, Farmácia Popular, etc.) 

 Grandes contas privadas (hospitais, grandes redes de varejo farmacêutico, 

etc.) 

 Distribuidores (alimentam o pequeno varejo farmacêutico) 

A empresa organiza-se nas seguintes unidades de negócio: 

Amplo LIDERANÇA EM CUSTOS DIFERENCIAÇÃO 

ESCOPO 

ATUAÇÂO ENFOQUE 

Restrito Com Liderança em Custos Com diferenciação 

Baixos custos Percepção de diferencial 

FONTE DE VANTAGEM COMPETITIVA 
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 Especialidades (remédios de uso específico, geralmente empregados em 

hospitais tais como aqueles usados em oncologia e antibióticos de última 

geração). 

 Primary Care (remédios encontrados em farmácias). 

 Established Products (remédios já não protegidos por patentes). 

 Enabling Functions (TI, RH e Financeiro). Possui atuação horizontal, 

atendendo todas as demais unidades de negócio). 

As unidades de negócio possuem subdivisões que chegam ao nível de gerência de 

produto, conforme figura 80 abaixo. 

Unidade de 

negócios 

Primary Care

Segmento dor 

e inflamação

Gerência de 

produto X

 

Figura 80 – Organização funcional da empresa 
(Fonte: empresa) 

 

Um importante componente tecnológico usado pelo negócio para a obtenção de 

informações estratégicas de mercado é um serviço conhecido como IMS. Trata-se 

de uma empresa que pesquisa regularmente o mercado farmacêutico do país, e 

fornece estatísticas de vendas sob três dimensões: geografia, produto e 

posicionamento frente à concorrência. 

5.2.1 A área de TI 

O negócio da empresa possui pouca dependência da TI. Uma visão geral da 

arquitetura de sistemas da empresa pode ser observada na figura 81 abaixo. 
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Observa-se que não há sistemas de missão crítica cuja interrupção de 

funcionamento ponha em risco a operação da empresa. 
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Figura 81 – Visão geral dos aplicativos de TI da empresa 
(Fonte: empresa) 

 

Este cenário, somado ao posicionamento da TI no organograma da empresa – o 

CIO reporta-se ao CFO – caracterizam a TI no quadrante Suporte de McFarlan 

(1984), conforme figura 82 abaixo. O nível de terceirização de serviços de TI é alto, 

o que faz com que uma das principais responsabilidades da área seja o 

gerenciamento dos contratos de terceirização com os provedores de serviços. 
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Figura 82- Posicionamento da TI no Grid Estratégico 
(Fonte: adaptado de MCFARLAN, 1984, e empresa) 

 

5.2.2 Iniciativas de mídia social 

As iniciativas de mídia social tomadas pela subsidiária brasileira se originam nas 

gerências de produto e se materializam sob a forma de portais de informações 

associados a um ou mais produtos da empresa. O acesso a estes portais é feito a 

partir do site corporativo da empresa. 

O desenvolvimento dos portais é feito por agências digitais; o envolvimento da TI 

restringe-se à hospedagem e garantia de disponibilidade. 

Por exemplo, o portal da linha de produtos anti-stress inclui informações sobre 

opções de lazer para o final de semana, cursos não profissionais, relação de 

serviços que funcionam 24 horas por dia, etc. A figura 83 abaixo ilustra este 

exemplo. 
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Figura 83- Portal associado à medicação anti-stress 
(Fonte: internet) 

 

Outros exemplos são o portal relacionado à medicação para o tratamento de bexiga 

hiperativa (figura 84 abaixo) e aquele relacionado à saúde da mulher (figura 85 

abaixo). Alguns portais têm uso restrito a médicos. 

5.2.2.1 Regulação do setor farmacêutico 

Deve-se observar que o setor de saúde do Brasil é fortemente regulado pela Anvisa. 

A propaganda direta de produtos farmacêuticos sofre bastante restrições por parte 

da agência reguladora, de forma que os portais de divulgação têm foco no 

fornecimento de informações que auxiliam o diagnóstico de problemas e não na 

divulgação de informações técnicas ou prescritivas dos produtos. 

A mesma regulação é responsável pela implantação de uma política corporativa que 

praticamente veda a manifestação de funcionários com relação aos produtos da 

empresa. 
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Figura 84 - Exemplo de portal de informações da empresa 
(Fonte: internet) 

 

 

Figura 85 - Exemplo de portal de informações da empresa 
(Fonte: internet) 
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São destes mesmos cuidados que a empresa se cerca no que diz respeito à 

utilização de ferramentas públicas como Facebook e Twitter. 

A divulgação de informações através destes canais é centralizada na matriz, na área 

de Relacionamento Global Corporativo com a Mídia. O teor das informações, 

conforme analisado por amostragem nas páginas da empresa nestas ferramentas, 

cobre pontos como: 

 Divulgação de estudos científicos associados com as áreas de atuação da 

empresa; 

 Divulgação de trabalhos voluntários realizados por funcionários da empresa; 

 Anúncio da publicação dos resultados trimestrais. 

Eventuais reclamações sobre produtos da empresa são direcionados para uma área 

especialmente preparada para o tratamento deste tipo de questão. 

As figuras 86 e 87 abaixo ilustram a presença da empresa nas ferramentas 

mencionadas. 

 

Figura 86- Presença da empresa no Facebook 
(Fonte: internet) 
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Figura 87- Presença da empresa no Twitter 
(Fonte: internet) 

 

5.2.2.2 Benefícios da mídia social 

O papel das ferramentas de mídia social dos quais a empresa faz uso tem papel 

auxiliar no que tange aos processos de marketing e vendas. O canal de maior 

resultado é o de contato direto com médicos, através do qual a empresa faz a 

divulgação de seus produtos. 

Segundo os entrevistados, de um total de pouco mais de 2.000 funcionários da 

empresa, cerca de 1.000 estão envolvidos com os processos de marketing e 

vendas. 

A importância relativa das ferramentas de mídia social pode ser constada pelos 

números abaixo: 

 Facebook – 61.151 pessoas curtiram a página da empresa até outubro/2012. 

A título de comparação, 434.757 pessoas curtiram a página da empresa D, do setor 

de varejo de moda feminina, no Facebook. 
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5.3 Empresa C – Segmento de seguros 

A empresa C é o resultado de uma recente união entre o braço segurador de um dos 

grandes bancos nacionais de varejo e uma tradicional seguradora de origem 

européia. 

Em 2011 a empresa teve um total de prêmios líquidos emitidos de R$ 9,6 bilhões. 

Graças à baixa sinistralidade – de 52%, fruto de sua política de subscrição -, o lucro 

antes dos impostos e participações foi de R$ 1,2 bilhão (12% dos prêmios líquidos) 

no mesmo ano. 

A empresa ocupa posição de liderança no mercado de seguros (excluindo os 

segmentos de previdência e capitalização), com participação de 15,7%. O grupo 

possui 25 milhões de clientes, mais de 20 mil pontos de venda (corretores e 

agências bancárias) e em torno de 5 mil colaboradores. 

O grupo atua nos segmentos de pessoas (vida), automóveis, grandes riscos, e 

seguros gerais, rural, habitacional e affinities. 

A estratégia do grupo prevê para os próximos anos lançamentos de produtos em 

praticamente todos os segmentos de seguros. Atenção especial deve ser dada, no 

entanto, aos seguintes segmentos que estão em expansão no país: 

 Seguros populares, cuja expansão está associada ao crescimento da classe 

média que se verifica no país nos últimos anos, e 

 

 Grandes riscos, impulsionado pelas obras de infraestrutura em curso e 

previstas para os próximos anos. 

5.3.1 Processos de negócios e TI 

O macro fluxo de processos de uma seguradora pode ser observado na figura 88 

abaixo. 
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Figura 88- Macro-fluxo de processos de uma seguradora 
(Fonte: empresa) 

 

O processo de subscrição pode ser entendido como o processo de venda de uma 

apólice. Ele cobre a análise do risco e a subseqüente cotação ofertada ao segurado 

(no caso de o risco ser considerado aceitável). 

A emissão da apólice vem em seguida, dando início ao relacionamento entre 

segurado e seguradora. O prêmio é arrecadado no processo de cobrança. 

Em meio ao período de vigência, podem ocorrer mudanças em alguma das 

cláusulas da apólice, como, por exemplo, a inclusão de novas coberturas ou mesmo 

a mudança de características do bem segurado. A este processo dá-se o nome de 

endosso. 

Ao final do período de vigência da apólice ocorre uma nova negociação que pode 

levar a uma renovação da apólice. 

A qualquer momento da vigência da apólice pode haver a ocorrência de um sinistro. 

Dentro deste processo ocorre uma análise de cobertura do sinistro pelas condições 

da apólice; em havendo cobertura, passa-se para o processo de pagamento do 

sinistro. 

A dependência dos processos de seguro com relação à TI é bastante alta, já que 

praticamente todos os processos fluem através de sistemas. Pequenas 
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indisponibilidades podem causar grandes prejuízos para a empresa, seja em termos 

de perda de venda de apólices ou atrasos no pagamento de sinistros. 

Por outro lado, o desenvolvimento da estratégia corporativa da empresa, que prevê 

o lançamento de novos produtos de seguros, tem a TI como importante habilitador.  

Estas considerações demonstram o alto impacto presente e futuro da TI e a colocam 

no quadrante estratégico (MCFARLAN, 1984). 

 

Figura 89 - Posicionamento da TI no Grid Estratégico 
(Fonte: adaptado de MCFARLAN, 1984, e empresa) 

 

A arquitetura de sistemas de uma seguradora de grande porte, como a empresa em 

estudo, pode ser observada na figura 90 abaixo. 
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Figura 90 - Arquitetura de sistemas de seguradora 
(Fonte: empresa) 

 

Os sistemas de subscrição e emissão compõem o núcleo do sistema de informações 

da seguradora. São eles que armazenam a lógica de aceitação e precificação dos 

riscos. Devido às diferentes condições de subscrição e emissão dos diferentes 

ramos, existe um sistema dedicado a cada segmento (automóveis, vida, etc.). Dentro 

do processo de aceitação do risco, existe a consulta automática a bancos de dados 

externos. Por exemplo, a consulta ao Serasa permite o levantamento de 

informações sobre o histórico financeiro do cliente; já o RNS (Registro Nacional de 

Seguros) permite levantar o histórico do cliente em termos de sinistros registrados 

em outras seguradoras. 

O sistema de sinistro é comum a todos os ramos de seguro. Um de seus importantes 

componentes é um sistema de alarmes que categoriza os sinistros comunicados em 

função de sua probabilidade de fraude e encaminha os suspeitos para investigação 

detalhada. Uma vez que a análise do sinistro determina que o mesmo está coberto 

pelas condições da apólice, a indenização é calculada e paga para o segurado. 
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A empresa conta ainda com um sistema de relacionamento com clientes que permite 

o gerenciamento dos contatos dos segurados em busca de assistência ou de 

informações sobre o andamento do seu processo de sinistro. 

Como base para todos estes sistemas a seguradora conta com um sistema de 

mercado para os processos administrativos financeiros. É através dele que a 

empresa recebe seus prêmios e paga seus sinistros, entre outros. 

5.3.2 Transações eletrônicas 

Um importante componente do sistema de informações da seguradora é a interface 

que disponibiliza transações com seus sistemas corporativos através da internet. 

Através desta interface, os principais agentes com quem a seguradora se relaciona 

– corretores, clientes, prestadores de serviços e as agências bancárias que têm o 

papel de força de vendas em paralelo aos corretores – podem realizar consultas e 

transações com a seguradora. 

A título de exemplo, o corretor pode realizar cotações ou acompanhar a situação das 

apólices de seus clientes, ou ainda o cliente final pode comunicar e consultar o 

andamento de sinistros. Prestadores de serviços como oficinas mecânicas ou 

empresas provedoras de assistência 24 horas podem consultar e confirmar o 

pagamento de seus serviços. 
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Figura 90 – Fontes de valor em e-business da seguradora 

(Fonte: adaptado de AMIT e ZOTT, 2001, e empresa) 

 

O valor gerado por esta forma de e-business tem origem na eficiência. A automação 

das transações que hoje compõem o pacote de e-business da seguradora permitiu 

aumento de velocidade de resposta e redução de custos operacionais. 

5.3.2.1 Sucursais virtuais 

A seguradora do estudo possui uma grande quantidade de sucursais. As sucursais, 

espalhadas pelo país, funcionam como ponto de apoio e suporte aos corretores da 

sua região, e representam parcela considerável do custo operacional da empresa. 

A penetração da internet no relacionamento entre a seguradora e seus corretores 

encontra-se em nível bastante elevado, ao permitir o estabelecimento de transações 

eletrônicas para a maioria dos processos que compõem seu relacionamento. Isto fez 

com que a empresa lançasse um projeto denominado Sucursal Virtual, que visa à 

substituição da presença física de muitas sucursais por sua equivalente virtual. No 

novo modelo, os serviços anteriormente prestados presencialmente serão 

substituídos por transações via internet e serviços como atendimento via chat, 

permitindo significativa redução de custos operacionais. 
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5.3.3 Transformação tecnológica 

A empresa percorreu nos últimos anos um ciclo de alinhamento estratégico do tipo 

Transformação Tecnológica (HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993), cujas 

principais vertentes na estratégia de TI foram o downsizing da plataforma de TI e a 

terceirização da mão de obra de caráter técnico. A disponibilização de transações de 

negócios na internet está inserida neste contexto. 
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Figura 91 – Ciclo de alinhamento estratégico do tipo Transformação Tecnológica 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VANKATRAMAN, 1993, e empresa) 

 

Sob o ponto de vista da estrutura de TI, a principal mudança se deu na arquitetura 

de sistemas, que passou a incorporar uma camada adicional de interface entre o 

mundo externo e os sistemas corporativos (vide camada Interface Web na figura 90). 

Este movimento teve como objetivo transformar transações de negócios 

anteriormente executadas apenas no ambiente interno da empresa em serviços que 

pudessem ser consumidos externamente. 

5.3.4 Mídia Social 

De acordo com a área de Marketing da empresa, o principal objetivo do uso de 

ferramentas de mídia social em uma seguradora é estabelecer um relacionamento 

com o cliente em um contexto positivo, já que via de regra o contato entre cliente e 
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seguradora se dá em contexto de problema (sinistro do bem segurado, por 

exemplo). 

5.3.4.1 Blogs 

As primeiras iniciativas da empresa em mídia social, que remontam ao ano de 2008, 

foram através de blogs (vide figuras 92 e 93 abaixo). 

 

Figura 92 – Blog voltado para o público feminino 
(Fonte: internet) 

 

O blog voltado ao público feminino cobre temas variados como moda, gastronomia e 

família, entre outros. Observa-se baixa quantidade de mensagens publicadas pela 

empresa no blog, assim como de comentários dos leitores. 

O blog ecológico está ligado á preocupação com o meio-ambiente e à busca de 

alternativas sustentáveis. A empresa tem, em sua operação, iniciativas sustentáveis 

como a emissão eletrônica de apólices, evitando o uso de papel. Observa-se aqui 

também baixa quantidade de mensagens no blog. Os comentários dos leitores 
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também são poucos, sejam eles diretamente no blog ou através do Facebook ou 

Twitter. 

O conteúdo de ambos os blogs vem de blogueiros contratados para esta finalidade. 

 

Figura 93 – Blog voltado para o tema ecologia 
(Fonte: internet) 

 

5.3.4.2 Facebook e Twitter 

O uso destes canais de mídia social pela empresa é relativamente recente. A sua 

audiência atual é de 501 seguidores no Twitter e 45.527 pessoas que curtiram sua 

página no Facebook (a título de comparação, 434.757 pessoas curtiram a página da 

empresa D, do setor de varejo de moda, no Facebook). 

O conteúdo publicado pela empresa nestas ferramentas vai desde assuntos 

diretamente relacionados aos tipos de seguro vendidos pela empresa (automóvel e 

saúde, por exemplo) até assuntos de interesse geral. Segundo o responsável por 

mídia social da empresa, o principal objetivo da iniciativa é ter um contato com o 
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segurado em um contexto positivo, e não apenas no contexto negativo de ocorrência 

de um sinistro. 

 

Figura 94 – Presença da empresa no Twitter 
(Fonte: internet) 
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Figura 95 – Presença da empresa no Facebook 
(Fonte: internet) 

 

Observa-se no caso da empresa C uma carga de conteúdo negativo publicado pelos 

usuários em resposta a conteúdos publicados pela empresa (figuras 96 e 97) 
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Figura 96 – Interações negativas no Facebook 
(Fonte: internet) 

 

      

Figura 97 – Interações negativas no Facebook 
(Fonte: internet) 
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Na figura 98 observamos um diagrama explicativo da ferramenta de agregação e 

análise usada pela empresa.  

 

Figura 98 – Exemplo de ferramenta de agregação e análise de mídia social 
(Fonte: internet) 

 

Ainda de acordo com o responsável por mídia social na empresa C, a políticada 

empresa com relação aos comentários negativos é só responder aqueles onde são 

apresentados dados objetivos sobre o problema (número da apólice, detalhes da 

cobertura, etc.). Reclamações genéricas são deixadas sem resposta. 

5.4 Empresa D – Varejo de moda feminina 

A empresa em estudo foi fundada há mais de 60 anos e hoje ocupa posição de 

destaque no segmento de varejo de moda feminina. Possui mais de 300 lojas (que 

seguem três modelos pré-definidos de diferentes portes e sortimento de produtos) 

espalhadas pelo Brasil, e seu crescimento anual (CAGR) nos últimos 10 anos em 

termos de área de vendas foi superior a 20%. Emprega cerca de 13.000 

colaboradores. 
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A região sudeste concentra 60% das lojas, e a distribuição entre shoppings e rua é 

praticamente equivalente. 

Além de roupas, a empresa também oferece ao público feminino lingerie, sapatos e 

acessórios como óculos e relógios. Os públicos masculino e infantil também são 

atendidos, mas existe um direcionamento estratégico de foco crescente no  público 

feminino. 

Seu público-alvo é a chamada classe C (renda familiar mensal entre R$ 1.800 e R$ 

3.400) e que, segundo estimativas da empresa, representará 60% da população 

brasileira em 2014. 

A empresa possui também uma plataforma de serviços financeiros, oferecendo 

cartões (próprio e em conjunto com outras bandeiras) e empréstimos pessoais. 

Trata-se de uma empresa de capital aberto, participante do grupo de empresas da 

bolsa sujeitas a regras de governança conhecido como Novo Mercado. 

5.4.1 Loja virtual 

A empresa possui forte presença em e-commerce. Sua loja virtual flutua entre a 1ª e 

5ª posição no ranking de faturamento da empresa. 

A loja virtual é a única do grupo a possuir em seu sortimento de produtos 100% dos 

itens existentes no catálogo da empresa. As lojas físicas possuem sortimento restrito 

em função do porte e da localização da loja. 

Um dos mecanismos de maior interesse da loja virtual é o “indique suas medidas”. 

Através dele, as clientes da loja introduzem no sistema suas medidas de busto, 

cintura, quadril e calçado. Ao navegar pela loja e se interessar por alguma peça, o 

sistema indica para a cliente qual a numeração daquela peça que irá se ajustar às 

suas medidas. Vale lembrar que a loja trabalha com diversos fabricantes, de forma 

que para uma mesma cliente uma peça ideal do fabricante A pode ter tamanho P, 

enquanto que para o fabricante B a mesma cliente irá preferir uma peça tamanho M. 

Este mecanismo foi desenvolvido internamente à empresa e foi devidamente 

patenteado. 

A loja virtual faz uso ainda de um importante mecanismo de harmonização entre a 

presença virtual e a presença física: qualquer peça comprada na loja virtual pode ser 
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trocada em qualquer loja física (“1 loja para comprar, 340 para trocar”). Esta é uma 

importante alavanca de vendas da loja virtual, pois a cobertura nacional de lojas 

físicas da empresa é bastante reconhecida pelo mercado. 

Através da loja virtual as clientes podem criar seu “look”, através da combinação de 

itens da loja. Os “looks” ficam submetidos à avaliação de outras clientes e também 

podem ser adquiridos por quem se interessar.  

5.4.1.1 Estruturação da operação de e-commerce 

A operação de e-commerce da empresa está estruturada da seguinte forma: 

 Diretoria de e-commerce (reporta-se à diretoria comercial) 

o Logística de e-commerce (70 pessoas) 

o TI dedicada a e-commerce (7 pessoas) 

o Marketing de e-commerce (7 pessoas) 

o Gerência de produtos e-commerce (15 pessoas) 

o SAC (10 pessoas) 

o Total >> 109 pessoas (cerca de 1% do total de colaboradores da 

empresa) 

As área envolvidas com e-commerce possuem reporte matricial: reportam-se à 

diretoria de e-commerce e também à área original correspondente, de forma a 

garantir alinhamento entre as iniciativas de e-commerce e as iniciativas do mundo 

físico. 

Como era de se esperar, a área de logística é a mais numerosa. Dado seu volume 

de vendas, a loja virtual ocupa 20% do espaço de centro de distribuição da empresa 

D. 

A área de TI de e-commerce atua na camada de interface com clientes (site da loja 

virtual), incluindo responsabilidade por usabilidade, e nas interfaces com o sistema 

ERP de back-office.  

A área de marketing de e-commerce acompanha as iniciativas do marketing 

convencional e também tem atribuições específicas como gerenciamento de links 

patrocinados e presença em portais de comparação de preços, entre outros. Além 

disso, esta área gerencia a presença da empresa nas mídias sociais. 
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A gerência de produtos e-commerce responsabiliza-se pelo cadastro de itens na loja 

virtual, que por motivos óbvios precisa ser mais completo que o cadastro no ERP. 

Por exemplo, o cadastro do item deve incluir um aprimorado complemento de fotos 

do produto sob vários ângulos e frequentemente de seu uso por uma modelo. Além 

destas responsabilidades, esta área responde pelo gerenciamento do estoque da 

loja virtual. 

O SAC de e-commerce tem entre suas responsabilidades a atuação nos canais 

tradicionais de relacionamento da loja virtual (telefone, e-mail, etc.). 

Além das áreas internas, a operação de e-commerce conta com terceirização nas 

seguintes áreas: 

 Produção de moda (conteúdo, imagens e vídeos) 

 Monitoração de mídias sociais e análise de sentimento 

5.4.1.2 Presença em mídias sociais 

 A empresa D tem presença em mídias sociais através dos seguintes canais: 

Facebook, Twitter , YouTube e blog. 

O material postado pela empresa nestas ferramentas tem freqüência praticamente 

diária e o conteúdo gira em torno de moda. São dicas de moda, informações sobre 

tendências, vídeos sobre como compor um determinado visual e sobre como vestir-

se em diferentes ambientes, entre outros. 

Existe uma forte realimentação entre o conteúdo das diversas ferramentas através 

de referências cruzadas entre eles. Assim, por exemplo, material postado no 

Facebook faz referência a um vídeo no canal da empresa no YouTube. Além disso, 

os próprios clientes podem divulgar para sua rede de relacionamentos, através de 

múltipos canais, material encontrado em uma determinada ferramenta. 

Ao contrário de outros casos estudados neste trabalho, a presença de interações 

negativas é bastante baixa, permitindo à empresa responder ao reclamante em 

quase a totalidade dos casos. 

A ação da área de e-commerce na questão de links patrocinados também pôde ser 

verificada através da pesquisa de um item genérico de vestuário no Google e do 
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respectivo retorno do site da loja virtual da empresa na seção de anúncios da 

ferramenta. 

 

Figura 99 – Presença da empresa no Facebook 
(Fonte: internet) 
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Figura 100 – Presença da empresa no Youtube 
(Fonte: internet) 

 

 

Figura 101 – Presença da empresa no Twitter 
(Fonte: internet) 
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Figura 102 – Blog de moda da empresa 
(Fonte: internet) 

 

 

Figura 103 – Exemplo de resposta a interação negativa no Twitter 
(Fonte: internet) 
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Figura 104 – Link patrocinado no Google 
(Fonte: internet) 

 

5.4.1.3 A área de TI 

A participação da área de TI na operação de e-commerce está limitada à operação 

da área de back-office (ERP). A robustez desta solução é o que garante que todo o 

esforço de promoção da marca e de produtos possa se concretizar em um pedido. 

Outra iniciativa de destaque da área de TI é a disponibilização para o negócio de 

uma solução de business intelligence atualizada em tempo quase-real (near real-

time), em oposição à tradicional atualização em D+1. A construção desta solução 

torna-se possível pelo emprego combinado de modernas técnicas de gerenciamento 

de dados baseadas em software e hardware. De acordo com o responsável pela 

área, esta será uma ferramenta de importante diferenciação da empresa, seguindo 

uma tendência que já se verifica entre os grandes do varejo. 

Estas considerações demonstram o alto impacto presente e futuro da TI e a colocam 

no quadrante estratégico (MCFARLAN, 1984). 
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Figura 105 - Posicionamento da TI no Grid Estratégico 
(Fonte: adaptado de MCFARLAN, 1984, e empresa) 

 

Um ciclo de alinhamento estratégico do tipo Transformação Tecnológica 

(HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993) foi pré-requisito para que a empresa 

ingressasse no segmento de comércio eletrônico. A principal vertente na estratégia 

de TI foi a adoção de uma solução de ERP robusta que pudesse dar retaguarda a 

uma operação de e-commerce que se previa ser de grande envergadura.  
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Figura 106 – Ciclo de alinhamento estratégico do tipo Transformação Tecnológica 
(Fonte: adaptado de HENDERSON e VANKATRAMAN, 1993, e empresa) 
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Sob o ponto de vista da estrutura de TI, a principal mudança observada foi a adoção 

de uma arquitetura de sistemas orientada a serviços, que permitisse fácil interação 

com sistemas externos como a interface com clientes da loja virtual. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS CASOS 

As análises deste capítulo estão baseadas nas proposições levantadas ao final do 

referencial teórico, que por sua vez refletem as questões de pesquisa e a revisão da 

literatura. 

O critério de seleção dos caos mostrou-se adequado, pois, ao estudar o uso da 

internet por empresas convencionais de diferentes setores, permitiu traçar um 

mosaico com grande variação de iniciativas e importantes informações para a 

discussão das proposições do estudo. 

Sob o ponto de vista do constructo Negócios em Ambiente Virtual, que se relaciona 

principalmente às práticas transacionais, temos um comparativo dos resultados no 

quadro abaixo. 

Tabela 23 – Quadro comparativo entre empresas – constructo e-business 

 

A empresa A obteve sensíveis ganhos de eficiência ao implementar solução B2B 

para serviço de assistência técnica. A mesma solução fornece valor sob a 

perspectiva de retenção de clientes, pois atua como diferencial na disputa por novos 

contratos. 

A seguradora (empresa C) beneficia-se sob a forma de redução de custos 

administrativos ao transferir para a internet grande parte dos serviços ao corretor, 

segurado e prestador de serviço que anteriormente eram prestados de forma 

presencial. Já a rede de varejo de moda feminina (empresa D) utiliza a internet para 

sua loja virtual, que ocupa posição de destaque no seu ranking de faturamento. A 

empresa se beneficia de sua solução B2C sob todas as formas possíveis previstas 
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por Amit e Zott (2001), com destaque para a complementaridade das presenças 

física e virtual, traduzida no slogan “1 ponto de venda, 300 postos de troca”. 

A natureza do negócio da empresa B (indústria farmacêutica) não propicia a 

utilização de e-business. Isto se explica pelo fato de o relacionamento da empresa 

com o médico, que é o grande influenciador na seleção de medicamentos por parte 

de hospitais e pacientes, ser fortemente dependente de contato presencial.  

Sob a perspectiva de mídias sociais (constructo 2), encontramos grande variedade 

de iniciativas. As empresas A e B, ambas multinacionais, possuem uma combinação 

de iniciativas sob responsabilidade local e da matriz. Localmente, as iniciativas têm 

caráter de cultivo de interesse (GARTNER, 2012), objetivando aumento de lealdade 

e engajamento de clientes, e se traduzem em uma comunidade privada de clientes 

em torno de um tema de interesse comum (empresa A) e um conjunto de portais 

informativos sobre diversos temas de saúde (empresa B).  A empresa B, do setor 

farmacêutico, possui restrições para a divulgação de informações de caráter médico 

devido à forte regulação do setor. Em termos corporativos, ambas possuem perfil no 

Facebook e Twitter, caracterizando uma atuação que visa à promoção de 

relacionamentos (GARTNER, 2012) com objetivos de aumento de consciência de 

marca e engajamento de clientes. Vale notar que as empresas preferem manter 

estas iniciativas sob o controle das respectivas áreas de Comunicação Corporativa 

na matriz. O conteúdo publicado em ambos os casos possui caráter institucional, e o 

volume de interação com usuários das ferramentas é baixo (apesar da grande 

quantidade de interessados pela empresa B) e predominantemente de caráter 

positivo. Em ambos os casos, as mídias sociais não promovem mudanças na 

relação de poder entre as empresas e seus clientes. Isto se deve ao fato de os 

usuários de mídia social (aqueles que podem usar tais ferramentas como 

instrumento de vocalização de eventual insatisfação) não serem os clientes finais 

dos produtos destas empresas. No caso da empresa A, a insatisfação dos usuários 

de mídia social será dirigida aos bancos; no caso da empresa C, o alvo será o 

próprio médico. 

A empresa C, do setor de seguros, tem uma estrutura similar de presença em mídias 

sociais. Há iniciativas de cultivo de interesse sob a forma de blogs de conteúdo 

ambiental e feminino, e uma presença nas ferramentas Facebook e Twitter sob 
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controle local. Ao contrário das empresas A e B, o volume de interações com 

usuários destas ferramentas é alto, e predominantemente de caráter negativo. A 

estratégia da empresa para esta situação é deixar sem resposta as interações de 

caráter negativo genéricas, limitando-se a responder os casos em que o reclamante 

apresenta informações objetivas. Ainda assim, a empresa avalia que os ganhos com 

a promoção de relacionamentos compensam o desgaste da exposição pública dos 

reclamantes. Em termos da tendência N=1 (PRAHALAD e KRISHNAN, 2008), 

observamos aqui uma iniciativa nesta direção. Encontra-se em faz de piloto uma 

iniciativa que visa suprimir a necessidade de sucursais da empresa, através da 

transferência de todas as transações hoje realizadas pelo corretor nas sucursais 

para a internet. Pode-se admitir que a conveniência gerada para o corretor por esta 

solução tem caráter N=1. 

A empresa D tem sua presença em mídias sociais orientada a promover sua loja 

virtual. Através das ferramentas desta tecnologia, farto material sobre moda é 

publicado e gera grande volume de interações de caráter positivo. Existe forte 

entrelaçamento entre a publicação de conteúdo entre as diversas ferramentas, e em 

última instância o material “aponta” para a loja virtual. A tendência a N=1 pode ser 

encontrada nesta empresa na própria conveniência da loja virtual e na existência de 

um mecanismo que permite às clientes cadastrar suas medidas e com isso receber 

orientação quanto ao tamanho apropriado das peças de seu interesse. 

A tabela 24 resume a audiência de cada empresa nas principais ferramentas de 

mídia social. Cabe destacar a esperada elevada audiência da empresa D em ambas 

as ferramentas, e a surpreendente quantidade de interessados pela empresa B, 

onde as mídias sociais possuem caráter institucional. 

Tabela 24 – Quadro comparativo de audiência das empresas em mídias sociais 
(Fonte: Facebook, e Twitter) 
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Um resumo dos resultados deste constructo encontra-se no quadro 25 abaixo. 

Tabela 25 – Quadro comparativo entre empresas – constructo mídias sociais 
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O terceiro constructo da pesquisa (quadro 25 abaixo) diz respeito a como os 

processos internos e a TI das empresas são afetados pela iniciativas de e-business 

e mídia social. Identificamos nas empresas A, C e D um padrão de posicionamento 

da área de TI no quadrante Estratégico, acompanhado de um ciclo de alinhamento 

do tipo transformação tecnológica como habilitador da implantação das soluções de 

e-business. A empresa B, onde não há solução de e-business, enquadra-se no 

quadrante Suporte e sua TI é fortemente terceirizada. 

A implantação de e-business nas empresas A e C deu origem a processos de 

redução de custo por automatizar interações com os clientes que anteriormente 

eram intensivas em mão de obra. Já a iniciativa de e-commerce da empresa D 

demandou da organização a criação de uma vertical dedicada à adminisitração da 

loja virtual, onde se replicam as funções de TI, marketing e gerência de produtos, 

entre outros. Em todos estes casos, a transformação tecnológica por que passaram 

levaram estas empresas a remodelarem seus aplicativos de TI de forma a dotá-los 

de flexibilidade através da adoção da orientação a serviços. 

Como parte das iniciativas de mídia social, todas as empresas passam a conter no 

seu portfólio soluções de capacidade analítica como ferramentas de agregação e 

análise de dados de caráter social. Prevê-se que em breve, ao se somar aos dados 

de caráter social os dados de mobilidade dos usuários, as empresas tenham que 

lançar projetos de gerenciamento de big data. 
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Tabela 25 – Quadro comparativo entre empresas – constructo processos de negócios e 
TI

 
 

As informações compiladas acima permitem a análise das proposições do trabalho.  

A proposição 1, que lista as diversas formas de agregação de valor através de e-

business, é amplamente aceita. Exemplos de ganhos de eficiência, retenção de 

clientes, exploração de complementaridades e extensão de mercado são 

encontrados nas empresas A, B e D. 

A proposição 2, que prevê o aumento do poder do cliente e a tendência à 

personalização do relacionamento com a adoção da internet, é verificada 

parcialmente. A tendência à personalização (N=1) é verificada nas empresas C e D, 

principalmente pela conveniência trazida pela oferta de suas transações na internet. 

Já evidências de aumento do poder do cliente não foram encontradas. As empresas 

A e B não têm relacionamento com os clientes finais de seus produtos (e também 

usuários de mídia social), de forma que podem ser afetadas apenas de forma 

indireta por um eventual aumento do poder destes clientes. A empresa C tem um 

forte componente de interação negativa através de mídias sociais com seus clientes, 

mas ainda assim enxerga vantagens em manter sua presença neste ambiente. 
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A proposição 3, que aborda a importância do alinhamento estratégico entre TI e 

negócios como pré-requisito para o atendimento de demandas aparentemente 

contraditórias de eficiência e flexibilidade é aceita. Os casos de e-business 

evidenciam a importância de um ciclo de alinhamento do tipo transformação 

tecnológica para a obtenção dos resultados planejados com a adoção de e-

business. Já a adoção de mídias sociais não requer profundo envolvimento da TI, 

que muitas vezes se restringe a operar as ferramentas de agregação e análise 

necessárias neste ambiente. Com o advento do big data este envolvimento deverá 

se aprofundar, podendo vir a requerer das empresas uma nova rodada de 

alinhamento estratégico. 

Assim, o quadro abaixo resume os resultados encontrados quanto às proposições 

do trabalho. 

Tabela 26 – Quadro síntese das 
proposições

 
 



193 
 

7. CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E LIMITAÇÕES 

O presente trabalho buscou identificar como o relacionamento entre empresas 

convencionais e seus clientes tem sido transformado pela TI, em particular com 

relação ao uso da internet. 

Através de múltiplos estudos de caso, buscou-se responder às questões de 

pesquisa e validar as proposições levantadas ao final da revisão da literatura. 

Desta forma, foram identificados dois grandes blocos de aplicação da internet no 

relacionamento entre empresas e clientes: e-business e mídia social. 

No primeiro caso, as empresas se beneficiam do estabelecimento de transações de 

negócio via internet, obtendo ganhos de eficiência e redução de custos 

(predominante nas empresas A e C) ou ainda explorando a complementaridade 

entre a presença física já existente e a nova presença virtual (claramente 

identificado na empresa D). A extensão geográfica do mercado é outra fonte de valor 

identificada no caso da empresa D, que confere à sua loja virtual posição de 

destaque no ranking de faturamento que inclui as lojas físicas. 

As possibilidades abertas com a execução de transações de negócios via internet 

podem ser amplas o suficiente para promover mudanças organizacionais profundas 

como a que se encontra em fase de piloto na empresa C, onde cogita-se eliminar as 

sucursais da seguradora e transferir todos seus serviços para a internet. Já a 

empresa D optou pela replicação em menor escala de várias funções de sua 

estrutura organizacional para operar sua loja virtual. 

Outra frente aberta com a execução de transações de negócios via internet é a 

possibilidade de criação de soluções que levam à personalização da experiência do 

cliente. Incluem-se aí desde a conveniência trazida pela execução das transações 

em local e horário preferidos pelo cliente (empresas C e D) até a recomendação de 

tamanhos de peças de vestuário a partir das medidas da cliente (empresa D). 

O sucesso de empreitadas de e-business como as aqui estudadas só foram 

possíveis a partir de ciclos de alinhamento estratégico entre TI e negócios que 

levaram a transformações tecnológicas no sentido de implantação de sólida 

plataforma de ERP (ou CRM, especificamente no caso da empresa A) para o back-
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office da operação de e-business, acompanhada de uma arquitetura orientada a 

serviços que confere flexibilidade à solução.  

Já as iniciativas de mídia social estudadas se baseiam em diversas ferramentas, 

mas convergem para a exploração de duas forças do coletivo: o cultivo de interesse 

e a promoção de relacionamentos. Em ambos os casos, entre os objetivos 

encontram-se o fortalecimento da marca, o engajamento e aumento de fidelidade 

dos clientes, com reflexos em última instância sobre as vendas. 

A empresa D, reconhecido caso de sucesso de e-commerce, demonstra o forte 

entrelaçamento entre e-business (loja virtual B2C) e mídia social. Observa-se como 

a estratégia de mídia social da empresa está orientada a aumentar a venda através 

da loja virtual. 

Observamos ainda como a empresa C, do segmento de seguros, persiste na 

presença em mídia social apesar da grande carga de interação negativa que recebe 

nas ferramentas que utiliza. 

Por fim, as empresas A e B, que não têm suas marcas diretamente associadas com 

o desempenho dos seus produtos sob a perspectiva dos usuários de mídia social, 

têm uma presença apenas institucional nesta ambiente. 

Em termos de TI, a operação de mídia social orientada a cliente não requer projeto 

complexo de implantação, limitando-se muitas vezes ao gerenciamento da 

ferramenta de análise e agregação de dados sociais. 

Porém, este cenário pode se alterar em um futuro breve. De acordo com institutos 

de pesquisa, a popularização dos dispositivos móveis irá permitir às empresas a 

exploração de dados sobre a localização e a movimentação dos usuários. 

Associados aos dados que trafegam pelas redes sociais, irão compor tal volume de 

dados – fenômeno conhecido como big data – que irá requerer abordagens 

totalmente novas de gerenciamento da informação. 

Com base nestas constatações, e considerando que o tema mídia social ainda é 

incipiente em termos de produção científica, são elencados abaixo alguns pontos de 

contribuição do trabalho para a teoria e que podem ser objeto de pesquisas futuras: 
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 Há necessidade de criação de um modelo que auxilie as empresas a avaliar a 

maturidade de sua presença em mídias sociais, em função de seu objetivo. As 

variáveis do modelo seriam os comportamentos coletivos a explorar e as 

tecnologias de mídia social a utilizar. 

 As interações através de mídia social nem sempre têm caráter positivo (vide 

empresa C). Como as empresas avaliam o risco da presença em mídia social em 

contexto negativo? Quais as áreas envolvidas nesta avaliação: marketing, 

jurídico, comunicação corporativa? 

 Observamos nos estudos de caso deste trabalho a presença de algumas 

empresas em diversos canais de mídia social (blogs, redes sociais, etc.), assim 

como divisão de responsabilidades pelas iniciativas entre matriz e filial. Como as 

empresas asseguram que não haja, sob a perspectiva do usuário/cliente, 

inconsistências no conteúdo publicado em arranjos deste tipo? 

 Ainda sob a ótica da coerência de conteúdo, como as empresas asseguram a 

consistência entre mídia social e mídia convencional? 

 A revisão de literatura deste trabalho associa mídia social com aumento do poder 

do cliente. Os estudos de caso não trazem fortes evidências deste fenômeno. 

Poderia se tratar de um fenômeno associado a países de maior maturidade em 

termos de direitos do consumidor? 

É necessário salientar as limitações de um trabalho baseado em estudos de caso. 

Os resultados não são generalizáveis e nem as conclusões são definitivas. Posições 

mais definitivas requerem ampliação do universo de empresas pesquisadas, com 

eventual combinação de técnicas qualitativas e quantitativas. Ainda assim, os casos 

aqui estudados contribuem para um melhor entendimento de como a TI, e em 

particular a internet, têm sido usadas na transformação do relacionamento entre 

empresas e clientes. 
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