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O comércio eletrônico vem transformando tradicionais formas de realizar 

negócios, rompendo limites de mercado e estabelecendo novas relações comerciais. As 

vantagens e os recursos utilizados em sua obtenção são aspectos fundamentais na 

decisão de participar deste tipo de comércio. Esta pesquisa utiliza a perspectiva 

Resource Based View of the Firm (RBV para esclarecer a relação entre os recursos e o 

desempenho de empresas no comércio eletrônico varejista. Três tipos de recursos 

complementares: recursos humanos, de negócios e tecnológicos são analisados em 

relação a medidas de desempenho. Estas medidas compreendem a orientação entre as 

estratégias de negócios e de tecnologias de uiformação e os beneficios do comércio 

eletrônico. 

Estudos de Casos foram selecionados como metodologia de pesquisa. Três 

empresas que destacam-se no comércio eletrônico varejista no Canadá foram analisadas. 

Os resultados desta pesquisa mostram que recursos de negócios do comércio tradicional 

desempenham um papel importante na conformação de recursos de negócios de 

comércio eletrônico. Além disto, recursos de negócios que envolvem sólidas relações 

com fornecedores e clientes, o aperfeiçoamento de processos de negócios e um 

planejamento para o comércio eletrônico, bem como a integração entre as orientaqões 

estratégicas de tecnologias de informação e de negócios também contribuem para o 

sucesso neste tipo de comércio. 
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Electronic cornmerce contributes to change traditional business models, redefhing 

market boundasies and establishing new cornrnercial relations. Analysing the resources 

and the value they can provide is fundamental for the e-cornrnerce decision making 

processes.This research applies the Resource Based View of the F im (RBV) to analyse 

the relations between companies resources and electronic commerce performance. 

Three types of complementary resources: human, business and technology and their 

relationship to e-commerce performance are evaluated. Performance measures are e- 

commerce benefits and integration between business and technology strategies. 

Case Studies were employed as a research methodology. Three companies that 

succeed in Canadian B2C ventures were studied. This research shows that traditional 

business resources play an important role in the construction of e-comtnerce 

complementary business resources. Solid relationships with suppliers and customers, 

improvement of business process and e-comrnerce planning also contribute to e- 

commerce performance. Finally the integration between business and information 

technologies strategies is a fundamental success factor. 
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A revolução das tecnologias de informação contribuiu para a formação de uma 

sociedade em rede, flexibilizando o trabalho, criando uma cultura virtual e globalizando 

atividades econômicas. A realidade atual segue a lógica de Castells (1997, p.21): "A 

economia global irá se expandir no século 21, valendo-se do aumento de poder das 

telecomunicações e do processamento de informações. Ela penetrará todos os países, 

territórios e culturas, todos os fluxos de comunicações e redes financeiras, 

implacavemente varrendo o planeta em busca de novas oportunidades de obtenção de 

lucro. " 

Como parte desta realidade, o comércio eletrônico representa uma das mais importantes 

utilizações de tecnologias de informação ao longo da última década. Conforma uma 

oportunidade de modificar, radicalmente, formas de realizar negócios. Sua expansão 

vem contribuindo para alterar tradicionais transações, romper limites de mercado e 

estabelecer novas relações comerciais. Estes impactos podem ser observados em 

empresas cujos modelos de negócios originaram-se a partir desta expansão como, por 

exemplo, Arnazon, eBay e Yahoo! e em empresas tradicionais no mercado, que optaram 

por sua utilização, tais como bancos e comércio varejista, entre outras (Shane e 

Venkatrarnan, 2000). 

A Arnazon.com é um exemplo significativo da revolução comercial através do comércio 

eletrônico. Utilizando seu website para distribuir livros a nível mundial, compete com 

empresas que tradicionalmente atuam neste ramo de negócios e tem uma sólida posição 

no mercado. Tendo iniciado seus negócios em 1994, com sua sede localizada em uma 

garagem, comercializa cerca de mais de 3.1 milhões de diferentes títulos de livros, o que 

corresponde a cerca de 15 vezes mais do que qualquer outra livraria no mundo e não 

tem custos de construção de lojas e de manutenção de muitos Íùncionários (Mendelson 

e Meza, 2001). 



Apesar do reconhecimento das transformações causadas por esta nova forma de realizar 

negócios, poucas organizações debatem a viabilidade de participação no comércio 

eletrônico. Ao contrário, preocupam-se em saber como e em que medidas devem fazê- 

10. Algumas organizações relacionam as vantagens em participar do comércio eletrônico 

à utilização da Internet para aprimorar serviços aos clientes, outras a integração de 

estruturas fbicas e digitais para prover serviços. A funcionalidade da Internet ou a 

escolha de certas tecnologias de informação, em geral representam os elementos 

norteadores desta decisão (Shane e Venkatraman, 2000). 

A implementação do comércio eletrônico requer muito mais do que a simples presença 

na Internet. As organizações que posicionam o comércio eletrônico como componente 

organizacional, ao invés de considerá-lo como uma aplicação de informática, ou mesmo 

uma divisão isolada, tendem a obter maiores beneficios (Davy, 1998). 

A decisão de como e em que medidas participar do comércio eletrônico suscita duas 

questões: a primeira, envolve os beneficios que podem ser esperados do comério 

eletrônico e a segunda, compreende os recursos a serem empregados em sua obtenção. 

Esta pesquisa utiliza a Resource Based View of the Firm (RB (Barney, 1991; Hamel e 

Aimée, 1994; Foss,1997; Montgoinery, 1995; Peteraf, 1993; Rumelt, 1984; Wernerfelt, 

1984), para responder a estas questões. 

Apesar do potencial interesse na utilização do comércio eletrônico com objetivos de 

negócios, muito poucos websites são lucrativos (Blackrnon, 2000). Algumas empresas 

decidiram remover seus websites da Internet, porque não conseguiram realizar 

benefícios a curto prazo (Sliwa, 2002). Outras empresas relacionam o potencial de 

vendas através da Internet ao potencial de vendas através de catálogos ou da televisão, 

ou seja a mais um canal de marketing direto (Dutta e Segev, 1999). 

Há muitas razões através das quais o comércio eletrônico não atingiu um potencial. Em 

primeiro lugar, muitas empresas buscam £irmar sua presença na Internet, mas não se 

preocupam com os objetivos desta presença (Wanninger, 1998; Steifíeld et al., 2002). 



Muitas empresas demonstram interesse na Internet como meio para o comércio 

eletrônico, mas não empreendem nenhuma estratégia para aproveitar o potencial deste 

meio para a obtenção de beneficios (Nath et al., 1998, Steifield et al., 2002). 

Em segundo lugar, de acordo com o Strategis Group (2001), a atividade mais comum na 

Internet comprenede a navegação. Em seu estudo para a Coraputenvorld, a 

International Data Corporation (2000) descobriu que, com propósito de negócios, as 

principais atividades na Tnternet compreendem a coleta de informações, a colaboração 

interpessoal, o suporte a vendas e pesquisas de competidores em mercados. A aquisição 

de produtos e de serviços situou-se em último lugar em ambas as pesquisas. Outro 

estudo, indicou que 65% dos usuários da Internet apenas buscam informações sobre 

produtos, preços e empresas (IPSOS, 2001). 

Em terceiro lugar, as organizações constroem seus websites mas não se adaptam ao 

comércio eletrônico. Conforme Wigand (1997), é reconhecida a falta de correlação 

imediata entre as tecnologias de informação e seu valor estratégico. Quando há uma 

adaptação entre as tecnologias de informação, processos, objetivos e estratégias de 

negócios as empresas podem obter importantes beneficios no comércio eletrônico 

(GrBh e Palmer, 1999). 

Finalmente, a falta de instrumentos de medida ainda é uma questão hndamental para 

pesquisas (Nath et al., 1998, Blackmon, 2000; Steifield et al., 2002). A Internet 

contribuiu para remover as barreiras geográficas mas ainda que as possibilidades de 

coleta de informações através deste meio sejam amplas, é diflcil saber realmente quem 

são os visitantes de um website para monitorar seus padrões de consumo e isto causa 

impactos em decisões de investir no comércio eletrônico (Blackmon, 2000). 

O comércio eletrônico ainda está em estágio de desenvolvimento. A Internet abre 

muitas oportunidades como, por exemplo, para que empresas de pequeno porte possam 

superar barreiras de entrada no mercado (Tigre e Dedrick, 2002). Outras barreiras, que 

envolvem a privacidade, segurança, questões sociais, questões técnicas e 

regulamentações, contribuem para que os consumidores hesitem em realizar compras 

online ( H o k n  et al., 1999, Blackman, 2000, Steifield et al., 2002). Apesar disto, o 

comércio eletrônico vem crescendo rapidamente e seu potencial de expansão, de acordo 
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com o Forrest Research Institute (2001), atingirá a casa de 6.8 trilhões de dólares em 

volume de vendas no ano de 2004. 

Estudos sobre o comércio eletrônico em geral concentram-se em seus beneficios 

(Gompers, 2001; Eisenmann & Rust, 2000; Kotha, 1998; Kotha & Euler, 2000; Moon, 

2000), mas carecem de uma forma de avaliar sua relação com os recursos de uma 

empresa. Analisar que recursos colaboram para a realização de beneficios pode 

contribuir para que as organizações busquem um maior desenvolvimento destes 

recursos e, ao mesmo tempo, aprimorem suas práticas de comércio eletrônico, conforme 

os objetivos que desejam alcançar. 

Segundo a Resource Based View of the Firm (RBV) recursos organizacionais como, 

por exemplo, recursos humanos e tecnológicos, entre outros, são responsáveis pelo 

desempenho de uma organização. Este pesquisa utiliza a RBV para responder a seguinte 

questão: Como se relacionam os recursos de uma empresa e o seu desempenho no 

comércio eletrônico? 

1.2 REKEvÂNCIA DO OBJETO DE ESTUDO 

Os resultados deste estudo descrevem a relação entre os recursos internos e o 

desempenho de empresas no comércio eletrônico. Muitas empresas ainda não se 

beneficiam de toda a potencialidade do comércio eletrônico (Gompers, 2000). Estudos 

sobre os beneficios do comércio eletrônico vem sendo realizados, porém não se observa 

a existência de uma avaliação dos recursos que contribuem para o desempenho de uma 

empresa no comércio eletrônico, com base nos beneficios esperados. 

A avaliação dos recursos que contribuem para o desempenho no comércio eletrônico 

poderá ser aplicada a formulação de estratégias gerenciais. Por exemplo, poderá ajudar a 

identificar recursos que precisam ser desenvolvidos ou complementados. Ao reconhecer 

a vulnerabilidade de um recurso, a gerência poderá planejar seu desenvolvimento e, 

caso este desenvolvimento seja a longo prazo, poderá optar por um recurso secundário, 

que possa perfazer seu papel. 



Para empresas que planejam iniciar empreendimentos no comércio eletrônico, este 

estudo poderá assistir na identificação e na conformação de uma base de recursos, de 

acordo com o desempenho estimado. A idéia geral é de que, ao avaliar seus recursos 

internos, uma empresa poderá ter um entendimento claro de sua situação e e tomar as 

medidas precisas para que possa ter os recursos necessários a satisfação de seus 

empreendimentos em comércio eletrônico. 

O comércio eletrônico envolve a utilização de tecnologias de informação com o objetivo 

de realização de negócios (Wigand, 1997). Entre outros meios, o comércio eletrônico 

pode ser realizado através do Intercâmbio Eletrônico de Dados ou EDI (Electronic Data 

Interchange). Os mais fascinantes desenvolvimentos comerciais ocorrem na Internet, 

também conhecida como World Wide Web ( H o k n  et al., 1999). 

O presente estudo desenvolve-se no comécio eletrônico varejista ou B2C (Business to 

Consumer). O comkrcio eletrônico entre empresas ou B2B (Business to Business) 

envolve outra classificação de negócios e está fora do escopo desta pesquisa. Este 

estudo compreende três estudos de casos realizados no Canadá. O detalhamento da 

seleção e composição das empresas estudadas encontra-se no Capítulo 4.0. 

A Internet tornou-se o centro das atenções muito recentemente. Sua estrutura, bem 

como os aspectos socioeconômicos que envolve, encontram-se num processo de 

desenvolvimento constante. Por ser principalmente fúndarnentado na hternet, o 

comércio eletrônico está sujeito a esta volatilidade. Escrever uma tese sobre um objeto 

de estudo em constante transformações envolve grandes dificuldades, relacionadas a 

rnoment aneidade . 

Por exemplo, na primeira fase do comércio eletrônico as empresas preocuparam-se em 

estabelecer sua presença na Internet. Nesta fase, determinadas tecnologias, tais como as 

de verificação de dados para realização de transações, ainda encontravam-se em 
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estágios iniciais de desenvolvimento, dificultando sua adoção. Ao mesmo tempo, 

encontravam-se em desenvolvimento modelos de negócios. 

Na fase atual, verifica-se que a grande preocupação das empresas que empreendem o 

comércio eletrônico consiste na geração de lucros. Assiste-se à extinção de muitas 

empresas que não conseguem atingir este objetivo. Muito provavelmente, na medida em 

que houver uma maior acomodação neste mercado, surgirá uma terceira fase do 

comércio eletrônico, com um novo direcionador principal. Fatores econômicos e sociais 

em conjunto com novas tecnologias, como as que prometem a integração entre TV e 

Internet, contribuirão para conformação deste novo direcionador. 

Para explorar limites além da fase atual, seriam necessárias ferramentas que 

permitissem o acompanhamento de todas as transformações relacionadas à Internet. 

Conforme Selz (1999) observa em seu trabalho, estudos que compreendem a Internet 

envolvem uma momentaneidade, que corresponde a uma fotografia. Na ausência de 

ferramentas tão amplas, que permitam ir além desta momentaneidade, acreditamos, da 

mesma forma que este autor, que as ferramentas de análise desenvolvidas no decorrer 

do último século continuam a oferecer muitos insights, que contribuem para melhor 

compreender este objeto de estudo. 

1.5 ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese compreende seis capítulos. Este primeiro capítulo tem o objetivo de coilformar 

uma introdução ao objeto de estudo. Esta introdução compreende sua caracterização, 

através das questões pesquisadas e sua relevância, bem como o escopo, limitações e a 

forma de estruturação do presente estudo. 

O segundo capítulo compreende uma revisão da literatura sobre comércio eletrônico e 

sobre a perspectiva Resource Based View of the Firm (RBV, conformando os 

fundamentos para o desenvolvimento desta pesquisa. Neste capítulo, detalha-se a 

evolução do comércio eletrônico, sua deçiição e formas. A seguir, apresenta-se a 

perspectiva Resource Bused View of the Firm (kBV, através de sua contextualização e 

principais conceitos. 



No terceiro capítulo expõe-se a estrutura da pesquisa. Esta estrutura compreende um 

detalhamento de itens pesquisados e conceitos relacionados, gerando-se e intercalando- 

se as idéias que originam as hipóteses de pesquisa, defkidas no h 1  deste mesmo 

capítulo. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia de pesquisa. Mais especZcarnente, 

compreende uma defição da metodologia adotada: estudos de casos, bem como 

detalhes sobre a seleção de casos, sua caracterização e uma explanação sobre a coleta de 

dados. 

No quinto capítulo, desenvolvem-se os estudos de caso, através de sua contextualização, 

descrição e conclusões. Finalmente, no sexto capítulo apresentam-se as conclusões dos 

estudos de casos, análises das hipóteses pesquisadas, conclusões gerais e contribuições 

para futuras pesquisas. 



Neste capítulo apresentam-se os fundamentos desta pesquisa, através de uma revisão da 

literatura sobre comércio eletrônico e da teoria Resource Based View of the Firm (RBV) 

(Barney, 1991; Hamel e Airnée, 1994; Foss,1997; Montgomery, 1995; Peteraf, 1993; 

Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984). 

O termo comércio eletrônico é relativamente novo, mas sua utilização data dos anos 60, 

com o intercâmbio eletrônico de dados ou EDI (Electronic Data Interchange), através 

de redes de comunicação privadas que interligavam determinados setores industriais 

europeus e norte-americanos (Pedersen, 1985). A Internet, então denominada Arpanet 

(Aávanced Research Projects Agency), era utilizada com objetivos militares e o EDI, 

com objetivo de negócios. A abertura da Internet para fins comerciais, nos anos 90, 

contribuiu para difundir o comércio eletrônico e as tecnologias que possibilitam sua 

viabilização. 

O EDI conforma um sistema rígido e disponível para poucas empresas. As mensagens 

transmitidas através deste sistema são primeiramente compreensíveis por computadores 

e dependem de um padrão pré-estabelecido e de um soJtware especialmente 

desenvolvido para sua tradução. Somente após a tradução, tornam-se compreensíveis 

para o usuário final. Por favorecer a interoperabilidade e a troca de mensagens 

prontamente compreensíveis por usuários finais, a Internet supera o EDI em potencial 

(Bailey, 1998). Entretanto, a combinação do EDI com a WWW (World Wide Web), 

padrão para navegação e publicação de informações via Internet, torna o comércio 

eletrônico atrativo, em termos de custos, para aplicações entre empresas ou B2B 

(business to business) (Benson, 1996). 



Sob uma definição bastante ampla, o termo comércio eletrônico refere-se a "qualquer 

forma de atividade econômica realizada via conexões eletrônicas" (Wigand, 1997 

p.260). Deste modo, o comércio eletrônico compreende também a utilização da Internet 

como irdiaestrutura para o EDI (Open ED1) e a apresentação de empresas na Internet, 

com a possibilidade de inclusão, posteriormente, de mecanismos para transações. A 

presença na Internet vem sendo cada vez mais considerada, por diversas empresas, 

como uma questão de competitividade (Riggins e Rhee, 1998). 

O comércio eletrônico é caracterizado sob diferentes formas, de modo que não há um 

consenso entre as diversas classificações. Para Whinston e Barua (2001), isto acontece 

porque classificar o comércio eletrônico de acordo com tipos de transações entre 

empresas ou entre empresas e consumidores é uma tarefa quase impossível, visto que 

empresas como, por exemplo a De11 Computers, comercializam seus produtos tanto para 

empresas quando para consumidores. 

O modelo de Bania, Whinston e Yin (2000) apresenta uma classificação detalhada, na 

qual há uma distinção entre a economia baseada na Internet e a economia tradicional, 

denominada "economia fisica", que é realizada fora da Internet. Este modelo agrupa 

empresas sob 5 diferentes categorias, conforme a Figura 1. 

- Categoria 1 - realizam negócios com produtos digitais, provendo conteúdo, 

conhecimentos ou serviços, diretamente na Internet. 

- Categoria 2 - realizam negócios com produtos &icos, importando bens da economia 

fkica para serem vendidos através da Internet. 

- Categoria 3 - realizam negócios tradicionais e vendem alguns de seus produtos ou 

serviços diretamente na Internet. 

- Categoria 4 - desenvolvedores de conteúdo, provedores de serviços na Internet, 

serviços de Web e hospedagem de aplicações. 

- Categoria 5 - não realizam negócios através da Internet. 



Economia Física 

Figura 1 - Categorias de empresas que atuam na economia física e 
via Internet (Barua, Whinston e Yin, 2000, p.104) 

Basicamente, o comércio eletrônico caracateriza-se sob três tipos fundamentais: 

varejista ou B2C (business to consumer), entre empresas ou B2B (business to business) 

ou intraorganizacional, isto é, dentro de uma mesma organização (Zwass, 1996). O 

comércio eletrônico B2B compreende a troca de informações, a colaboração e a 

realização de negócios entre empresas. O comércio eletrônico intraorganizacional 

envolve o compartilhamento de bancos de dados, a disseminação de informações e 

colaboração entre equipes de trabalho, extrapolando limites geográficos de uma mesma 

empresa (Zwass, 1996). O comércio eletrônico B2C envolve interações entre clientes e 

empresas e compreende, entre outras modalidades, compras, buscas de informações e 

utilização de bancos e conetoras online (Pollack, 1999). 

Este estudo compreende o comércio eletrônico varejista ou B2C. Muitas empresas tem 

acesso aos recursos tecnológicos para implementação do comércio eletrônico. No 

mínimo, o comércio eletrônico requer um computador, uma linha telefõnica e um 

provedor de serviços de Internet (Varney e MacCarthy, 1996). Devido aos baixos custos 

de entrada e a disponibilidade imediata de soluções, diferenças na gestão da aplicação 

de recursos são fundamentais para determinar o desempenho das organizações que 

implementam o comércio eletrônico. As barreiras de entrada para o comércio eletrônico 



B2C podem ser baixas, mas as barreiras para um desempenho favorável são 

consideravelmente altas (Pollack, 1999). 

2.2 A PERSPECTIVA RESOURCE BRSED FB?W OF T m  F m  (RBV) - 

CONTEXTO 

A perspectiva RBV (Resource Based View of the Firm) tem importante contribuições 

teóricas baseadas em várias disciplinas como, por exemplo, sociologia, psicologia e 

economia, mas suas raízes encontram-se na teorias de organização industrial e gestão 

estratégica (Foss, 1997). Para um melhor entendimento desta perspectiva, esta seção 

explora sua relação e desenvolvimento a partir destes dois útimos campos de estudo. 

O enfoque central da gestão estratégica consiste em assegurar a continuidade de uma 

empresa num ambiente complexo e sujeito a mudanças, preferivelmente superando seus 

competidores: "Estratégia diz respeito a vencer" (Grant, 1991:l). A teoria da gestão 

estratégica tem como principal objetivo informar gerentes sobre como alcançar e manter 

vantagens competitivas. Conforme o tradicional modelo de gestão estratégica (Aaker, 

1989; Grant, 1991 e Spulber, 1994 - Figura 2), que compreende cinco etapas, para 

implementar uma estratégia, os gerentes devem formular objetivos de longo prazo, 

seguindo cada uma destas etapas. 

Estabelecimento Implementação da 
de Objetivos Estratégia Estratégia 

Figura 2 -Modelo Tradicional de Gestão Estratégica (Adaptado de Aaker (1989), Grant (1991) e 

Spulber (1994)) 



As limitações deste modelo são objeto de várias críticas. O processo de tomada de 

decisões a nível gerencial não é linear, como sugere o modelo. A capacidade dos seres 

humanos de processar informações é limitada (Simon, 1978), ou seja, há limites 

cognitivos para o processo de planejamento racional. Ao mesmo tempo, este processo 

envolve tratar com incertezas. A compreensão do ambiente competitivo e dos pontos 

fortes e fracos de uma empresa, não é necessariamente completa, porque nem todos os 

fatores relevantes são conhecidos e não podem ser preconcebidos, visto que dependem 

do comportamento e da habilidade de comunicação de indivíduos (Spender, 1993). 

Além disto, as etapas do processo de tomada de decisão podem ocorrer em ordem 

diferente, ou seja, os objetivos são formulados em função de oportunidades percebidas e 

a estratégia se desenvolve ao mesmo tempo em que é implementada (Mintzberg, 1988). 

Mintzberg (1988) classifica estas estratégias que são desenvolvidas e implementadas ao 

mesmo tempo, em resposta a eventos incertos, como "estratégias emergentes". Apesar 

destas críticas ao tradicional modelo de gestão estratégica, há um consenso comum de 

que as decisões tomadas por gerentes causam impactos no desempenho e no 

comportamento de uma empresa e de que as etapas de análise interna e externa são 

partes fundamentais para o processo de tomada de decisões (Child, 1972). 

Durante os anos 80, a gestão estratégica beneficiou-se de estudos em economia da 

organizaqão industrial, mais especificamente, de análises do ambiente de 

competitividade e dos pontos fortes e fracos de empresas (Teece, 1984; Porter, 1991; 

Teece, Pisano e Shuen, 1997). As pesquisas concentraram-se em responder a uma 

questão central: por que algumas empresas apresentam melhor desempenho que outras? 

Nestas pesquisas predominou a análise do ambiente externo às empresas, devido ao 

destaque do trabalho de Porter (1980). No final dos anos 80, observa-se urna crescente 

consideração dos recursos e das competências distintas de empresas (Hitt e Ireland, 

1985), em relação às estratégias de negócios. O tema central da gestão estratégica é o 

ambiente de competitividade, estudado sob visões internas ou externas às empresas, que 

se discutem a seguir. 

Em seu modelo de "Cinco Forças", Porter (1980), estabelece que o desempenho de uma 

empresa depende da estrutura do mercado e do setor em que esta atua. Esta estrutura é 
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formada por um conjunto de cinco forças que os concorrentes, os fornecedores, os 

compradores, a ameaça de produtos substitutos e a entrada de novos concorrentes 

exercem sobre a empresa. Conforme Porter (1980), para alcançar competitividade, uma 

empresa deve empreender ações para mudar e restringir a competição ou selecionar 

mercados ou setores com uma estrutura competitiva bem desenvolvida, ou seja, com 

potencial de lucros. Porter caracterizou a lucratividade de uma empresa em função da 

interação das cinco forças. Quanto mais fortes são estas forças, menos lucrativa é a 

empresa. 

Baseados no fato de que se as cinco forças fossem os únicos determinantes de 

lucratividade, poderia se esperar que esta não variasse entre empresas de um mesmo 

setor, desenvolveram-se vários estudos Rumelt (1991). Os resultados destes estudos 

demonstraram diferenças de lucratividade entre entre empresas que operam num mesmo 

setor (Grant, 1991; Oster, 1990; Ravenscrafi e Wagner, 1991; Schmalansee, 1985). 

Conforme Rumelt (1991) e, como estas diferenças não podem ser explicadas em função 

de aspectos de um setor, visto que as empresas pertencem a um mesmo setor, deveriam 

existir aspectos específicos a uma empresa que pudessem explicar estas diferenças. 

Neste contexto, vários autores (Rurnelt, 1984, Wernerfelt, 1984, Barney, 1986) 

analisaram a posição dos recursos de uma empresa sob a ótica das forças competitivas. 

Estes estudos, baseados na visão de que uma empresa conta com recursos especí£icos 

para competir no mercado, propuseram novos conceitos, impulsionando novos 

desenvolvimentos na gestão estratégica. O próximo item trata destes desenvolvimentos. 

2.3 A PERSPECTIVA RESOURCE BASED VZ2ZW OF TZD? FLRLM (RBV) - 
DETALEUMENTO 

A pespectiva RBV (Resource Based Yiew of the Firm) surgiu há cerca de duas décadas 

e compreende contribuições teóricas de vários autores (Barney, 1991; Hamel e Aimée, 

1994; Foss, 1997; Montgomery, 1995; Peteraf, 1993; Rumelt, 1984; Wernerfelt, 1984). 

Conforme esta perspectiva, qualquer empreendimento de uma empresa com objetivo de 

criar valor diretamente, para seu beneficio ou para o beneficio de seus clientes, ou 

indiretamente, como suporte a criação de valor, é denominado atividade. Para que uma 

empresa possa desenvolver suas atividades, são necessários recursos. Alguns destes 
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recursos são raros, valiosos, diflceis de copiar e insubstituíveis. Uma empresa pode 

gerar lucros superiores através do controle destes recursos, se impedir seu acesso direto, 

cópia ou substituição, por seus competidores. Estes recursos podem conformar uma 

base de sustentação de vantagens competitivas (Collis e Montgomery, 1995). 

Mais especiticamente, conforme Foss (1 997), os fiindamentos da RBV concentram-se 

na justificação da criação, manutenção e renovação de vantagens competitivas em 

termos de recursos estratégicos de empresas. Uma empresa é uma organização que 

realiza atividades combinando recursos para desenvolver produtos ou serviços. Algumas 

empresas são mais eficientes do que outras. Conforme Grant (1991) isto ocorre porque 

a estratégia geral de uma empresa parte do princípio de que sua identidade e propósito 

são baseados em fundamentos estáveis, tais como seus recursos. Assim, as organizações 

que concentram seus esforços na criação e manutenção destes recursos, demonstram 

maior habilidade de ajuste a mudanças externas e, então, podem alcançar maior 

desempenho. Ao mesmo tempo, os recursos de uma empresa conformam uma base para 

obtenção de lucro (Grant, 1991). 

Entre as contribuições teóricas realizadas por vários autores para a RBV, a mensagem 

central de gestão estratégica consiste em reduzir ineficiências operacionais através de 

meios mais eficientes de explorar recursos e capacidades (Wernerfelt, 1984) e estimular 

a inovação, a aquisição de competências, a aprendizagem e a acumulação de 

capacidades futuro (Teece, Pisano e Shuen, 1994). Conforme Foss (1997), pode-se 

distinguir duas vertentes, que diferenciam-se por envolver fatores estáticos ou 

dinâmicos nas formulações teóricas. No primeiro grupo, busca-se esclarecer e examinar 

as condições necessárias para que os recursos produzam lucros em equihírio (Barney, 

1986; Peteraf, 1993). Estas contribuições partem do trabalho de Penrose (1959), no qual 

o desenvolvimento de empresas é visto como um processo na mudança endógena dos 

recursos da empresa e dos serviços que estes produzem. O segundo grupo, parte do 

trabalho de Schumpeter (1950) em que a dinâmica é associada à inovação e desenvolve- 

se no sentido de analisar a acumulação e desenvolvimento de recursos através do tempo 

(Nelson e Winter, 1982; Dosi, 1982). De acordo com Foss (1997), estes dois grupos de 

contribuições teóricas são complementares e tem como enfoque central, para obtenção 

de vantagens competitivas, os recursos de uma empresa. 



2.4 RBV - CONCEITOS 

Conforme Foss (1997), a RBV é uma perspectiva que conta com muitas contribuições e, 

por isto, observa-se a ausência de uma terminologia compartilhada. Este item tem o 

objetivo de esclarecer os principais conceitos da RBV que serão utilizados nesta 

pesquisa. 

ATIVIDADES 

Uma empresa empreende e coordena um grande número de diferentes atividades. 

Conforme Porter (1991), uma empresa é uma coleção de atividades econômicas 

discretas e interrelacionadas. Estas atividades incluem, entre outras, pesquisas de 

marketing, desenvolvimento de produtos, marketing de produtos e serviços e serviços 

pós-vendas. Atividades, no contexto da RBV, são empreendimentos de uma empresa 

para a criação de valor direto, em beneficio próprio ou em beneficio de seus clientes, ou 

ainda para a criação de valor indireto, conferindo suporte a criação de valor. 

As atividades de uma empresa não são auto-sustentáveis, nem independentes. São 

relacionadas e, algumas vezes, até mesmo interdependentes. Por exemplo, modificações 

em projetos de produtos para a resolução de problemas técnicos, dependem de serviços 

pós-vendas. Outras vezes, as atividades são complementares. 

A complementariedade de atividades é descrita de muitas formas. Para Richardson 

(1972), atividades são complementares quando representam diferentes estágios do 

processo de produção e requerem coordenação. A cadeia de valores de Porter (1985) 

descreve a complementariedade das atividades de uma empresa. "A cadeia de valores 

decompõe uma empresa em suas atividades estratégicas, relevantes para compreender o 

comportamento dos custos e as fontes de diferenciação existentes e em potencial" 

(Porter, 1985, p. 3). Compreende cinco funções primárias às quais se relacionam as 

atividades de uma empresa: logística interna, operações, logística externa, marketing e 

vendas e serviços e quatro funções de suporte: gestão de recursos humanos, 

desenvolvimento de tecnologias, infkaestrutura e suprimento. Teece (1986) refere-se à 

complementariedade de atividades no contexto de uma inovação. Conforme este autor, 

para o sucesso comercial de uma inovação, que envolve como empreender esta 

23 



inovação no mercado, são necessárias atividades adicionais, ou seja, atividades 

complementares como, por exemplo, de abertura de mercados. 

Uma empresa precisa de recursos para empreender suas atividades. Neste contexto, as 

atividades de uma empresa são classificadas como similares, quando envolvem os 

mesmos recursos ou não similares, quando envolvem recursos diferentes (Richardson, 

1972). Por exemplo, atividades de produção de produtos diferentes podem envolver os 

mesmos recursos tecnológicos. 

RECURSOS 

Recursos são inputs nas operações de uma empresa (Wernerfelt, 1984). Uma empresa 

utiliza recursos (inputs) para produzir produtos ou serviços (ouputs) . Alguns exemplos 

de recursos são patentes, equipamentos, a competência e experiência de recursos 

humanos. 

Diversos conceitos e formas de classificar recursos foram desenvolvidos no âmbito da 

RBV. Alguns autores apresentam definições bastante amplas (Barney, 1991; Clemons e 

Row, 1991). Bamey (1991, p. 101) define recursos como "todos os bens, capacidades, 

processos organizacionais, atributos, informações, conhecimentos, etc. controlados por 

uma empresa e que habilitam esta empresa a aumentar sua eficácia e eficiência". 

Clemons e Row (1991, p. 279) definem recursos como "qualquer capacidade produtiva 

de longa duração". 

Para Aaker (1989) os recursos de uma empresa são classificados em tangíveis e 

intangíveis. Recursos tangíveis compreendem fatores clássicos de produção, tais como 

terra e capital, e sua comercialização no mercado é relativamente fácil. Recursos 

intangíveis compreendem contratos, direitos de propriedade intelectual e bancos de 

dados, entre outros, e sua comercialização é relativamente difícil. Quando os recursos 

de u m  empresa são raros, difíceis de imitar e insubstituíveis, podem contribuir para 

alcançar vantagens competitivas. Podem produzir lucros superiores para as empresas 

que os controlam (Peteraf, 1993). 



Alguns autores subclassificarn recursos de uma empresa em ativos e capacidades. 

Ativos compreendem recursos que uma empresa possui (Aaker, 1989) como, por 

exemplo, máquinas, capital, contratos e marcas, entre outros. Capacidades são recursos 

que não podem ser possuídos por uma empresa. Winter (1987); Dierickx and Cool 

(1989) e Teece et al. (1997) classificam como capacidades os recursos intangíveis que 

são dependentes do conhecimento ou associados ao processo de aprendizagem. Estes 

recursos, que compreendem a cultura organizacional, competências, how-how, 

reputação e capacidades de aprendizagem, entre outros, não são observáveis quando em 

uso e, em geral, apresentam uma conformação complexa, tal como sob a forma de 

sistemas (Winter, 1987). Além disto, sua transferência é dBcil porque são dependentes 

de pessoas. Desta forma, ao comprar urna empresa ou contratar novos recursos 

humanos, outra empresa pode não adquirir as capacidades desejadas, simplesmente 

porque as pessoas "podem ir embora" (Hall1992: 136). 

A Figura 3, a seguir, ilustra a relação entre os conceitos apresentados. 

Rgura 3 -Relação entre conceitos da RBV - Adaptada de Hond (1996) 

COMPLEMENTARIDADE DE RECURSOS 

Quando as atividades de urna empresa agregam valor umas as outras, são denominadas 

atividades complementares. Estas atividades requerem informações detalhadas sobre as 

características e as formas de combinação dos recursos necessários para sua realização 

(Milgrom e Roberts, 1992). Ao mesmo tempo, requerem maior coordenação dos 

recursos empregados em sua realização, para não comprometer a agregação de valor 

(Milgrom e Roberts, 1992). Por causa destas características, recursos genéricos não 
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podem ser utilizados quando se empreende atividades complementares, ou seja, uma 

empresa precisa utilizar recursos específicos para empreender atividades 

complementares. (Teece, 1986). 

Conforme a RBV, recursos complementares são importantes de duas formas. Em 

primeiro lugar, porque quando são controlados diretamente, podem contribuir para a 

redução dos custos totais de uma empresa (Klein, Crawford, e Alchian, 1978). Em 

segundo lugar, porque são necessários no contexto de inovações. 

Ao inovar, uma empresa cria novas oportunidades de exploração de seus recursos, 

através da criação de novos recursos ou de sua combinação sob novas formas 

(Schumpeter, 1950). Para explorar estes recursos de forma eficiente, fazem-se 

necessários recursos complementares (Langlois, 1989). Por exemplo, considere-se uma 

empresa que produz urna determinada inovação (recurso). Neste caso serão necessários, 

por exemplo, recursos de marketing específicos (recursos complementares) para lançar 

esta inovação no mercado. Esta empresa pode optar por não controlar diretamente estes 

recursos de marketing específicos (recursos complementares), mas terá que utilizá-los 

para explorar sua inovação de forma eficiente. Por outro lado, outras empresas que 

poderiam controlar estes recursos de rnarketing específicos (recursos complementares) 

podem decidir não investir nestes recursos, por exemplo, por falta de informações 

suficientes ou por razões culturais. Neste caso, pode ser custoso convencer outras 

empresas a investir nestes recursos complementares, então a própria empresa que 

empreende a inovação terá que investir nestes recursos e com isto estará, conforme 

(Klein, Crawford, e Alchian, 1978), reduzindo seus custos totais. A complementaridade 

de atividades pode ser interpretada em termos da especificidade de recursos. Quanto 

mais complementares as atividades, mais recursos especializados são necessários 

(Teece, 1986). 

Estudos baseados na RBV tem como premissa básica a heterogeneidade de recursos 

entre empresas (Barney, 1991). A heterogeneidade diz respeito as capacidades variáveis 



de competição no mercado que são apresentadas por empresas (Peteraf, 1993). Em 

outras palavras, o valor dos recursos de uma empresa é uma condição importante para a 

conquista de uma posição competitiva vantajosa (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991 e 

Amit e Schoemaker, 1993). Esta posição é alcançada através da implementação de 

estratégias competitivas únicas, que são possibilitadas devido à presença de recursos 

valiosos (Barney, 1991). Recursos valiosos são reconhecidos segundo pelo menos uma 

das três características: imitação imperfeita, mobilidade imperfeita e substituição 

imperfeita (Barney, 199 1). 

A imitação imperfeita diz respeito à dificuldade de se copiar um determinado recurso. 

Quando os recursos de uma empresa são de dincil aquisição ou controle, um dos 

métodos mais utilizados para sua obtenção compreende a cópia. Por exemplo, recursos 

sociais complexos, que envolvem a interação de pessoas, não são facilmente copiáveis 

(Dierickx e Cool, 1989; Schoemaker e Amit, 1994). Neste caso, diz-se que sua imitação 

é imperfeita. 

Dois aspectos: ausência de informações e tempo, contribuem para que determinados 

recursos não sejam facilmente copiáveis (Clausewitz, 1999). O termo "ambigüidade 

casual" refere-se à ausência de informações sobre que recursos copiar para a criação de 

vantagens competitivas (Lippman & Rumelt, 1982; Rumelt, 1984)."Quando a ligação 

entre os recursos de uma empresa e a sustentação de suas vantagens competitivas não 

são bem compreendidas, torna-se difcil para que empresas que estão tentando duplicar 

uma estratégia bem sucedida de outra empresa saibam que recursos devem copiar" 

(Barney, 1991, p. 109). 

Por sua vez, o tempo conforma um fator que dificulta a imitação porque muitos recursos 

valiosos como, por exemplo, a própria cultura de uma empresa, evoluem a partir de 

longos períodos (Clausewitz,l999). Os investimentos passados e o conjunto de rotinas 

de uma empresa, ou seja, sua história, restringem seu comportamento futuro (Teece, 

Pisano e Shuen, 1994). O conceito de dependências de trajetórias passadas é 

fundamental para a compreensão da dificuldade de copiar certos recursos. A 

dependência das trajetórias passadas estabelece que a história de decisões passadas 

delimita as escolhas futuras (Dierickx e Cool, 1989). 



A existência de dependência de trajetórias passadas aumenta o compromentimento e a 

importância de decisões estratégicas (Ghemawat, 1991). Em muitas indústrias, urna vez 

que um certo caininho é escolhido, a magnitude do compromentimento restringe as 

escolhas de estratégias de investimento de uma empresa. Por exemplo, empresas aéreas 

que trabalham com uma Çota de pequeno porte, tendem a manter-se fiéis a um 

fornecedor por uma série de razões econômicas que são derivadas de suas decisões 

passadas. Os custos de mudanças de trajetórias são significativos, e vem sendo 

classificados como quase irreversíveis na literatura (Teece et al., 1994). 

A dependência de trajetórias passadas também tem um papel significativo na geração de 

vantagens de pioneirismo (Ghernawat, 1991 ; Porter, 1991). Há muitas evidências de que 

os pioneiros em uma indústria sempre têm melhor desempenho que seus competidores 

(Lieberman e Montgomery, 1988). Os pioneiros constroem uma série de opções 

estratégicas que restringem as escolhas para outros competidores. Sob esta ótica, 

implícita no trabalho de Porter (1980) e em outros estudos no campo da economia da 

organização industrial os pioneiros mudam as escolhas estratégicas ou o campo de 

ação, criando barreiras de entrada para outros competidores. 

A segunda característica através da qual recursos são considerados valiosos compreende 

a mobilidade imperfeita e ocorre quando os recursos não são facilmente negociáveis. 

Dierickx e Cool(1989) apontam em seu trabalho vários exemplos destes recursos, entre 

os quais aqueles cujos direitos de propriedade intelectual não são bem defluidos ou cuja 

contabilização é complexa. Recursos específicos, que não tem utilidade fora da empresa 

i qual pertencem, também possuem mobilidade imperfeita (Williamson, 1985). 

Recursos co-especializados, ou seja, que só podem ser utilizados em conjunto com 

outros, conformam outro exemplo (Teece, 1986). 

A terceira característica através da qual recursos são considerados valiosos compreende 

a substituição imperfeita e ocorre quando há difículdades em substituir determinados 

recursos (Barney, 1991). Por exemplo, quando os recursos envolvem conhecimento 

tácito, diz-se que sua substituição é imperfeita. Isto ocorre porque o conhecimento tácito 

compreende um conjunto não codificado de regras para se fazer algo e este conjunto não 

pode ser facilmente explicado para pessoas que não possuem experiência em sua área de 

competência (Nelson e Winter, 1982; Teece, 1986; Winter, 1987). 
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O valor estratégico de recursos pode ser compreendido através das atividades que estes 

recursos realizam ou das atividades para as quais contribuem como suporte (Dierickx e 

Cool, 1989). Por exemplo, funcionários têm que operacionalizar seu know-how, 

conhecimento, competências e experiências. Isto é realizado através da conformação de 

rotinas, que compreendem uma resposta apropriada para indivíduos e organizações que 

tratam situações complexas e incertas sobre condições de racionalidade limitada 

(Fransman, 1994). Rotinas organizacionais são a base das atividades de uma empresa e 

permitem a coordenação eficiente de tarefàs relativamente complexas. As rotinas 

estruturam o comportamento de urna empresa de várias formas: conformam a memória 

de uma empresa, conformam um mecanismo de disciplina, iùncionam como padrões ou 

objetivos para avaliar o desempenho de funcionários e da empresa e provêem a 

heurística para solução de problemas e inovação (Nelson e Winter, 1982). 

O valor estratégico de recursos pode também ser compreendido através de produtos e 

serviços que são resultantes das atividades que estes recursos realizam (Dierickx e 

Cool, 1989). A contribuição dos recursos para a sustentação de vantagens competitivas 

tem tanto valor quanto estes recursos tornem possível planejar e cumprir atividades que 

aumentam o desempenho de uma empresa, neutralizando ameaças ou permitindo a 

exploração de oportunidades emergentes (Vital e Benoit, 2001). Estes recursos ajudam a 

empresa a obter vantagens competitivas aumentatito sua eficiikcia operacional ou 

automatizando certas atividades chaves ou conferindo suporte a congnrência destas 

atividades (Dierickx e Cool, 1989). 

Neste capítulo, apresentou-se uma revisão da literatura sobre os fundamentos desta 

pesquisa: o comércio eletrônico e a perspectiva RBV (Resowce Based View of the 

Firmf . 

O comércio eletr6nico transformou-se no mais recente paradigrna de negócios, 

contribuindo para alterar tradicionais formas de transações, rompendo fimites de 

mercado e estabelecendo novas relações comerciais. Embora seja realizado desde os 
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anos 60, a expansão da Wórld Wide Net, durante os anos 90, gerou um aumento sem 

precedentes de sua utilização. 

Esta nova forma de realizar negócios classifica-se, basicamente sob três tipos: 

intraorganizacional ou dentro de uma mesma empresa, entre empresas ou B2B (business 

to business) e varejista ou B2C (business to consumer). Este último tipo conforma o 

objeto principal desta pesquisa. 

A perspectiva RBV (Resource Based View of the Firm) compreende contribuições 

teóricas de vários autores e concentra-se em justificar a geração, manutenção e 

renovação de vantagens competitivas em função dos recursos estratégicos de uma 

empresa. Sob esta perspectiva, uma empresa é vista como um conjunto de recursos que 

contribuem para a realização de atividades que respondem por seu desempenho. O valor 

dos recursos de uma empresa é fundamental para a conquista de uma posição 

competitiva vantajosa no mercado. 

Conforme a RBV (Resource Based View of the Firm), os recursos de uma empresa não 

podem ser analisados de forma isolada, porque o valor de um recurso pode depender de 

outro recurso. Em outras palavras, urna empresa dispõe de uma coleção de recursos que 

trabalham em conjunto para garantir sua competitividade no mercado. Como parte desta 

coleção, recursos complementares são particularmente empregados na realização de 

atividades complementares. Estes recursos, que conformam as principais unidades de 

pesquisa deste estudo, bem como as medidas e hipóteses de pesquisa são definidos no 

próximo capítulo. 



3. ESTRUTURAÇAO DA PESQUISA 

Este capítulo compreende quatro partes que formam a estrutura desta pesquisa. Na 

primeira parte, apresentam-se conceitos e descrevem-se recursos complementares, que 

conformam as principais unidades de pesquisa deste estudo. A segunda parte 

compreende conceitos sobre a relação entre as estratégias de negócios e de tecnologias 

de informação. Na terceira parte, desenvolve-se uma classificação de beneficios do 

comércio eletrônico. Os conceitos e a classificação desenvolvidos nestas duas partes 

serão utilizados na formulação dos instrumentos de pesquisa, como medidas de 

desempenho. Finalmente, na quarta parte, apresentam-se as hipóteses de pesquisa. 

3.1 RECURSOS COMPLJZMENTARES 

De acordo com a RBV, as empresas são vistas como uma coleção de recursos e 

capacidades requeridas para competir no mercado (Comer, 199 1; Grant, 1991 e Black e 

Boal, 1994). Recursos complementares, também denominados recursos específicos, 

conformam uma classe de recursos. Teece (1 986) descreveu estes recursos como uma 

coleção de recursos que não é parte de uma inovação em particular, mas que está sujeita 

a impactos desta inovação. Dietrickx e Cool (1989, p. 1508) referem-se a recursos 

complementares como "estoques interconectados de recursos". 

Há restriqões que limitam os tipos de recursos que podem gerar vantagens competitivas 

(Comer, 1991). Sendo assim, os recursos não podem ser avaliados de forma isolada 

(Collis e Montgomery, 1995). Um recurso individual pode não ter valor pafa uma 

empresa, mas um conjunto deles sim. O valor de um recurso pode depender do 

aparecimento de outro recurso, ou seja, um recurso produz mais retornos na presença de 

outros recursos (Black e Bod, 1994). 



Recursos complementares (Clemons e Row, 199 1, Teece, 1986) podem explicar porque 

algumas empresas podem utilizar as mesmas tecnologias de comércio eletrônico e ter 

desempenhos diferentes. Conforme estes autores, o conjunto de recursos 

complementares de uma empresa pode ser visto Gomo um meio de explicar as 

diferenças de desempenho. 

De acordo com Clemons e Row (1991), uma diferença de desempenho substancial, tal 

como uma vantagem competitiva sustentável, resulta da utilização de tecnologias de 

informação para complementar os recursos de uma empresa. Por exemplo, ao implantar 

um sistema de pagamento de contas online, um determinado banco poderá não 

necessariamente ganhar vantagem competitiva. Ao invés disto, o banco que detiver a 

niaior fatia de mercado (recurso complemenfar) poderá ganhar esta vantagem. Isto deve- 

se ao aumento do efeito do sistema sobre o recurso fatia de mercado. 

No comércio eletrônico, alguns benefícios de recursos complementares podem ser 

vistos, por exemplo, através da desintermediação, ou seja, da passagem de componentes 

da cadeia de valores para terceiros (Riggins e Rhee, 1998). Alguns fabricantes de 

produtos utilizam o comércio eletrônico para vender diretamente aos clientes, 

eliminando os intermediários. Esta desintermediação funciona melhor quando o 

fabricante de produtos possui uma marca popular (recurso) e detém uma sigacativa 

fatia de mercado (outro recurso) no mundo fisico. A empresa que possui a marca 

popular e que detém a maior fatia de mercado obtém mais beneficios do comércio 

eletrônico que seus competidores. Vendendo diretamente aos clientes, a Dell Computers 

e a Gateway 2000 conformam alguns exemplos deste caso. 

"Recursos coespecializados" (Teece 1986, p. 187) conformam um tipo particular de 

recursos complementares. Estes recufsos são específicos e inovadores e podem habilitar 

uma empresa a se apropriar de grandes benefícios da inovação. Para se beneficiar de 

uma inovação, alguns inovadores devem adquirir recursos coespecializados. 

A extensão de limites de mercado é uma forma de se adquirir estes recursos. Por 

exemplo, para obter benefkios completos de aplicações BZC, empresas que atuam no 

comércio varejista podem precisar expandir seus limites. Uma expansão importante 

consiste em realizar a atividade de distribuição. Tanto as empresas que atuam no 
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comércio varejista como as que atuam na distribuição de produtos estão descobrindo 

que podem precisar dos recursos de umas das outras. A expansão de limites de mercado, 

de acordo com Teece (1986) pode ocorrer através de uma aquisição, junção ou 

crescimento interno e seu propósito é de proteger os recursos da imitação. 

Para uma melhor compreensão dos recursos complementares necessários a uma 

inovação, faz-se necessário analisar a hierarquia dos recursos de uma empresa (Collis e 

Montgomery, 1995; Teece, 1988). Por exemplo, poucas empresas podem considerar a 

~ompetênsia de marketing direto aos consumidores como uma sapacidade valiosa. 

Entretanto, podem dividir o marketing direto aos consumidores em unidades de recursos 

menores, ta& como gestão eficaz de marcas e promoções de produtos e, então, 

subdividir estes recursos em seus componentes. Esta análise pode peràutir uina melhor 

compreensão da singularidade e do valor dos recursos que as empresas possuem. 

Este estudo não pretende envolver todos os recursos de uma empresa. Concentra-se em 

três tipos de recursos complementares: recursos tecnológicos de comércio eletrônico, 

recursos humanos e recursos de negócios e explora sua contribuição para prover 

competitividade para o comércio eletrônico. Conforme a revisão da literatura, estes 

recursos são considerados fundamentais para empreender o som6rcio eletrôniso. 

De acordo com a definição de complementaridade de recursos, no item 2.4 deste estudo, 

recursos tecnológicos de comércio eletrônico, recursos humanos e recursos de negócios 

são alocados para a realização de atividades complementares. Nesta pesquisa, estas 

atividades compreendem o comércio eletrônico. A seguir, introduzem-se os recursos 

complementares estudados. 

Recursos tecnológicos de comércio eletrônico são recursos complementares cujos itens 

de pesquisa selecionados destacam-se na literatura sobre tecnologias para o comércio 

eletrônico. A Tabela 1 tem somo obj~tivo ilustrar estes itens. Uma definigão detalhada é 

apresentada após a referida tabela. 



Tabela 1 - Recursos Tecnológieos de Comércio Eletrônico 
Itens de Pesquisa 

I APLICATIVOS PARA A PUBLICAÇÃO DE DADOS / 
APLICATIVOS PARA COMUNIDADES 

APLICATIVOS PARA CATÁLOGOS 

A P L I C A ~ O S  PARA TRANSAÇ~ES DE COMPRANENDA 

DESEMPENHO 

I INTERFACE 1 

INTERATIVIDADE 

As tecnologias de informação para o comércio eletrônico provêem conectividade e 

interatividade (Dutta, Kawan e Segev, 1997). A conectividade representa a 

comunicação entre clientes e empresas, entre empresas e empresas, dentro de uma 

mesma empresa e entre clientes. Antes da utilização da Internet como meio de realizar 

negócios, não havia uma forma tão fácil para que uma empresa pudesse conectar seus 

clientes, fornecedores e parceiros (Varney e MacCarthy, 1996). A Internet não tem 

fronteiras, permitindo que as empresas acessem mercados globais que antes eram de 

difIcil alcance. Mercados globais representam um grande potencial de crescimento. 

Empresas que sabem como trabalhar diferenças culturais, de linguagem, econômicas e 

sociais podem obter melhor desempenho neste mercado (Bloch,1996) . 

A conectividade é um pré-requisito para interatividade. Depois que um consumidor é 

atraído e conectado ao website de uma empresa, a interatividade pode continuar a atrair 

este mesmo consumidor. Muitos websites que chamam a atenção por seu projeto visual 

mas não possuem interatividade perdem seus clientes a longo prazo (Dieckemn e 

Hilton, 1996). 

A interatividade é uma interação bilateral, em rempo real, entre uma empresa e seus 

clientes, fornecedores e parceiros. Permite aos clientes estabelecer maiores 

comunicações com uma empresa e, ao mesmo tempo, faz com que que estes clientes se 

34 



tornem recebedores ativos de informações (Dieckeman e Hilton, 1996). A interatividade 

também habilita a negociação e barganha entre compradores e vendedores (Indemaur, 

1998). Desta forma, representa mais do que uma simples conexão a um website. 

No mercado virtual, as relações entre clientes e empresas estão se tornando cada vez 

mais interativas. As empresas podem receber um feedback instantâneo de clientes sobre 

produtos e serviços. Por outro lado, os clientes podem obter respostas rápidas das 

empresas. As tecnologias de comércio eletrônico aumentam as c;omunicações entre uma 

empresa e seus clientes e entre clientes. Por exemplo, companhias aéreas podem enviar 

e-mails a seus clientes com detalhes especiais sobre vôos não lotados. 

Tecnologias de marketing interativo exercem um papel fundamental no comércio 

eletrônico (Rowson, 1998). Estas tecnologias compreendem ferramentas de análise e de 

gestão do conhecimento. A integração de bancos de dados de marketing com a web 

contribui para aumentar o número de dados que pode ser utilizado em eventos de 

marketing personalizado. Por exemplo, empresas que comercializam roupas online 

podem coletar e armazenar dados tais como tamanho, preço, cor e marcas preferidas de 

seus clientes, de acordo com as estações do ano. Podem também coletar e armazenar a 

localização geográfica e os dados de compras realizadas por estes clientes. 

Através da utilização de tecnologias de marketing interativo, empresas podem se valer 

de informações armazenadas para desenvolver catálogos personalizados ou 

customizados e fazer promoções que podem ser difíceis e até mesmo considerada 

impossíveis na mídia tradicional. Isto pode ser realizado com o estabelecimento de 

perfis de consumo, com ajuda da inteligência artificial. (Pollack, 1999). 

A habilidade de ajustar a interface de um website em tempo real também é importante 

para empresas que atuam no mercado virtual. A natureza interativa da Internet habilita 

estas empresas a reagirem prontamente quando, por exemplo, promoções de 

determinados produtos não alcançam as respostas esperadas. Estas empresas podem 

também utilizar dados de históricos de compras de clientes com o objetivo de lançar 

uma promoção do dia, uma oferta ou mensagem de incentivo. Por exemplo, podem 

mostrar um item que é complementar a outro item recentemente comprado ou oferecer 

descontos, para itens em estoque, que estejam de acordo com o perfil geral de compras 
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de clientes. A Amazon e outras livrarias virtuais recomendam livros para um cliente 

com base em suas preferências individuais e nas preferências de outros clientes. Estas 

livrarias geralmente vendem mais e ganham lealdade de clientes (Hill e Jones, 1999). 

Schafer; Konstan e Riedl (1999), defhem a habilidade de ajustar a interface de um 

website em tempo real como "personalização do website" e descrevem os beneficios 

associados à sua utilização por empresas virtuais, tais como Arnazon, CDNow, eBay, 

Lewis, E!Online e Reel. Os websites destas empresas beneficiam-se do estabelecimento 

de: 

- relações entre ações e itens, que ocorrem entre as ações de usuários e características 

de produtos como, por exemplo, quando são recomendados livros de ficção 

cientaca com base em consultas anteriores a livros desta categoria; 

- relações entre itens, que ocorrem entre produtos em que usuários demonstraram 

interesse e em produtos cujo potencial de vendas é relevante como, por exemplo, 

quando é recomendado um CD porque o cliente comprou, através de uma transação 

anterior, um CD-ROM para seu computador; 

- relações entre usuários, que ocorrem entre grupos de usuários com gostos similares 

como, por exemplo, quando é recomendado um livro sobre uma determinada 

linguagem de programação porque clientes com gostos similares compraram este 

livro. 

APLICATIVOS PARA P ~ L I C A Ç Ã O  DE DADOS 

Aplicativos de interface conformam recursos tecnológicos de comércio eletrônico e são 

classificados em: aplicativos para a publicação de dados, aplicativos para comunidades, 

aplicativos para catálogos e aplicativos para transações de comprahenda (Hurwitz, 

1998). Aplicativos para a publicação de dados utilizam HTML, XML e Java, entre 

outras ferramentas de software, para a conversão de documentos em formatos para a 

Internet. Quando o conteúdo das informações que uma empresa disponibiliza online é 

bastante vasto e requer atualizações constantes, muitos beneficios podem ser alcançados 

com o uso destas ferramentas. O conteúdo de informações é uma dimensão importante 
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para avaliar a sofisticação tecnológica de websites (Duta, Kwan e Segev, 1997). Uma 

empresa virtual compreende muito mais do que um simples um website. Compreende 

aplicativos como, por exemplo, Java, SQL, Perl, JavaScript e VBScript e outras 

tecnologias tais como ActiveX e CGI, gráficos, conectividade para bancos de dados e 

muitas páginas HTML (King, 1998). 

Quando os aplicativos acessam informações dos consumidores diretamente, contribuem 

para tornar os websites mais atrativos. Por exemplo, os bancos permitem que seus 

clientes chequem saldos de suas contas; as empresas de software permitem que sues 

clientes possam fazer o download de sofhuaes. Aplicações tais como FAQs (Frequently 

Asked Questions) podem ser utilizadas para reduzir custos de comunicação com 

clientes. FAQs são um modo oportuno e eficiente de tratar requisitos de informações 

que normalmente requerem acesso a um representante de serviços aos clientes. 

Conforme (Hof, Green e Hirnmelstein, 1998; Bachem, 1999; Cooperstein et al., 1999; 

Hagen, Manning, e Souza, 1999; Schafer, Konstan e Riedl, 1999), os beneficios da 

utilização destes aplicativos compreendem: atrair novos visitantes para o website, 

transformar visitantes em clientes, aumentar as vendas, aumentar a eficiência de 

propagandas e aumentar a habilidade de reter clientes e aprimorar sua lealdade a uma 

marca. 

APLICATIVOS PARA COMUNIDADES 

Comunidades online vem se expandindo desde o lançamento da Internet. Cada vez mais 

as pessoas desejam participar de comunidades para estabelecer relações com outros 

membros, formando p p o s  com ahidades em comum (Carpenter, 1997). Aplicativos 

para comunidades fàcultam seu desenvolvimento. Estes aplicativos compreendem áreas 

para mensagens, aplicativos para troca de mensagens e software para áudio e 

videoconferência, que permitem debates e compartilhamento de documentos. 

Aplicativos para comunidades podem corresponder às necessidades de muitos usuários. 

Uma área para mensagens online, por exemplo, pode ser utilizada para habilitar a 

interação entre clientes de uma empresa. Neste caso, é possível que um determinado 

usuário esteja lendo uma idéia de outro e possa contribuir para o desenvolvimento desta 

idéia. Se esta idéia é relacionada aos serviços de atendimento a clientes, tanto os 
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usuários quanto a empresa se beneficiarão desta interação. Assim, um determinado 

cliente pode ter um problema e outro pode ter a solução. A troca de informações sobre 

este problema, através de um aplicativo para comunidades, aumenta a possibilidade de 

reduzir custos de serviços aos clientes e de aumentar seus níveis de satisfação 

(Carpenter, 1997). 

Da mesma forma, gerentes podem monitorar esta área de mensagens online para saber o 

que os clientes estão dizendo sobre seus produtos e serviços e também sobre seus 

competidores. Em geral, os consumidores sentem que suas necessidades são melhor 

respondidas quando interagem mais diretamente e pessoalmente com empresas. Chats e 

Listas são exemplos de aplicativos para comunidades que permitem a troca de 

informações entre clientes e empresas (Spataro, 1998). A conveniência de baixos custos 

da foimação de comunidades de comércio eletrônico, permite uma maior aproximação 

entre empresas e clientes. Estas características podem aumentar a lealdade e o feedback 

de clientes e contribuir par aprimorar os serviços aos clientes (Watson et al., 2000). 

Aplicativos para catálogos são um componente fundamental para empresas online 

(Hurwitz, 1998, King, 1998). Estes aplicativos habilitam a seleção de produtos ou 

serviços. Compreendem links para compras, pesquisas de conteúdo, apresentação 

dinâmica de páginas baseada em critérios definidos por usuários e agentes que permitem 

sua personalização. A conformação de agrupamentos, hierarquias departamentais, 

seções e tipos é comumente utilizada por empresas online. A ajuda de mecanismos de 

inteligência artificial compreende outro elemento importante para guiar os usuários 

através dos websites. Áudios, vídeos, hiperlinks e agentes inteligentes beneficiam a 

conformação de catálogos online, revolucionando o tradicional rnarketing direto através 

de catálogos (Spataro, 1998). 

APLICATIVOS PARA TRANSAÇÕES DE COMPRANENDA 

Aplicativos para transações de compralvenda utilizam mecanismos de integração com 

bancos de dados e processos para responder as necessidades de negócios (Humitz, 

1998). King (1 998) classifica os elementos que compõem estes aplicativos em carrinhos 
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de compras, segurança de transações e processamento de pedidos. Carrinhos de compras 

virtuais permitem, do mesmo modo que no mundo real, que os produtos selecionados 

possam ser adicionados, mostrados ou removidos, conforme desejado pelo cliente. A 

segurança de transações compreende mecanismos de controle de acesso, identificação, 

autenticação e criptografia de dados, para caracterizar e proteger as transações (Schreck, 

2000). O processamento de ordens envolve conferência de estoques, status de ordens, 

impostos e discontos, entre outros itens necessários para que um pedido possa ser 

processado (King, 1998). 

DESEMPENHO 

O desempenho dos recursos tecnológicos de comércio eletrônico pode ser medido 

através de três aspectos: desempenho de rede, escalabilidade e disponibilidade. O 

desempenho de rede compreende o desempenho da infraestrutura de suporte as 

transmissões de comunicações. É medido pelo tempo, em geral, de resposta do sistema, 

pelo througlput, que compreende a quandidade de dados compreensíveis efetivamente 

transmitidos e pela velocidade de processamento (Makmuri, 1998). Para a efetividade 

das transações do comércio eletrônico, é fundamental a monitoração regular do 

desempenho de rede, através da revisão, estimação e controle do tráfego de rede, gerado 

pelas consultas e transações rotineiras em websites. Quando o desempenho não é 

adequado, pode existir um gargalo que, por exemplo, pode corresponder a um servidor 

que não esteja processando os dados adequadamente, devido à codigurações que então 

devem ser aprimoradas (Dutta, Kwan, e Segev, 1997).. 

O desempenho pode ser aumentado gradualmente, quando planejado a partir do projeto 

da arquitetura para o comércio eletrônico. Neste caso, a arquitetura deve ser flexível, de 

forma a atender as necessidades iniciais de negócios e ser incrementada, na medida em 

que outras necessidades forem surgindo. A velocidade de carregamento de um website é 

uma dimensão importante para a avaliação de sua sofisticação tecnológica (Dutta, 

Kwan, e Segev, 1997). 

A escalabilidade conforma outra medida de desempenho de websites (Makmuri, 1998). 

Escalabilidade é a capacidade de tratar grandes volumes de transações de usuários (Fink 

e Kobsa, 2000). O número de visitantes de um website pode aumentar muito após a 
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difusão de propagandas sobre o mesmo. Fatores sazonais também contribuem para 

aumentar este número. A arquitetura de comércio eletrônico deve prever uma 

capacidade de sustentação para o aumento repentino de volume de transações. 

A disponibilidade também conforma outra característica fundamental para o 

desempenho de websites (Makmuri, 1998). Os websites devem estar disponíveis a nível 

global, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Estabelecer rotinas de bachps e upgrades 

de sistemas é importante para minimizar os impactos na disponibilidade. 

INTERFACE 

Os beneficios do comércio eletrônico dependem muito da interface com os usuários e de 

como os usuários interagem com esta (Lohse and Spiller, 1998). Menus, navegação e 

facilidade de comparação entre múltiplos produtos, numa mesma tela, causam impactos 

no sucesso de um website (Baty e Lee, 1995). O apelo visual e a interface fácil e 

intuitiva de um website são características importantes para atrair possíveis clientes 

(Dutta, Kwan e Segev, 1997). Lohse e Spiller (1998) descreveram seis elementos da 

interface com usuários que causam impactos no direcionamento do tráfego para um 

website e no comércio online. Estes elementos são: 

1) Mercadorias - Não é possível, com poucas exceções tais como sofiare e músicas, 

interagir com produtos que são comercializados onZine. Para compensar esta 

desvantagem, são adicionadas descrições detalhadas de produtos, envolvento textos, 

multimídia e imagens. 

2) Serviços - Os seviços compreendem a ajuda para seleção de mercadorias, conexões 

imediatas com representantes de vendas; respostas para FAQs (Frequent Asked 

Questions), descrições de políticas de crédito, privacidade, pagamento e distribuição 

de mercadorias, história da empresa, número telefõnico e endereço. Os serviços são 

considerados uma das mais importantes características de empresas oníine (Hurwitz, 

1998). 

3) Promoções - Promoções compreendem incentivos para atrair e reter clientes, 

esquemas de compras de compradores fkequentes, descontos baseados em perfis de 
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coasumo, ç q o u  digitais, dicas, loteriass, leilões, links, cornuaidades v&uais e 

propagandas em portais e outros tipos de mídia (revistas, rádio, televisão etc,), A 

propaganda online geralmente utiliza recursos de animação, navegação, textos e 

outms efeitos especiais para atrair a ateiqão dos clientes. Mudanças de tamanho, 

f5rma è bcalizaqão de avisos frequentemente aprhoram a navegação (Pollack, 

19991, 

4) Conveniência - A conveniência depende do layout do website e de sua facilidade de 

uso, Fuq6es de ajuda assistem m l m a h @ o  de produtos. Cm&s de compra 

ajudam na compra de múltiplos item Pedidos formulados onZine ecòmirrizm 

tempo. 

5)  Checkout - Este processo infórma aos clientes quando seu pedido será enviado, 

qmk &o os mkfodos de transpmte c custos. Pode também enviar e-mails para 

lembrar status de pedidos (lmcki!ng de pedidos). 

5)  Navegação - A navegação eoqremde finqões para a busca de produtos, 

mpeamento do websitè, índices de produtos e links para facilitar a localização e o 

direcionmento para certos produtos. A facilidade de aavegagiio conforsma um dos 

elementos imprrrtmtes de um website (Diitta, Kwan e Segev, 1997). 

3.1.2 RECURSOS -0s COMPLEMENTARES 

Diversas pesquisas tem ressaltado a importância dos recursos humanos para a obtençc 

de vantagens competitivas, entre as quais, Andrews (1 97 11, Barney (1 99 I), PEefer 

(f394), Ross e Goodhue (I!?%), Powell e Dent-Mcallef (1947), Chirchu e Kaufinaai 

(3,000). 

Em seu estudo, Pfeffkr (1994) anafisõtí o retorno de iEsvestirmentos em estoques - de ciricca 

grandes empresas durante um período de dez anos. Ao comparar diversos recursos 

destas empresas com 9s recursos de SEUS co~~~orrcntes, coneliaiu que o alio percen-I de 

retomo de itivestimenms em seus estoques deve-se aos seus recursos hmmms. 

Confome este autor, a cultura orgstnizacional, as f o m  de gestão de recursos humanos 
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e os h p a ~ t o s  destas fo-r_rnas cíe gestiio _no comportamento e _na qstdifi~aqão destes 

re~wsos representam um diferencial na obtenqão de vantagens competitivas, 

Andreyr, (1471) identificou três aspectos que contribuem para um -mehí- 

pòsiciomento de uma empresa no mercadoj em relação aos seus concomntes: o 

desenvo1vhento de sem reamos hummos, a qsta&kde Ba coordemqiio destes recursos 

e o grau - de apkqão  de sais capacidades para a realização de atividades em comum. 

Ross et al. (1996) relacionam a capacidade de uma empresa em utilizar tecmlogias de 

irífirm@ío de f o m  estratkgica, para a obtengãõ de vmtagens competitivas, com a 

disponi's'tlidade de recrirsos humdnos adequados e qualificados. Estes autores deflliiram 

e testaram trgs eompsnentes - - para avdar s ã  recursos hmmos: ~smpet6ncia - trhkâs, 

cõinpreeaão de neg6c.iòs e orientaçãõ para a resolução de problemas. 

Em sua pesquisa sobre ã obtenção de vantagens competitivas atravks de tecnologias de 

informação, Powell e Dent-MicaHef (1997) identBcaram e defmkam itens de pesquisa 

que relaciom teemleghs de ií-&omgãu e recursos h m m s  eomplemntares, para 

aváliár a contribuigão destes últimos na obtenção de vantagens competitivas. Estes itens 

são: abertura organizacional, abertura de comianicaqões, comprometimento de 

executivos com as tecnologias de ~ormação,  consenso e flexibilidade, Conforme estes 

autores, o valor das tecnologias de infomiâçk depende da cultura e da estrutura 

rtrgâuif,acbd. Este valor C maior em culturas organi%xirsnâis irifOrmak, que 

incentivam comünicaqões entre vhrios níveis hierárquicos, que se adaptam mais 

facilmente a mmudzmga e que contam com executivos que apoktm e hcentivm o uso de 

tecnrtlogias - de i n fomgb  (PoweH e Dent-MicaHef, 1997). 

A partir dos & U ~ O S  de Pow& e Dent-Rlic&f (1997) e Ross e Goodhue (1496) e da 

revisão da literatura, de~env~lverm~se as dimensões de pesquisa para os recursos 

humanos compiementges deste estudo. A Tabela 2 identifica estes itens. A seguir, 

Tabela 2 - Recursos Humanos Complementares 
Itens de Fesquisa 



Quando uma empresa decide adotar o comércio eletrtinico, é necessário que 

disponibilize recursos h u m o s  para este empreendimento. Muitas empresas 

desenvolvem unidades de n@cios especificas para 0 coíllércio ektrorrico. CoYrfome 

Wagner (1$97), quando o gerente desta unidade é um gerente de negócios, garante-se 

que os rtegbeioa t e h  - prioridade sobre as te~mfogias de MomagãB. De a.cordo com 

Gantz (i997), unidades de marketing são mais apropriadas para lidera projetos de 

combrçio eletrônico, porque se aproximam mis dos clientes c compreendem melhor a 

estraGgia geral de negócios da empresa. 

Para outros autores, o papel dos groGssbnais de tecmloghs de infQmçãs m comércio 

eletrônico não pode ser desconsiderado, de forma que uma composição rnaT apropriada 

para sua. gestiio envolve m a  ço~jugaç~o das áreas de negócios e de tecaologias de 

krhrmaçãu (Cross, Earl e Samples, 1997; King, 1998, Shein, 1998). De asordo com 

King (1998), a responsabiudade da unidade de nmrketing, com o suporte da unidade de 

tcernbgias de wfmmaç2o, evita e m s  cainuns de mgbcbs online coqletauiente 

construidos e gerenciados por pessoal técnico. 

O sucesso de apEcaç6es de teenologias - de infomqão requer um alto grau - de 

envolvirnento, tanto de especialistas técnicos quanto de negócios (Cross, Earl e 

Saqles, 1947)- 0 csinércio eletr6nics eompredc uaria aplicaqão complexa de 

tecmlogias de informqãò, por isto faz-se necessCuiã a contribuiq30 de mia  de umã 

d a d e  de uma emprei. Por exemplo, para construir um website atrativo, a equipe de 

tecnulogias de meree um - papel - hportante, - porem um websz'fe que dmma a 

atenção de usuários não é, por si só, uma condição suficiente para ter muitos visitantes. 

U m  equipe de marketíag contribui para um wríbsite de muitas formas: r, que vender, 

quanto possuir em emque e cque espécies de servips prover a clientes são apenas 

algumas de suas contribuições, que não poderiam ser realizadas somente pela equipe de 

tecmlogias de kdom~k (Skeki, 1998). 

As decisões das mid~des de negílcios e de tecnologias, de irifiormaç~o causam impactos 

nas relagões entre estas duas unidades e na f o m  de aprimorar estas relqoes para 
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athgir uma vbão ~ompar t~ada,  çuja comtmção é hndamentd para o âícarice de 

vantagens competitivas (Feeny, Edwards e Simpson, 1992). Quando unidades de 

gerkncia de tecnologias de informação e de negócios compartilham riscos e 

responsabilidades da hple~nentação do c o d c i o  eletrOníco, há b n i a  de objetivos 

(Feeny e Wilcocks, 1998). 

As iecnologias de ~omkrcio eletr6nico mudam rapidamente. Por exemplo, a interface 

atualmente disponivel não contava com recursos gráficos dinâmicos, quando da 

Uitrodq5o da Tnteraet na &ea comercial. Diante do rápido m q o  das tecnologias de 

itiforinaç20, é importante que csmpett3ncias técnicas sejam atualizãdas e constantemente 

aplicadas para recoAecer oportunidades e desafios no comércio eletrôníco (Bass, Beath 

r: G o o b ,  1946). 

O codrcio ektriiaico compreende atividades de mgbcbs realizadas atravks do uso de 

tecmlogias de iKfsmaçã5 (Wigand, 1997). A integrar;ão entre as tecmlogias de 

informação e os objetivos de negócios 6 fundamental para o alcance de resultados 

espmLthios (Venkat~amn e Cardhs, 1384). Neste coatexto, é importante que pessoas 

da área de tecnoiogias de informação possuam competências de negócios e trabalhem 

em conjunto com as unidades de negbcios para o ârtcesso do com5rcio eletríinico, 

Re~msos base&§ ao çonhe~irriento en~olvem um longo groçesso de ~_ria@o (Dieridk 

e Ciml, 1989). Estes recursos residem ao how-how, competên~ias e experiências de 

kncionários de uma empresa (Castaaias e Helfat, 1991; Kogut e Zander, 1992; Iansiti e 

Chuck, 1994). Q u d o  estes co&c-&&os são tácitos, sua tramfer2icia coí~reende 

processos de exterftWqao ou socializa@io que envolvem considerável tempo (Nonakã, 

19(34), Como o tempo contribui para que Ctetermuiados recursos nao sejam facilmente 

~ ~ p i á ~ e i s  e remrsss mpiáviea - podem - prover valor cstrât&gim (Bmey, 1491), a 

experiência é uma dimensão importante para avaliar o valor de recursos humanos para o 

comireiri ektrbnieo, 



3.1.3 RECURSOS DE NEGÓCIOS COMPLZMENTARES 

Os recursos de negócios complementares são recursos cujos itens e questões de 

pesquisa, que se apresentam na Tabela 3, a seguir, foram desenvolvidos a partir da 

pesquisa de Powell e Dent-Micallef (1997) e da literatura sobre o comércio eletrônico. 

Uma definição detalhada destes recursos é apresentada após a referida tabela. 

Tabela 3 - Recursos de Negócios Complementares 
Itens de Pesquisa 

RELAÇÕES COM FORNECEDORES 
RELAÇÕES COM CLIENTES 

REESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS - 
PLANEJAMENTO DO COMERCIO ELETRONICO 

RELAÇÕES COM FORNECEDORES 

Relações de parceria desempenham um papel importante para o comércio eletrônico, 

porque adicionam valor a cada estágio da cadeia de valores e contribuem para criar 

valor para os clientes (Ledhar-Friedman Inc., 1998). "Rela~ões de parceria conformam 

um modo integrado, sem costuras, para que uma empresa possa oferecer produtos e 

servigos além de sua capacidade." (Hackbarth e Kettinger, p.4, 1999). 

Construir e manter relações de confiança com fornecedores pode contribuir para 

redução de estoques e do tempo de distribuição para os clientes (Wall, 1996). Isto 

ocorre, por exemplo, quando há troca de informações online entre uma empresa e seus 

fornecedores para atender ao pedido de clientes. Além disto uma empresa pode se 

beneficiar de relações com fornecedores para alcançar vantagens competitivas (Ghosh, 

1998). Por exemplo, quando esta relação torna-se mais estreita com fornecedores de 

produtos específicos tais como tecnologias de informação, as empresas podem se 

beneficiar de recomendações para a aquisição de novidades de mercado. 

Empresas de distribuição e instituições lhameiras também tem um papel importante no 

comércio eletrônico B2C. A maioria dos pedidos de produtos deve ser atendida em 

tempo hábil. Os clientes podem desejar saber o status de suas ordens, devolver produtos 



ou mudar pedidos, especificar tempos e custos de entrega diferentes para produtos 

diferentes e trocar o endereço de entrega de produtos, em curto prazo. Tudo isto requer 

a cooperação de empresas de distribuição. Alianças estratégicas devem ser formadas 

com empresas de distribuição para garantir o fechamento de pedidos de clientes 

(Ledhar-Friedman Inc., 1998). 

O principal método de pagamento em transações online é o cartão de crédito. Outros 

meios de pagamentos vem sendo discutidos, devido a questões de segurança relativas à 

utilização de cartões de créditos para compras na Internet. Conforme Montgomery 

(1997), enquanto não há um consenso, alianças estratégicas com instituições financeiras 

podem contribuir para favorecer o comércio eletrônico. 

RELAÇÕES COM CLIENTES 

Relações de longo prazo com clientes são consideradas elementos críticos para o 

sucesso do comércio eletrônico e são construídas, principalmente, através da 

comunicação personalizada (Nadhermy, 1998). Conhecer a base de clientes e 

custornizar ofertas para atender necessidades específicas, direcionando o marketing 

para as diferenças culturais, de linguagem, econômicas e sociais (porque o comércio 

eletrônico não tem fronteiras geograficas), pode contribuir para que uma empresa possa 

alcançar vantagens competitivas (Hamel e Sampler, 1998). 

As empresas devem concentrar-se não somente em adquirir como também em manter 

clientes, porque o custo de aquisição de um novo cliente é muitas vezes maior que o 

custo de aprimorar um relacionamento existente com um cliente satisfeito (Gascoyne e 

Ozcubukcu, 1 997). 

Antigas formas de realizar negócios, relacionadas aos sistemas de grande porte, não se 

concentram na aquisisão de novos clientes ou no aprimoramento de relações com 

clientes, mas em registrar detalhes de vendas, tais como se os produtos poderiam ser 

imediatamente entregues, se a cobrança foi enviada e se os pagamentos foram 

processados. Isto não aprimorou substancialmente as relações com clientes (Flint, 

1998). Conforme este autor, a obtenção do maior número possível de dados de clientes, 

que podem ser coletados sem invasão de privacidade, favorece o comércio eletrônico. 
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REESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS 

De acordo com Keen (1993), ajustes através da fusão de processos de negócios, 

recursos humanos e tecnologias de informação conformam um grande desafio para as 

empresas. Quando muitas empresas tem acesso as mesmas tecnologias de informação as 

diferenças de gestão determinam vantagens ou desvantagens competitivas (Caminiti, 

1990). 

Para que as empresas possam obter beneficios de novas tecnologias de informação 

devem realizar mudanças organizacionais e em seus processos de negócios (Caron et 

al., 1984; Benjamin e Levinson, 1993; Keen, 1993). O comércio eletrônico transforma 

os processos de compra e venda, de modo que não é possível operar negócios online da 

mesma forma que no mundo real. A transposição da cadeida de valores do mundo real 

para o mundo virtual é fundamental para o sucesso no comércio eletrônico. Esta 

transposição envolve repensar os processos de negócios (Rayport e Sviokla, 1995). 

Benjamin e Levinson (1993) recomendaram três princípios para a realização de 

mudanças organizacionais e em processos de negócios: desenvolver um plano 

sistemático para a mudança, que deve envolver o suporte a uma nova cultura 

organizacional; gerenciar o equilíírio e a adaptação mútua da organização, tecnologias 

e processos de negócios e promover a mudança, gerenciando os processos de 

comprometimento organizacional com a própria mudança, através de aconselhamento 

ou treinamento. 

As tecnologias de informação mudam rapidamente, de forma que tecnologias que hoje 

são atuais podem se tornar obsoletas em poucos meses. O comércio eletrônico está 

sujeito a estas mudanças. Como a diferença na gestão destas tecnologias conforma um 

diferencial de desempenho (Keen, 1993), empresas que empreendem o comércio 

eletrônico devem considerar o aprimoramento constante de seus processos de negócios, 

para realizar sua integração com novas tecnologias de informação. 



O comércio eletrônico não é um projeto isolado, deve integrar-se com as operações 

correntes de urna empresa (Groenfeldt, 1997). Muitas pesquisas apontam o 

planejamento estratégico formal e de longo prazo como um aspecto fundamental para se 

obter sucesso na utilização de tecnologias de informação (Baets, 1992; Bowman, Davis 

e Wetherbe, 1983; Das, Zahra e Warkentin, 1991; Henderson e Venkatraman, 1993; 

Henderson; Rockart e Sifonis, 1987; King, 1998). 

O desenvolvimento de aplicações de tecnologias de informação deve ser baseado nos 

objetivos do planejamento estratégico de uma empresa (Williarns, 1997). O comércio 

eletrônico envolve tecnologias de informação não somente como um suporte para as 

operações de uma empresa, mas também como um meio de realizar seus objetivos de 

negócios. Planejamentos de longo prazo permitem melhor identificar prioridades de 

projetos e combinar estratégias para alcançar maior desempenho (Neumann, 1994). 

O planejamento de tecnologias de informação específico a uma empresa conforma uma 

fonte de sustentação de vantagens competitivas (Powell e Dent-Micallef, 1997). O 

planejamento de tecnologias de informação que se ajusta com a cultura organizacional é 

uma fonte potencial de vantagens competitivas (Neumann, 1994). 

Há um consenso entre diversos pesquisadores e gestores de tecnologias de informação 

de que as empresas devem integrar suas tecnologias de informação com seus esforços 

de planejamento estratégico (Porter e Miller, 1985; Rackoff, Wiseman e Ulricb, 1985). 

O desenvolvimento de um plano estratégico formal e de longo prazo para o comércio 

eletrônico pode contribuir em potencial para um melhor desempenho neste 

empreendimento. 



A importância das tecnologias de informação e de comunicação na implementação de 

estratégias de negócios conforma um objeto de muitos estudos, entre os quais: Rockart e 

Morton (1984), Bakos e Treacy (1986), Benjamin et al. (1984) e Jarvenpaa e Ives 

(1 996). 

Jarvenpaa e Ives (1996) avaliaram a relação entre a orientação estratégica de 

tecnologias de informação e a orientação estratégica de negócios. Uma determinada 

estratégia relaciona-se ao conteúdo (o que deve ser realizado) ou ao processo (como 

deve ser realizado). Uma forma de medir a relação entre orientação estratégica de 

tecnologias de informação e a orientação estratégica de negócios compreende estudar o 

ajuste entre estas estratégias, ou seja, como as tecnologias de infornação atuam como 

suporte ao conteúdo (o que deve ser realizado) das estratégias de negócios de uma 

organização (Venkatraman e Camillus, 1984). 

As pesquisas de Venkatraman (1989a,1989b) e Chan (1992) contribuíram para a 

construção de medidas para avaliar o ajuste entre estratégias de negócios e estratégias 

de tecnologias de informação. Em seu estudo, Chan (1992) definiu dimensões para esta 

avaliação. A tabela 4 apresenta estas dimensões e seu detalhamento. 

O comprometimento, a nível gerencial, com a integração entre estratégias de 

tecnologias de informação e estratégias de negócios, contribui para o desempenho de 

uma empresa (Henderson e Venkatraman, 1993; Neo, 1988; Benjamin et al., 1984). Se 

as tecnologias de informação atuam como suporte as estratégias de negócios, devem 

exercer um papel importante no desempenho do comércio eletrônico. 



Tabela 4 - Dimensões de Estratégias de Negócios e Tecnologias de Informação (T.I.) 
(Adaptado de Chan, 1992) I DIMENS~ES I D E ~ Ç O E S  

I 2. Analítica 1 Baseada em análises quantitativas e detalhadas. 

Orientações Estratégias 
(de Negócios e 
Tecnologias de Tnformação) 
1. Agressiva 

1 3. Defensiva Interna I Baseada em redução de custos e aumento de eficiência. 

Baseada em tendências a dominar o mercado. 

1 4. Defensiva Externa I Baseada na formação de alianças. 

1 5. Futurista I Baseada em orientações de longo prazo. 

6. Proativa 
7. Arrojada 

Baseada na introdução de produtos dou serviços inovadores no mercado. 
Baseada em projetos que envolvem riscos. 

Nesta pesquisa, utiliza-se a classificação de Chan (1992) para avaliar a relação entre a 

orientação estratégica de negócios e a orientação estratégica de tecnologias de 

informação de empresas que empreenderam o comércio eletrônico. A partir desta 

classificação e da revisão da literatura apresentada anteriormente, formularam-se as 

questões de pesquisa que encontram-se nos anexos B. 1 e B.2. 

8. Inovativa 

AJüSTE ESTRATÉGICO 

Na medida em que mais empresas empreendem o comércio eletrônico, maior é o 

número de recursos envolvidos em suas atividades (Watson et al. 2000). Beneficios do 

comércio eletrônico tais como aumento de lucratividade, de market share e de serviços 

aos clientes, podem servir como medidas de desempenho (Watson et al. 2000). Estes 

beneficios podem também envolver indicadores de desempenho não financeiros (Low e 

Sisfeld, 1998). 

Baseada na criatividade e experimentação. 

Coerência entre Estratégias de Negócios e de T. I. 

Estudos que envolvem previsões de desempenho não financeiro de investimentos em 

tecnologias de informação tem apresentado melhores resultados (Quinn e Baily, 1994). 

Isto ocorre porque o desempenho financeiro é parte de objetivos muito amplos e 

também porque quantiticar os beneficios do comércio eletrônico não pode ser 

simpliilcado em medidas financeiras tais como, por exemplo, o retorno de 



investimentos, porque as tecnologias de informação proporcionam muitos beneficios 

que são intangíveis (Segars e Grover, 1998). 

Como o comércio eletrônico ainda é relativamente novo, muitas empresas não têm 

objetivos claros para avaliação de seu desempenho (Watson et al., 2000). Esta pesquisa 

utiliza beneficios não iinanceiros do comércio eletrônico como medidas para avaliar seu 

desempenho. A escolha de outros beneficios do comércio eletrônico como medidas de 

desempenho, e não o %ceiro, fùndamenta-se nas seguintes razões, baseadas na 

literatura: medidas similares as que serão aplicadas neste estudo, foram amplamente 

utilizadas e testadas em pesquisas organizacionais (Lawrence e Lorsch, 1967; Dess, 

1987; Powell, 1992, Powell e Dent-Micallef, 1997); conforme Low e Siesfield (1998), 

medidas baseadas no desempenho hanceiro consideram o passado, enquanto que 

medidas não financeiras consideram o futuro e, finalmente, medidas de desempenho não 

hanceiro não soeem impactos de variações de convenções contábeis utilizadas por 

empresas e, em alguns casos, a informação hmceira não está disponível ao público por 

questões políticas (Powell e Dent-Micallef, 1997). 

Harden, Heyman e Schaefer (1997) descrevem seis aspectos do comércio eletrônico que 

contribuem para elucidar seus beneficios: 

- em primeiro lugar, o comércio eletrônico aumentou o conhecimento de clientes sobre 

produtos. A Internet, em conjunto com a televisão, rádio, imprensa e outros tipos de 

mídia podem representar uma forma eficaz, em termos de custos, para sensibilizar 

clientes a respeito de um produto, fazendo com que tomem conhecimento de uma 

marca. Isto pode acontecer mesmo quando os usuários não acessam banners de 

propagandas e representa uma grande diferença em relação à mídia tradicional, tal como 

televisão, revistas e jornais (Pollack, 1999). O forte reconhecimento de uma marca é um 

meio importante para cativar novos clientes (Nadherny, 1 998); 

- em segundo lugar, o comércio eletrônico contribuiu para reduzir custos de marketing 

direto (Nancy, 1998). Comparado ao tradicional marketing impresso, pode prover 

muitas vantagens como a redução de despesas com papéis e distribuição, entre outras. 

Outras vantagens envolvem o controle de estoque em tempo real e a redução de custos 



de mão-de-obra para digitação de dados. Através da Internet é possível testar conceitos 

de marketing direto em menor tempo. 

- em terceiro, o comércio eletrônico aumentou a venda de produtos, tanto online como 

ofline. A Internet conforma um suporte às vendas online, que, por sua vez, representam 

uma medida de desempenho bastante utilizada por empresas. Capacidades de 

customização disponíveis através de novas tecnologias, habilitam empresas a concentrar 

esforços de marketing em segmentos com alto potencial de lucro. 

- em quarto lugar, o comércio eletrônico facilitou o suporte aos clientes, através de 

tecnologias que permitem maior interação com estes. 

- em quinto lugar, o comércio eletrônico tem habilitado as empresas a coletar maiores 

informações sobre o mercado. É possível coletar mais informações através de um 

website do que através de tradicionais pesquisas de marketing. Por exemplo, pode-se 

reconhecer padrões no comportamento de usuários, controlar a demografia de clientes e 

personalizar o conteúdo de informações de um website de forma instantânea. 

- finalmente, em sexto lugar, através do comércio eletrônico podem-se fazer 

propagandas. Desta forma, um determindao website pode atrair usuários e vender 

propaganda online para outras empresas. Esta é a maior fonte de lucros para provedores 

de conteúdo tais como Yahoo! e Excite. Comparado com a tradicional midia impressa, o 

website é melhor em relação a rapidez e ao espaço ilimitado (Spataro, 1998). 

Seguindo a orientação de Harden, Heyrnan e Schaefer (1 997), realizou-se uma pesquisa 

em vários artigos acadêmicos para melhor esclarecer os beneficios do comércio 

eletrônico. O resultado desta pesquisa compreende um conjunto de beneficios que serão 

utilizados para avaliar o desempenho no coinércio eletrônico neste estudo. Este conjunto 

encontra-se na Tabela 5, a seguir. 



Tabela 5 - Beneficias do Comércio Eletrônico 

Aumentou a habilidade de customizar vendas 

Facilitou a cobranca 
Facilitou a auditoria eletrônica 
Facilitou a troca de informações com parceiros 
de negócios (clientes, fornecedores, etc.) 
Facilitou o processamento de pedidos 
Facilitou a monitoração da distribuição 
de produtos 
Contribuiu para manter clientes 
Aumentou a habilidade de resposta aos 
competidores 
Aumentou o controle de dados 
Aprimorou serviços aos clientes 

Aprimorou a eficiência operacional 
Aorimorou a eficácia o~eracional 
Tornou nossos produtos/saviços mais 
conhecidos 
Aumentou as vendas 

Permitiu uma melhor interação com clientes 

Permitiu melhor compreender as necessidades 
- 

de clientes 
Permitiu diferenciar nossos produtos/saviços 
dos produtos/sei-viços de nossos competidores 
Proveu acesso a novos mercados 

Proveu melhores informações para a tomada de 
decisões a nível gerencial 
Estreitou as relações com clientes 
Proveu, aos clientes, melhores informações 
sobre produtos/saviços 
Proveu oportunidades em nichos de mercado 
Reduziu custos administrativos 

Reduziu custos de suporte a clientes 

Reduziu custos de distribuição 

Reduziu custos de processamento de 
informacões 
Reduziu custos com estoques 

Reduziu custos de marketing 

Racionalizou a reuosicão de estoaues 
Racionalizou orocessos de comtxa 

Gascoyne e Oscobukcu, 1997; Steinfield 
Adelaar e Lai, 2002 
Hansen e Hill, 1998 
Lee e Clark, 1997 
Ghosh, 1998; Gascoyne e Gascoyne e 
Oscobukcu, 1997; Hansen e Hill, 1998 
Hansen e Hill, 1998 
Hansen e Hill, 1998 

Hills, 1998 

Hansen e Hill, 1998 
Hansen e Hill, 1998; Harden, Heyman e 
Schaefer, 1997; Hills, 1998; Yang e 
Papazoglou, 2000. 
Hills, 1998; Steinfield, Adelaar e Lai, 2002 
Hills, 1998; Steinfield, Adelaar e Lai, 2002 
Harden, Heyman e Schaefer, 1997; Yang e 
Papazoglou, 2000. 
Gascoyne e Oscobukcu, 1997; Wall, 1996; 
Harden, Heyman e Schaefer, 1997; Hamel e 
Sampla, 1998; 
Hansen e Hill, 1998; Hamel e Sampler, 1998; 
Yang e Papazoglou, 2000. 
Gascoyne e Oscobukcu, 1997 

Hamel e Sampla, 1998; Ho£&nan, Novak e 
Paalta, 1999; Gascoyne e Oscobukcu, 1997 
Wall, 1996; Flint, 1998; Adam e Yesha, 1996; 
Ghosh, 1998 
Hansen e Hill, 1998; Harden, Heyman e 
Schaefer, 1997; Flint, 1998; Hills, 1998 
Flint, 1998 
Gascoyne e Oscobukcu, 1997; Hills, 1998; 
Hansen e Hill, 1998 
Gascovne e Oscobukcu, 1997 
Gascoync: c: Oscobukcu, 1997; Hills, 1998; 
Hansen e HíIl, 1998 
Hansen e Hill, 1998; Gascoyne e Oscobukcu, 
1997; Wall, 1996 
Hofkin, Novak e Peralta, 1996; Steinfield, 
Adelaar e Lai, 2002 
Hoíkan, Novak e Peralta, 1996; Hansen e 
Hill, 1998; Lee e Clark, 1997; Hills, 1998 
Hansen e Hill, 1998; Hamel e Sampler, 1998; ; 
Steinfíeld et al., 2002 
Hoffman et. al., 1996; Harden, Heyman e 
Schaefer. 1997: Steinfíeld et al.. 2002 
Wall, 1996 
Adam e Yesha. 1996: Wall. 1996: Ghosk 1998 



Em sua pesquisa sobre investimentos em tecnologias de informação, Brown (1994) 

classifica os beneficios alcançados em duas categorias básicas: beneficios fixos e 

beneficios flexíveis. Os beneficios lixos são relacionados à redução de custos ou à 

geração de lucros. São realizados como resultado direto da introdução de tecnologias de 

informação. Podem ser facilmente mensurados e não contribuem significativamente 

para a conquista de uma posição competitiva vantajosa. 

Os beneficios flexíveis em geral não são facilmente mensuráveis (Brown, 1994). Podem 

contribuir para melhorar a tomada de decisões a nível gerencial como, por exemplo, a 

implementação de sistemas de informação que permitem coletar dados importantes para 

estas decisões. Podem ser realizados através de investimentos adicionais como, por 

exemplo, a itnplementação de uma rede local, da qual uma empresa só se beneficiará se 

investir em soware. Estes investimentos adicionais podem também compreender 

outros recursos como, por exemplo, mudanças em processos de negócios realizadas em 

função da introdução de tecnologias de informação. Finalmente, beneficios flexíveis 

podem ser estratégicos. Neste caso, referem-se a impactos positivos realizados a longo 

prazo e geralmente são o resultado de uma interação entre um número de fatores como, 

por exemplo, o resultado de uma nova estratégia de negócios ou um melhor 

posicionamento no mercado. 

Conforme Brown (1994), empresas que realizam muitos beneficios flexíveis, através de 

tecnologias de informação, são mais sujeitas à conquista de posições vantajosas no 

mercado. A realização destes beneficios demonstra que estas empresas justificam 

melhor seus investimentos nestas tecnologias, conjugando-os com outros recursos. Isto 

contribui para que seu desempenho seja maior do que o de empresas que relizam mais 

beneficios fixos (Brown, 1994). 

O comércio eletrônico compreende o uso de tecnologias de irifoimção com o objetivo 

de realização de negócios (Wigand, 1997). Nesta pesquisa adota-se a classXcação de 

Brown (1 994) para os beneficios de comércio eletrônico. Esta classificação, em 

conjunto com os beneficios do comércio eletrônico descritos anteriormente, tem o 

objetivo de conformar uma medida para a relação entre os recursos complementares de 

uma empresa e seu desempenho no comércio eletrônico. 



Recursos de negócios podem representar uma fonte para sustentação de vantagens 

competitivas (Clemons, 1991). No comércio eletrônico, estes recursos desempenham 

um papel fundamental porque, mesmo quando é possível realizar sua duplicação, seus 

beneficios podem não ser tão facilmente alcançados. Por exemplo, qualquer 

empreendedor pode visitar um determinado website de uma empresa, observar e copiar 

seu layout, os produtos comercializados, o processamento de pedidos, os serviços 

disponibilizados aos clientes e as formas de distribuição de produtos. Este 

empreendedor, entretanto, dificilmente poderá copiar os recursos de negócios de forma 

a alcançar o mesmo desempenho desta empresa. 

Em seu artigo, Rayport e Sviokla (1995), abordam a transposição, do mundo real para o 

mundo virtual, da cadeia de valores, que representa o conjunto de atividades 

empreendidas por uma empresa. Conforme estes autores, esta transposição é importante 

para o sucesso no comércio eletrônico. De acordo com a RBV, as atividades de uma 

empresa envolvem um conjunto de recursos, entre os quais os recursos de negócios. 

Recursos desenvolvidos ao longo do tempo são dinceis de copiar e provêm valor 

estratégico (Bamey, 1991). Neste contexto, pode-se esperar que recursos de negócios do 

comércio tradicional estejam relacionados a recursos de negócios complementares 

estratégicos, no comércio eletrônico. 

H1 - Recursos de negócios do comércio tradicional são importantes para a 

conformaqão, no comércio eletrônico, de recursos de negócios complementares 

estratégicos. 

De acordo com a RBV, qualquer recurso universalmente disponível não permite 

alcançar vantagens competitivas (Barney, 199 1 ; Wernerfelt, 1 984; Amit e Schoemaker, 

1993). As tecnologias de comércio eletrônico, da mesma forma que as tecnologias de 

informação, encontram-se disponíveis para todas as empresas. As ferramentas para 

construir o comércio eletrônico tornaram-se commodities (Segev, Pora e Roldan, 1997). 

Neste contexto, os beneficios do comércio eletrônico não são realizados somente através 

de tecnologias para o comércio eletrônico. Estas tecnologias devem estar acompanhadas 

por outros recursos como, por exemplo, recursos humanos e de negócios. Juntos, estes 
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recursos contribuem para a competitividade, aumentando a eficiência operacional e a 

flexibilidade de uma empresa, informatizando atividades chaves ou conferindo suporte a 

congruência e complementaridade entre estas atividades (Mata, Fuerst e Bamey, 1995 

Bharadwaj A., Bharadwaj S. e Konnsynski, 1999). 

As empresas devem concentrar-se em suas capacidades de negócios, para as quais é 

necessário possuir tecnologias de informação que confiram valor agregado (Feeny e 

Willcocks, 1998). Quando as tecnologias de informação e de comunicação atuam, com 

sucesso, como suporte as estratégias de negócios, desempenham um papel importante 

no sucesso de projetos (Chan, 1992). 

De acordo com a classificação de Brown (1994), beneficios fixos são diretamente 

relacionados às tecnologias de informação enquanto que, beneficios flexiveis são 

habilitados por tecnologias de informação em conjunto com outros recursos. Desta 

forma, espera-se que, quando se verfique a integração entre estratégias de negócios e 

estratégias de tecnologias de informação, sejam realizados mais beneficios flexíveis em 

empreendimentos de comércio eletrônico. Por outro lado, quando esta integração não 

for verificada, espera-se que sejam realizados mais beneficios &os. 

H2 - A integração entre as estratégias de negócios de comércio eletrônico e de 

tecnologias de comércio eletrônico relaciona-se positivamente com a realização de 

beneficios flexíveis. 

H3 -A falta de integração entre as estratégias de negócios de comércio eletrônico e de 

tecnologias de comércio eletrônico relaciona-se positivamente com a realização de 

benefcios fixos. 

Para que qualquer tecnologia seja bem sucedida, as pessoas exercem um importante 

papel. Em seu estudo baseado na RBV, Hansen e Wernerfelt (1998) concluíram que os 

recursos humanos são os mais importantes preditores de desempenho de uma empresa. 

Vários estudos na área de tecnologias de informação, entre os quais Neo (1988); 

Ginsberg e Venkatraman (1992); Broderick e Boudreau (1991); Pfeffer (1995) e 

Davenport (1994) concluíram que existem fortes relações entre recursos humanos e o 

56 



desempenho de empresas, através da utilização de tecnologias de informação. Da 

mesma forma, espera-se que os recursos humanos complementares de comércio 

eletrônico contribuam para o desempenho de uma empresa no comércio eletrônico. 

H4 - A presença de recursos humanos complementares de comércio eletrônico 

experientes e com competências mistas, i.e. em negócios e tecnologias de informação, 

relaciona-se positivamente com o desempenho no comércio eletrônico. 

O comércio eletrônico modifica a forma como os negócios são realizados. Quando o 

ambiente de negócios é modificado, processos de negócios internos e recursos 

concomitantes devem ser ajustados para que uma empresa possa competir no mercado 

(Hamel e Sampler, 1998). As tecnologias de comércio eletrônico podem ser copiadas, 

mas os recursos de negócios, da mesma forma que os recursos hiunanos, são de difícil 

imitação (Hansen e Hill, 1998). 

Recursos de negócios podem representar um fonte potencial para que uma empresa 

sustente vantagens competitivas (Clemons, 1991). Quando um concorrente quer copiar 

qualquer aplicação de tecnologias de informação, deve também mudar os recursos de 

negócios e isto pode envolver custos que podem inviabilizar a cópia (Clemons e Row, 

1991). 

Nesta pesquisa, desenvolveram-se, conforme a revisão da literatura, dimensões para a 

avaliação dos recursos complementares de comércio eletrônico. Dada a importância dos 

recursos de negócios para a sustentação de vantagens competitivas de uma empresa, 

espera-se que um conjunto de recursos de negócios complementares que considere estas 

dimensões, possa contribuir para o desempenho no comércio eletrônico. 

H5 - Um conjunto de recursos de negócios complementares de comércio eletrônico 

que compreende a conforrnap?~ de sólidas relações com fornecedores e clientes, o 

aperfeiçoamento de processos de negócios e um planejamento para o comércio 

eletrônico, relaciona-se positivamente com o desempenho no comércio eletrônico. 



Neste capítulo, apresentou-se a estrutura desta pesquisa, para analisar a relação entre os 

recursos complementares de uma empresa e o seu desempenho no comércio eletrônico. 

Esta estrutura compreende três unidades de pesquisa: recursos complementares de 

negócios, humanos e tecnológicos. Para analisar cada um destes recursos, foram 

definidos itens de pesquisa, a partir de uma revisão da literatura sobre comércio 

eletrônico. 

Os recursos tecnológicos de comércio eletrônico compreendem sete itens de pesquisa: 

interatividade, desempenho, interface e aplicativos para a publicação de dados, 

comunidades, catálogos e transações. Os recursos humanos compreendem, como itens 

de pesquisa, a composição e experiência. Os recursos de negócios envolvem relações 

com fornecedores, relações com clientes, reestruturação de processos e planejamento do 

comércio eletrônico. 

Após o desenvolvimento das três unidades de pesquisa, apresentaram-se itens 

utiííizados como medidas de desempenho, na formulação dos instrumentos de pesquisa. 

Estes itens compreendem a orientação entre as estratégias de negócios e de tecnologias 

de informação e beneficios do comércio eletrônico. 

No final deste capítulo, apresentou-se a última parte da estrutura deste estudo. Esta parte 

compreende as hipóteses de pesquisa, que foram desenvolvidas a partir da revisão da 

literatura e dos itens de pesquisa mencionados anteriormente. 



Neste capítulo apresenta-se a metodologia de pesquisa. 

4.1 METODOLOGIA DE ESTUDOS DE CASOS 

A primeira e mais importante condição para diferenciação entre as várias metodologias 

de pesquisa consiste em identificar o tipo de questão de pesquisa que está sendo 

formulado (Strauss e Corbin, 1990; Yin, 1994). A principal questão desta pesquisa é: 

Como se relacionam os recursos de uma empresa e o seu desempenho no comércio 

eletrônico? Confome Yin (1994), estudos de casos são mais apropriados quando a 

principal questão de pesquisa envolve "como", quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o enfoque central é comtemporâneo, ou seja, oposto 

ao fenômeno histórico. A principal questão desta pesquisa envolve "como" e o 

comércio eletrônico é um fenômeno comtemporâneo e, por ser baseado na Internet, 

cujas transformações são contínuas, o pesquisador não pode esperar ter algum tipo de 

controle. 

Há três motivos adicionais, que explicam a razão pela qual optou-se pela metodologia 

de estudos de casos para esta pesquisa: 

Em primeiro lugar, conforme Yin (1994), a metodologia de estudos de casos tem três 

beneficios distintos: trata situações distintas nas quais muitas variáveis podem estar 

envolvidas; baseia-se em múltiplas fontes de evidência das quais os dados convergem 

de forma balanceada, integrada, sintetizada e conclusiva; beneficia-se do 

desenvolvimento "a priori" de uma estrutura teórica para guiar a coleta e a análise de 

dados. 

Em segundo lugar, muitos estudos sobre o comércio eletrônico baseiam-se em 

metodologias quantitativas. Pesquisas quantitativas que envolvem uma grande 



quantidade de dados não capturam conceitos e valores intangíveis (Stake, 1995), tais 

como o valor estratégico de recursos, envolvido nesta pesquisa. 

Em terceiro lugar, estudos de casos permitem uma investigação detalhada de fatores que 

são muito importantes para uma empresa. Como cada empresa é distinta, um fator 

relevante para uma empresa pode não ser relevante para outra. Durante a entrevista, os 

entrevistados podem ser questionados profundamente sobre fatos, insights, filosofias e 

eventos específicos que são signi-tícativos para uma empresa. Pesquisas quantitativas 

não envolvem esta riqueza de detalhes e sua compreensão, porque há poucas 

oportunidades de esclarecer questões ou elaborar perguntas (Parkhe, 1996). 

Uma das maiores limitações de estudos de casos compreende o fato de que não 

permitem utpa generalização cientsca (Yin, 1994). A resposta de Yin (1994) para esta 

questão é que os estudos de casos são generalizáveis para hipóteses teóricas e não para 

populações. O papel da teoria em estudos de casos é classificado como "generalização 

analítica" e isto é diferente da "generalização estatística" (Yin, 1994, p.30). Na 

generalização estatística o conjunto selecionado generaliza uma população. Na 

generalização analítica, em que se apoiam os estudos de casos, o pesquisador esforça-se 

para generalizar um conjunto particular de resultados para as hipóteses teóricas. 

Conforme Eisenhardt (1989) e Yin (1994), múltiplos estudos de casos empregam a 

técnica comparativa para desenvolver teoria a partir de uma construção indutiva, ao 

invés da dedução e testes de uma teoria predeterminda. Uma vantagem desta abordagem 

compreende a possibilidade de gerar novas teorias (Einsenhardt, 1989). Múltiplos 

estudos de casos requerem mais esforços e mais tempo, porém a evidência destes casos 

é considerada mais convincente e a pesquisa em geral torna-se mais robusta (Herriott e 

Firestone, 1983). Em geral, múltiplos estudos de casos devem ser cuidadosamente 

selecionados, de forma que ou produzam resultados similares ou produzam resultados 

contrastantes, mas por razões previsíveis (Yin, 1994). 

Em múltiplos estudos de casos, as interrelações entre variáveis de um estudo de caso 

são comparadas a outros casos, através da lógica de replicação. Por exemplo, Sutton 

(1983) utilizou a replicação em oito estudos de casos para gerar uma teoria sobre o 

fechamento de empresas. 



De acordo com Yin (1994), múltiplos estudos de casos devem seguir a lógica de 

replicação e não de amostragem. Dois ou mais casos devem ser incluídos em um 

mesmo estudo porque o pesquisador prevê a ocorrência de resultados similares, ou seja, 

a replicação. Quando estas replicações ocorrem em mais casos, os resultados gerais são 

mais confiáveis. O desenvolvimento de resultados consistentes em múltiplos estudos de 

casos pode então ser considerado bastante fundamentado. 

Quando se realizam múltiplos estudos de casos, uma das principais questões refere-se 

ao número de casos necessários ou suficiente. Entretanto, porque urna lógica de 

amostragem não deve ser utilizada, critérios relacionados ao tamanho da amostra são 

irrelevantes (Yin, 1994). 

4.2 SELEÇÃO DE CASOS 

O critério mais utilizado na seleção de casos compreende a amostragem teórica e 

significa que os casos são escolhidos por razões teóricas e não por razões estatísticas 

(Glaser e Strauss, 1967). Os casos podem ser escolhidos para replicar casos anteriores, 

para expandir teorias emergentes ou para corresponder a categorias teóricas e prover 

exemplos de tipos diametralmente opostos (Eisenhardt, 1 989). 

Os casos também podem ser escolhidos através de seleção randômica mas este tipo de 

seleção não é preferível, nem mesmo necessário (Eisenhardt, 1989). Dado o número 

limitado de casos que geralmente podem ser estudados, faz sentido selecionar casos que 

envolvem situações extremas e tipos diametralmente opostos, nos quais o que interessa 

ao pesquisador é "transparentemente observável" (Pettigrew, 1988, p.94). 

O acesso também conforma um critério importante na seleção dos casos. Isto permite 

uma relação menos estruturada e mais prolongada entre os casos selecionados e o 

pesquisador (Wanninger, 1999). Este critério é fundamental para que se possa contar 

com a participação de todos os entrevistados necessários para a realização da pesquisa. 

Na amostragem desta pesquisa, selecionou-se casos mais favoráveis para replicar ou 

estender a teoria emergente. Um total de três empresas foram escolhidas. Estas 
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empresas atuam no comércio eletrônico no Canadá, onde foi desenvolvida esta 

pesquisa, em continuidade aos estudos iniciados no Brasil. Conforme Azzone (2001) e 

Ypsilanti (1998), o comércio eletrônico é um movimento mundial e as empresas que o 

empreendem apresentam-se para seus clientes sob uma mesma forma, que compreende 

uma interface eletrônica diante da qual não há limites de tempo e espaço. Dado este 

caráter homogêneo e mundial, insighfs de sua implementação podem ser utilizados 

independentemente de barreiras geográficas e culturais (Azzone, 2001). 

A identidade das empresas estudadas não foi revelada por questões de privacidade, que 

fazem parte de suas políticas e por questões de direitos autorais, em relação aos dados 

disponibilizados. A Tabela 6 compreende a relação das empresas estudadas. Os estudos 

de casos foram realizados entre novembro de 2001 março de 2002. 

Tabela 6 - Relação de Empresas Estudadas 

ABC 

Fundação 
Início do comércio 

Três principais critérios foram utilizados na seleção destas empresas: atuação 

representativa no comércio eletrônico varejista ou B2C (Business to Consumer); 

comercialização de produtos físicos, ou seja, que não são distribuídos através da 

Internet, e facilidade de acesso, ou seja, disponibilidade em participar do estudo. 

JKL 

eletrônico 
No. de empregados 
Prcdiltos 

As empresas selecionadas destacam-se no comércio eletrônico no Canadá. Conforme 

urna pesquisa da NielsedNetRating (2001), a JKL encontra-se entre as cinco maiores 

empresas em volume de vendas no comércio eletrônico. A XYZ é a primeira empresa 

em volume de vendas de livros online NielsedNetRating (2001). A ABC é pioneira na 

venda de produtos orgânicos online NielsedNetRating (2001). 

XYZ  ONLINE 

2000 
2000 

95 
Orgânicos (htas, 

legumes e vegetais) 

1922 
1999 

1995 
1999 

39000 
Diversos (automovivos, 

esportes, 
eletrodoméstidos e 

utensílios para o lar) 

243 
Livros, Vídeos e DVDs 



A JKL, além de comercializar produtos em suas lojas também vende através de 

catálogos, desde sua fundação. Empresas de vendas por catálogos são consideradas 

precursoras do comércio eletrônico porque tem demonstrado que muitos produtos e 

serviços especficos tradicionalmente comercializados através do comércio varejista 

podem ser vendidos sem o contato fisico direto entre cendedores e consumidores 

(Wanniger, 1998). 

Estender uma pesquisa para empresas de diferentes portes, que atuam em diferentes 

mercados e que possuem menor ou maior experiência em um mercado, contribui para 

reforçar generalizações analíticas (Eisenhardt, 1999). A JKL é uma empresa de grande 

porte e tem atividades no mundo real. A ABC iniciou seus negócios diretamente no 

comércio eletrônico. A XYZ ONLINE é uma empresa de porte médio. 

4.3 COLETA DE DADOS 

O princípio de coleta de dados compreende a utilização de múltiplas fontes de 

evidência. Qualquer descoberta ou conclusão em um estudo de caso é mais acurada e 

convincente se baseada em diferentes fontes de informação, seguidas de uma forma de 

corroboração (Yin, 1994). As evidências deste estudo provêem de três fontes: 

entrevistas com questionários abertos e fechados, observação direta e revisão de 

documentos. As entrevistas e a observação direta conformam os principais meios de 

investigação. A revisão de documentos foi utilizada apenas para apoiar e complementar 

os meios anteriores. Conforme Wannínger (1 998) a convergência de resultados entre 

múltiplas fontes de investigação aumenta a confiança na validade dos resultados. 

Entrevistas com questionários abertos e fechados, que constam do APÊNDICE, foram 

realizadas em três empresas. As questões das entrevistas são baseadas nas hipóteses e 

foram estruturadas de forma a revelar as atividades de comércio, recursos e beneficios 

alcançados. Em cada empresa, foram entrevistadas cinco pessoas, que ocupam cargos 

gerenciais e técnicos, para permitir a verificação da existência de inconsistências, o 

cruzamento de infomiações e para aumentar a codiabilidade dos resultados. A maioria 

dos entrevistados encontram-se envolvidos com o comércio eletrônico mais ou menos 

desde o início das atividades de suas empresas nesta modalidade de negócios. Os 

entrevistados que ocupam cargos de gerência tem extensa familiaridade com a história 
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do comércio eletrônico em suas empresas, com a cultura e o direcionamento estratégico, 

como também tem experiência com a integração entre tecnologias de informação e 

negócios. A Tabela 7 contém as informações sobre os entrevistados, incluindo seus 

cargos e experiência com o comércio eletrônico. 

Tabela 7 - Relação de Entrevistados 

I Empresa I Entrevistado I Cargo I Experiência em I 

ABC 

As primeiras entrevistas tiveram a duração entre uma hora a uma hora e meia. Estas 

entrevistas foram realizadas nas empresas. Outras entrevistas foram realizadas por 

telefone ou por e-mail. Ainda que as entrevistas no local contribuam para reduzir a 

distância do objeto de estudo e prover insights, são sujeitas a problemas tais como 

viéses, esquecimentos e articulações pobres ou não acuradas (Yin, 1994). Uma solução 

para este problema consiste na obtenção de dados secundários. Visitas aos locais são a 

segunda fonte de coleta de dados e proporcionam uma maior compreensão do objeto de 

estudo. Neste estudo, estas visitas corresponderam a diversos acessos aos websites das 

empresas escolhidas. Os entrevistados também mostraram os websites das empresas 

explicando sua história e filosofia de desenvolvimento. Estas observações foram 

anotadas para capturar reações e insights. 

5 

Uma revisão de documentos contribuiu para assegurar a confíabilidade e validade dos 

dados. Estes documentos compreenderam catálogos de produtos, relatórios anuais, e 

boletins das empresas. Notícias divulgadas pela imprensa e outros relatórios 

disponibilizados pelas empresas também foram utilizados para validar os dados. 
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Após a descrição dos estudos de casos, baseados nas informações coletadas, que 

constam do próximo capítulo, uma análise dos casos foi organizada de acordo com a 

estrutura teórica e com as hipóteses descritas no capítulo 3. 

Análises no contexto de um estudo de caso envolvem o detalhamento, por escrito, do 

estudo de caso. Este detalhamento compreende uma simples descrição, porém é 

fundamental para a organização dos insights (Gersick, 1988; Pettigrew, 1988). 

Transcrições de entrevistas são os processos desta etapa, que deve ser revista várias 

vezes. Miles e Huberman (1994) também destacaram técnicas especificas para a análise 

de dados qualitativos. As idéias destes autores envolvem uma variedade de dispositivos, 

tais como tabelas e gráficos, para gerenciar e apresentar os dados qualitativos. 

Entretanto, a idéia geral compreende a familiarização com cada um dos estudos de casos 

como uma entidade própria. Este processo permite que os aspectos especí£icos de cada 

estudo de caso possam surgir anter que o pesquisador tente gerar padrões entre os 

estudos de casos (Eisenhardt, 1989). Além disto, contribui para que o pesquisador 

conheça profundamente cada um dos estudos de casos, o que acelera a comparação 

entre casos. 

Nesta pesquisa, os resultados coletados nas entrevistas foram transcritos para um 

software aplicativo especifico para análises qualitativas (QSR N6). Este aplicativo 

permite coletar, indexar, codificar, realizar análises de conteúdo e descobrir padrões em 

informações qualitativas, que são armazenadas sob a forma de textos. O Apêndice C 

contém exemplos da utilização deste aplicativo nesta pesquisa. Esta utilização 

contribuiu para agilizar o processo de busca de palavras chaves e identificar padrões nas 

formas como os entrevistados descreveram seus papéis, objetivos do projeto, recursos e 

resultados. 



PADRÕES ENTRE ESTUDOS DE CASOS 

Eisenhardt (1989) discutiu várias abordagens para pesquisa de padrões entre estudos de 

casos. Entre estas abordagens destacam-se, em primeiro lugar, a utilização um conjunto 

de categorias ou dimensões para a busca de similaridades entre grupos e diferenças 

intergrupos. Em segundo lugar, destaca-se a seleção de pares de casos para listar 

semelhanças e diferenças. 

Esta pesquisa envolve três estudos de casos, dos quais avaliou-se as similaridades e 

diferenças a partir de um conjunto de categorias ou dimensões, que compreendem os 

recursos complementares de comércio eletrônico (tecnológicos, humanos e de negócios) 

as orientações entre as estratégias de tecnologias de informação e de negócios e os 

beneficios do comércio eletrônico. 

Despois de transcritos, os estudos de casos foram enviados para que os entrevistados 

pudessem conferir sua precisão. Pequenas modificações foram realizadas, de acordo 

com as observações recebidas. 

Pessoas que tem um grande conhecimento sobre as operações de uma empresa são 

considerados informantes chaves (Eisenhardt, 1989). Esta pesquisa contou com estes 

informantes para fornecer e validar informações. Neste estudo, a maioria dos 

informantes chaves ocupa cargos de gerência ou superiores em suas empresas. Isto é 

muito importante, considerando-se as dificuldades em marcar entrevistas com estas 

pessoas devido aos seus compromissos. 

Conforme recomendado por Eisenhardt (1989), para a inetodologia de múltiplos estudos 

de casos, a coleta e a análise de dados não são atividades inteiramente isoladas. Isto 

permitiu obter vantagens da coleta flexível de dados, que é uma característica da 

metodologia de múltiplos estudos de casos. Questões para coletar detalhes específicos 

em entrevistas subsequentes são modificadas com base em informações coletadas em 

entrevistas iniciais. Esta abordagem permitiu investigar e esclarecer aspectos que 

surgiram em função de outras questões. 
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Neste capítulo apresentou-se a metodologia de pesquisa e seu detalhamento. Para este 

trabalho selecionaram-se estudos de casos como metodologia de pesquisa. De acordo 

com Yin (1994), quando a principal questão de pesquisa envolve "como", conforme 

neste estudo (Como se relacionam os recursos de uma empresa e o seu desempenho no 

comércio eletrônico?), esta é a metodologia mais apropriada. 

Os estudos de casos desta pesquisa foram selecionados a partir de três critérios; atuação 

representativa no comércio eletrônico varejista ou B2C (Business to Consumer); 

comercia-&ação de produtos fisicos e dbpo~bgdade em participar do estudo. Para 

reforçar generalizações analíticas, conforme Eisenhardt (l999), selecionou-se empresas 

distintas em relação ao porte e ao início de atuação no comércio eletrônico. 

As três empresas escolhidas destacam-se no comércio eletríinico. A ABC é uma startup 

de pequeno porte, que comercializa produtos orgânicos. A JKL é uma empresa grande 

porte, que atua há longo tempo no eornércio tradicional e comercializa, através da 

Internet, produtos automotivos, esportes, eletrodomésticos e utensílios para o lar. A 

XYZ ONLINE é uma empresa de iriédio porte, que também atua no comércio 

tradicional e comercializa livros, vídeos e DVDs através da Internet. 

A coleta de dados para esta - pesquisa - compreendeu entrevistas com questionários 

abertos e fechados, observação direta e revisão de documentos. Foram entrevistados um 

total de cinco participantes em cada empresa, que a- em níveis gerenciak e não 

gerenciais. Após realização dos estudos de casos, desenvolveram-se suas descrições e 

análises, organizadas de acordo com a estrutura teórica desenvolvida. 



Neste capítulo apresentam-se os estudos de casos. 

5.1 ESTUDO DE CASO 1 

A EMPRESA ABC 

CONTEXTO 

A empresa ABC, uma startup em comérsio eletrônico, comercializa e entrega em 

residências ou locais comerciais, legumes, h t a s  e vegetais orgânicos. Os serviços de 

entrega destes produtos são disponibilizados em Toronto, onde a ABC é sediada e em 

Vancouver, onde possui -m fiual, aberta oito meses ap6s o inicio de suas atividades. 

Motivada pela conveniência e potencial do comércio eletrônico e pelo crescente 

interesse em produtos orgânicos, a ABC lan~ou. seu website em outubro de 2000. 

A ABC iniciou suas atividades diretamente no comkrcio eletrônico, ou seja, foi fundada 

com esta finalidade. Possui um proprietzirio único, que conta com a ajuda de membros 

de sua família para sua adminstração, entre os 40 funcionários que a empresa possui em 

Vancouver e 55 em Toronto. 

O fundador da A33C comentou sobre suas diretrizes ao abrir a empresa: "Nossa empresa 

tem como alvo um público especíjko, formado por vegetarianos ou pessoas que 

apreciam produtos orgdnicos, Estas pessoas preferem a comodidade de realizar suas 

compras através da Internet, porque não possuem muito tempo disponível. Como se 

trata de produtos muito especíjicos; sua reposição não ocorre com a mesmaJ2.eqiiência 

que a de outros produtos. Por isto, às vezes, estes produtos não estão disponiueis em 

supermercados mais próximos ao local de trabalho ou residência destas pessoas. 

Entãa, nosso objetivo é facilitar a vida destaspessoas, permitindo que elas economizem 

entre três e quatro horas semanais que gastariam na compra destes produtos e 

fornecendo produtos de qualidade e baixo custo. " 

Comentou, também, sobre a diversificação de seus produtos: "Qua~da pla~ejamos 

abrir a ABC, não pensamos em oferecer outros produtos além de cestas com produtos 



org&icos, mas começamos a receber solicitagões de clientes que gostariam de ter suas 

refeições prontas. Então, seis meses após o lançamento de nosso website, passamos a 

oferecer refei~ões congeladas, chá e café, como um complemento para estas 

refeigões. " 

A ABC adquire seus produtos de fornecedores locais. Em fu,ngão da sazonalidade, 

também costuma recorrer a centros de distribuição. Como as entregas são pré- 

programadas e há um planejamento para o estoque, a ABC envia pedidos semanais a 

seus fornecedores. Os vegetais, h t a s  e legumes chegam todas as manhãs em seu 

depósito, onde são empacotados e distribuídos aos seus clientes. A empresa mantém um 

estoque múiimo para estes produtos, que corresponde a 10% do total de cestas entregues 

por semana. Mantém também um estoque para as refeições congeladas, que são 

recebidas semanalmente, para chá e café orgânicos, que são recebidos quinzenalmente. 

Os serviços de distribuição são terceirizados. A ABC resolveu optar pela terceirização 

destes serviços para reduzir custos e concentrar-se em sua atividade principal. 

PRODUTOS 

A ABC oferece dois diferentes tamanhos de cestas: regular e família, contendo, 

respectivamente, 15 e 20 itens entre legumes, eutas e vegetais orgânicos. Este 

conteúdo, disponibilizado em seu website, varia semanalmente e de acordo com a 

sazonalidade. A ABC oferece duas opções para a entrega de seus produtos: semanal ou 

quinzenal. Ao cadastrar-se, um cliente opta, além do tamanho da cesta que quer receber 

e da periodicidade, por itens preferidos e itens que não deseja receber. Aiem disto, 

mediante uma comunicação 48 horas antes da data da entrega, pode trocar itens, 

segundo uma lista de itens de troca, também disponibilizada no website da ABC. 

As entregas são realizadas de segunda a sábado, entre às 14:OO e 21:OO horas, sempre 

num mesmo dia da semana, que e determinado pela ABC e pode ser consultado em seu 

website, mediante a informação do código de endereçamento postal do local de entrega. 

Alem das cestas com produtos orgânicos, a ABC tambkm comercializa pacotes de 

refeições congeladas, preparadas com produtos orgânicos. É possível escolher um total 

de 12, 18, 24 ou 36 refeições, que são entregues somente para clientes de suas cestas, 

mediante um custo extra. Em adiçã~ a estes produtos, a ABC ~ferece três difixentes 

64 



tipos de caf6 e dois tipos de chás orgânicos, comerdizados da mesma forma que as 

refeições congeladas. 

Desde que iniciaram suas vendas online, os supermercados e pequenos intermediários 

na área de alimentos e bebidas, experimentaram vários modelos de negócios para a 

obtenção de lucros (Deighton e Balcshi, 1999). A Peapod.com ficou reconhecida por seu 

pioneirismo, ao fornecer serviços de distribuição e tecnologias para a entrada de 

pedidos. Este modelo passou a ser considerado caro e consumidor de muito tempo, 

porque os tradicionais supermercados não são estruturados para a organização de 

pedidos de forma eficiente (Rayport e Louie, 1997; Deighton e Bakshi, 1999). 

Os novos modelos de negócios envolvem o rompimento de alianças e parcerias com 

cadeias de supermercados e a transferência de serviços para uma sede própria (Kmrinen, 

2000 ; Leng, 2001). Este é o caso da ABC. De acordo com um dos entrevistados, este 

modelo de negócios é uma solução efetiva em termos de custos. Para a ABC, há alguns 

aspectos kndamentais, que devem ser pensados para que uma empresa possa manter a 

competitividade online neste ramo de negócios: métodos de entrada de pedidos, níveis 

de produtos em estoque, opções de entrega, preços, fkeqüência de ordens e capacidade 

de manter clientes, para conformar uma base de clientes. 

Conforme um dos entrevistados, a A%C "considerou cuidadosamente estas quatro 

vari6veis". A ABC oferece pacotes de produtos para simplificar os pedidos de clientes. 

Ao mesmo tempo, como os clientes optam pela continuidade da entrega, não é 

necessário que estejam sempre enviando ordens de pedido. Como as ordens são 

constantes, até que o cliente solicite seu cancelamento, foi possível conformar uma base 

fixa de clientes. Esta base fixa permite que a empresa trabalhe com níveis mínimos de 

estoque. Ao mesmo tempo, a fiequência quase constante de ordens também possibilitou 

um melhor controle da distribuição. 



RELAÇÕES COM FORNECEDORES 

As relações da ABC com seus fornecedores foram consideradas, conforme os 

entrevistados, em desenvolvimento. Um dos entrevistados ilustrou estas relações com 

um exemplo: "No Natal de 2000, que foi o primeiro para a empresa, experimentamos 

um aumento de demanda para nossas cestas. Ternos um planejamento de estoque para 

atender a demanda por estes produtos. Nós não contávamos com este aumento de 

demanda e não havia tempo disponivel para entrar em contato com novos fornecedores. 

Como a maioria das ordens de pedidos que recebemos é peqiiente, nás enviamos 

pedidos semanais a nossos fornecedores. Os nossos fornecedores já estão acostumados 

a nos prover com uma quantidade de produtos mais ou menos fixa e não havia como 

simplesmente aumentar estes pedidos, de forma a atender a este aumento de demanda 

súbito. Fizemos, então, um contato via telefone com cada um de nossos fornecedores. 

Cada um deles mencionou a quantidade de produtos que poderia nos fornecer e, além 

disto, alguns ofereceram solugões alternativas, ou seja, produtos que possivelmente 

poderiam servir como substitutos. Estes produtos nos foram entregues em conjunto com 

os pedidos da semana e sem a formalidade de um pedido por escrito. Atualmente já 

possuímos um planejamento para estas situagões mas, neste caso, só conseguimos 

atender à demanda com a ajuda de nossos fornecedores, que avaliaram atenciosamente 

nossa solicitação. Nós atribuímos esta atenção as relações abertas e de confiança que 

mantemos com nossos fornecedores. " 

Outro entrevistado, descreveu a importância de solidificar as relações com fornecedores 

de produtos neste tipo de negócios. "Neste tipo de negócios, é fundamental estabelecer 

uma parceria com produtores locais que possam suprir produtos extremamente frescos. 

A ABC conta com cerca de 20 fornecedores de legumes, putas e vegetais orgânicos 

para cada um de seus dois centros de distribuição. Não é possível comercializar estes 

produtos online sem contar com esta parceria, além de, dependendo da estagão, contar 

com a aquisição de produtos de centros de distribuigão que possuem equipamentos 

necessários sua manutenção nas melhores condições possíveis. Esta parceria permite 

realizar uma distribuigão.just-in-time. > f 

Duas empresas realizam a distribuição dos produtos da ABC. Devido a reclamações de 

clientes em relação à entrega de produtos, a ABC rompeu o contrato com um de seus 
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antigos distribuidoresí Conforme um dós entrevistados, isto o~orrea porque; "Quando 

nossos clientes preenchem seu cadastro, especiJicam o local onde desejam a entrega de 

suas cestas: porta principal, dos fundos ou lateral. Uma das empresas que realizava as 
enR.egaaS não eBfmai,o *aD& egpec jf,çaçõeg) porque algguns de fun-ciondrios 

julgaram que os locais eram inseguros. Apesar de nossas reclama@es, este problema 

não fui resolvidoj então tivemos que contratar uutra empresa Se não podgmos manter 

relações de confiança em 100% com as empresas que entregam que entregam nossos 

produtos, estaremos prejudicando a imagem de nossa própria empresa. '" 

A ABC oferece, a seus clientes, as seguintes formas de pagamento: cartão de crédito, à 

vista, cheque ou d&to autodtico. ConEorme: um dos entrevistados, a empresa 

construiu relações sólidas com diversas instituições financeiras, para facilitar estes tipos 

de pagamentos: "Independentemente do t@o de negócio que é realizado em seu website, 

uma empresa precisa estabelecer reEaq6es com institui@es Jinanceiras, por exemplo, 

para processar pagamentos com cartões de créditos. " 

Um dos éiitrévistá&s ilustfou ás rélaF.õés ABC itiStituiF.õés firiánCeiráS Com 

um exemplo: "Uma das formas de pagamento que disponibilizamos para nossos 

clientes compreende o dkbitó direta Esta forma de pagamento é complicada quando o 

cliente não está presente, porque não há como realizar o débito eletrônico sem a 

autorizaçh do cliente, que é realizada através da passagem do cart60 e da digitaçfio 
& SéNfiá. eudN& nmós- eliéNtés óptám pór ópGãó pá.gáméntó, nós 

um formulúrio especial, que deve ser preenchido para autorizaç80 do débito direto, que 

pode ser para uma únicu compraj semanal ou quinzenalj sonirme pedida, Esta forma 

de pagamento é relativamente nova para as empresas que atuam no comércio 

eletrônico. Nós a implementamos após oito meses de funcionamento, antes só tínhamos 

as opCo"es de carfão & CreId:o e e;m cheque ou a vis2a, sendo filfi*mos 

no ato das entregas. Como somos uma empresa nova no mercado, tivemos que 

construir uma reba@o de confiança com insáitui~ões f i a n c e i r s  para a irnpkmentslção 

desta modalidade de pagamento. " 



RELAÇÕES COM CLIENTES 

Para a ABC, a personalização de comunicações não é importante para manter relações 

de longo prazo com clientes. Esta empresa disponibiliza um formulário padrão, que 

segue junto com as cestas de produtos, para que seus clientes possam enviar 

reclamações e sugestões. Além disto, mantém uma linha telefõnica com a mesma 

finalidade. Segundo um dos entrevistados: "Relações de longo prazo com nossos 

clientes são devidas à qualidade e aos preços de nossos produtos. Estes aspectos são 

responsáveis pela manutenção de nossa base de clientes. " 

Outro entrevistado, citou a confiança como elemento importe para a manutenção de 

relações de longo prazo com clientes. Conforme este entrevistado, esta confiança é 

mantida através do cuidado com que os produtos são embalados e através de sua 

distribuição: "Os encarregados da embalagem de nossos produtos verificam 

cuidadosamente seu estado e conferem os produtos embalados com as opções de nossos 

clientes. Isto porque embora nossas cestas sejam customizadas, permitimos que os 

clientes possam fazer algumas trocas e não receber produtos que não são de seu 

agrado. " 

Em relação à distribuição, este entrevistado mencionou que, apesar de terceirizada, a 

ABC adotou um uma medida especial para garantir sua qualidade. Esta medida 

compreende um treinamento fornecido aos encarregados da distribuição de seus 

produtos. Este treinamento envolve relações com clientes, mais especiíicamente, formas 

de tratamento e de solução para pequenos problemas com produtos. 

A ABC não custorniza produtos de acordo com as necessidades de clientes. Sua diretriz 

de negócios, de acordo com um dos entrevistados foi, desde o começo, voltada para a 

oferta de pacotes de produtos. A custornização é mínima e ocorre de duas formas: 

através da lista de produtos para troca, que é reduzida e formulada pela própria empresa, 

e atravks da primeira opção. Esta primeira opção ocorre quando o cliente se cadastra 

para receber suas cestas e menciona produtos que não gostaria de receber nunca, bem 

como produtos preferidos. 

A ABC coleta somente os dados de clientes que são necessários para a preparação e 

entrega de pedidos. Estes dados compreendem: informações pessoais, tais como nome, 
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endereço, etc.; uiformações sobre o pedido, tais como tamanho da cesta e variedade de 

produtos e informações para o pagamento, tais como forma de pagamento, entre outros 

dados adicionais para sua efetuação. 

REESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS 

As atividades da ABC foram iniciadas diretamente no comércio eletrônico, de modo 

que, conforme os entrevistados, esta empresa não implementou nenhuma reestruturação 

de processos. Um dos entrevistados destacou a simplificação de processos de controle 

de estoque e de distribuição, através da pré-programação de suas entregas de produtos: 

"Como nós marcamos as entregas de nossas cestas de produtos, trabalhamos com um 

estoque mínimo. Isto é muito importante, porque permitiu racionalizar nossos 

processos de compra e de distribuição e, além disto, garante a qualidade de nossos 

produtos, que são sempre muito frescos. " 

A ABC considera o aprimoramento de processos de negócios como parte fundamental 

de seu planejamento de negócios. Como exemplo, a empresa mencionou estar 

repensando os processos de envio de pedidos a seus fornecedores, de forma a padronizá- 

10s. Atualmente alguns pedidos são feitos por fax e outros via e-mail. 

Para a ABC, planejar o comércio eletrônico é fundamental para manter seu desempenho 

no mercado. A ABC possui um plano estratégico formal e de longo prazo para o 

comércio eletrônico. Este plano, conforme um dos entrevistados "prevê um melhor 

aproveitamento das tecnologias de informação para promover nossos produtos e 

conquistar novas fatias de mercado, concentrando-se num público que é diferente do 

que atendemos atualmente, compreendendo pessoas que realizam dietas alimentícias, 

por razões estéticas ou de saúde". 

A ABC disponibiliza, em seu website, notícias sobre produtos orgânicos e outros 

trechos de artigos relacionados a formas de alimentação saudáveis, poemas e receitas 

com produtos orgânicos, atualizados semanaimente e sob a forma de arquivos. Abaixo 

de cada uma destas informações há um li& para uma página que permite enviar estas 
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informações via e-mail. Para isto, o usuário ou cliente da ABC deve informar seu e-mail 

e o e-mail do destinatário e pode também incluir urna pequena mensagem. Além de usar 

este recurso como forma de atrair novos clientes, a ABC utiliza-o como uma das 

medidas de eficácia de seu projeto de comércio eletrônico. Desta forma, é possível saber 

se seus clientes retornam ao seu website. Conforme um dos entrevistados, "alguns de 

nossos clientes visitam nosso website com certa freqüência e recomendam nosso 

endereço a outraspessoas, porque estão satisfeitos com nossos produtos ". 

Outra medida da eficácia do comércio eletrônico compreende uma carta que os clientes 

recebem em conjunto com suas cestas, onde podem fazer reclamações e sugestões. De 

acordo com um dos entrevistados, o número de respostas é maior que o esperado: 

"Muitos clientes elogiam nossos serviços e alguns até mesmo nos enviam receitas, 

porque sabem que nós as disponibilizamos em nosso website. Não esperávamos receber 

tantas respostas. )) 

RECURSOS HUMANOS COMPLEMENTARES 

A ABC não conta com uma equipe própria de comércio eletrônico, nem de tecnologias 

de informação. O desenvolvimento de seu website foi terceirizado. Os profissionais de 

tecnologias de informação são subordinados ao gerente hanceiro. Um administrador 

de website, um programador e dois analistas de sistemas realizam atividades de 

manutenção do website e do bancos de dados, entre outras atividades técnicas 

relacionadas ao comércio eletrônico. Estas atividades são centralizadas na matriz da 

empresa. Cada um destes profissionais possui, em média, cerca de dois anos e meio de 

experiência em comércio eletrônico. 

A ABC possui duas equipe de rnarketing e vendas, sediadas em sua matriz e em sua 

filial, que cuidam da gestão de pedidos. Estas equipes são, cada uma, formada por um 

gerente de marketing e vendas e quatro assistentes administrativos, Os gerentes de 

marketing e vendas possueai?, respectivamente, dois anos e dois anos e meio de 

experiência em comércio eletrônico. 



A ABC não pretende investir na contratação de outros profissionais para o comércio 

eletrônico e prefere terceirizar os serviços de tecnologias de informação. O 

envolvirnento de seus recursos humanos de informática e de negócios em relação à 

resolução de problemas de negócios é pequeno. A ABC conta com a consultoria da 

empresa que desenvolveu seu website em relação a questões que envolvem negócios e 

as tecnologias de informação. Conforme um dos entrevistados: "Nosso planejamento de 

comércio eletrônico é realizado por nosso diretor, nossos gerentes de marketing e 

vendas e nosso diretor financeiro. Quando queremos implementar um novo tipo de 

negócio como, por exemplo, comercializar um novo produto (e isto ocorreu 

recentemente, quando decidimos passar a comercializar refeições congeladas) fazemos 

um plano de negócios. Este plano compreende análises detalhadas do mercado e de 

custo-beneficio, entre outros relatórios. Então nós utilizamos os serviços de consultoria 

para implementar as soluções de acordo com nossas estratégias de negócios, ou seja, 

submetemos nosso plano de negócios a esta consultoria, que nos oferece as soluções 

tecnológicas vihveis. " 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DE COMÉRCIO ELETR~NICO 

O website da ABC não possui recursos de interatividade, aplicativos para comunidades 

ou aplicativos para catálogos. Seu aplicativo para a realização de transações de compras 

é bastante simples e não possui mecanismos para a segurança de dados. 

Aplicativos para a publicação de dados, bem como a interface do website não são 

complexos. O conteúdo de informações disponibilizadas pela ABC é pequeno e suas 

atualizações tem periodicidade semanal. Fotos de produtos não são disponibilizadas, 

como também não são disponibilizadas descrições detalhadas. Uma lista com a 

quantidade e o nome dos produtos divulga os conteúdos semanais das cestas. Da mesma 

forma, são divulgados os conteúdos das refeições congeladas. 

Conforme a ABC, seu website não está preparado para receber muitos pedidos de 

usuários ao mesmo tempo, mas a arquitetura de comércio eletrônico foi desenvolvida de 

forma que pode ser expandida para atender a este caso. Backups são automaticamente 

programados para serem realizados diariamente, às 4:00 da manhã. As atualizações são 

semanais e ocorrem as segundas-feiras, no início do expediente. Como o volume de 

dados é pequeno, estas atualizações são realizadas em cerca de meia hora. 
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Em relação ao papel das tecnologias de informação no projeto de comércio eletrônico, 

conforme um dos entrevistados: "as tecnologias de informação são apenas um meio 

para a realização de nossos negócios. Este meio hoje pode ser a Internet e amanhã 

pode ser outro. Nós optamos por ele devido a sua potencialidade de ajuda para 

introdução de nossos produtos no mercado e sua conveniência para atingir um público 

especíjko, dgerenciando-nos de nossos competidores". 

Conforme outro entrevistado, as tecnologias de informação corresponderam às 

expectativas da ABC: "Nós não pretendemos implementar nada que seja muito 

complicado. Nosso objetivo, deste o princbio, consistiu em construir um website 

simples e funcional. Neste sentido, as tecnologias de informação corresponderam às 

nossas expectativas. " 

A Tabela 8, a seguir, identifica as respostas dos entrevistados da ABC em relação aos 

beneficios de comércio eletrônico realizados por esta empresa. O questionário encontra- 

se no ANEXO B.3. 

Tabela 8 - Benefícios do Comércio Eletronico 
Empresa ABC 

BEOI - Aprimorou a eficiência operacional 
BE02 - Aprimorou a eficácia operacional 
BE03 - Aumentou as vendas 
BE04 - Reduziu custos administrativos 
BE06 - Reduziu custos de distribuição 
BE07 - Reduziu custos de processamento de informações 
BEO8 - Reduziu custos com estoques 
BEO9 - Reduziu custos de marketing 
BE10 - Aumentou a habilidade de resposta aos competidores 
BE18 - Facilitou o processamento de pedidos 
BE22 -Racionalizou a reposição de estoques 
BE23 - Racionalizou processos de compra 
BE27 - Permitiu diferenciar nossos produtos/serviços dos produtos/serviços de nossos competidores 
BE30 - Proveu oportunidades em nichos de mercado 

Conforme um dos entrevistados, o modelo de negócios da ABC foi fundamental que 

esta empresa pudesse alcançar os beneficios da Tabela 8. Para este entrevistado, este 



modelo contribuiu para racionalizar processos e custos: ''Negócios realizados através 

da Internet não envolvem os mesmos custos que no mundo real, sobretudo em relação à 

mão-de-obra. Por exemplo, não necessitamos caixas. Mas o grande desaj?o está em 

reduzir custos ainda mais. Isto nós conseguimos através da manutenção de um estoque 

pronto para a distribuição e da logística da distribuição de nossos produtos. 

Conseguimos adicionar cerca de 8% de margem de lucro. Se estivéssemos atuando 

fora da Internet, esta margem seria de 2%. " 

Outro entrevistado citou o planejamento contínuo que a ABC desenvolve para seus 

negócios, como fundamental para a obtenção destes beneficios. Este entrevistado 

mencionou a forma através da qual os produtos são oferecidos e sua periodicidade de 

entrega como aspectos importantes deste planejamento. Estes aspectos, de acordo com 

este entrevistado, permitiram que a ABC se posicionasse mais fortemente no mercado, 

em relação a seus competidores. Isto porque, os maiores competidores da ABC são 

grandes supermercados que oferecem produtos orghicos, mas a padronização das 

cestas de produtos e sua forma de entrega, permitiram atingir grupo diferente de 

pessoas, que não tem muito tempo disponível para fazer compras. 

RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS E A 
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

A Tabela 9, a seguir, identifica as respostas dos entrevistados da ABC em relação a 

orientação estratégica de negócios desta empresa. O questionário encontra-se no 

ANEXO B.1. 

TabeIa 9 - Orientação Estratégica de Negócios 
E&resa ABC- 

I Questão I Entrevistado I D I M I 



Conforme os resultados desta tabela, verifica-se que a coordenação entre funções é um 

aspecto importante na orientação das estratégias de negócios da ABC. Por exemplo, esta 

empresa coordena as funções de compra e distribuição, enviando pedidos semanais a 

seus fornecedores. Estes pedidos são recebidos, empacotados e distribuídos a seus 

clientes diariamente. 

Outro aspecto importante compreende a redução de custos. Isto é observado, por 

exemplo, através da racionalização da distribuição de seus produtos, cuja entrega é 

realizada em datas pré-determinadas e da limitação dos produtos comercializados, que 

são organizados em cestas fechadas, com poucas opções de troca. 

A coordenação entre fúnções contribui para a redução de custos. Através da 

coordenação das funções de compra e distribuição, a ABC consegue racionalizar seu 

estoque de produtos, que é mantido em nível mínimo. 

A partir da Tabela 9, observa-se que o planejamento de longo prazo também é 

considerado um aspecto importante na orientação das estratégias de negócios. A ABC 

desenvolve planos de negócios para novos empreendimentos, como pode ser verificado 

no exemplo citado por um dos entrevistados, a comercialização de uin novo produto 

(refeições congeladas) . 

A Tabela 10, a seguir, identifica as respostas dos entrevistados da ABC em relação à 

orientação estratégica de tecnologias de informação desta empresa. O questionário 

encontra-se no ANEXO B.2. 

Tabela 10 - Orientação Estratégica de Tecnologias 

I 

(Notas: D = Desvio Padrão - M =média) 
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Conforme esta tabela, ver5ca-se que a utilização de tecnologias de informação como 

suporte a introdução de novos produtos no mercado compreende um aspecto importante 

da orientação estratégica da empresa ABC em relação as tecnologias de informação. A 

ABC também considera a utilização das tecnologias de informação na identificação de 

novas oportunidades de negócios. 



5.2 ESTUDO DE CMO 2 

A EMPRESA JKL 

CONTEXTO 

Fundada em 1922, a JKL é uma empresa que iniciou seus negócios através de vendas, 

por catálogos, de acessórbs para airtam6v&, Atualmente a K L  possd 430 lojas 

distribuídas por todo país, além de 202 postos de gasolina independentes e uma empresa 

de serviços h c e i r o s .  A JI(L, emprega 34.000 funcionários. Em suas lojas são 

Go mÉ!rc p&&m diY OS pr-o dern de acess.órbs e pf.o düt*S pB-a a 

automotiva, incluem equipamentos para camping e outros sports e uma variedade de 

acess6rios para o lar, seu cat&logo de produtos continua sendo dktrihída, mualmente, 

para cerca de nove milhões de residências. 

A JKZ, lmGoU we;&it& em Com pãrte & sua estr.afég-ia geral (5é mkefhg-; 

Conforme um dos entrevistados, o principal objetivo da JK1, em relação a seu projeto de 

cam6rcia eletrtinko consktia, bk%dmente, em apandk seu mercado, c0mo &rma de 
óutTós Cóm-d 6fés. cómumidórés, se@iidõ mésmó é*trevstádó, 

compreendem pessoas que têm acesso 8 Internet e residem em locais relativamente 

distantes de suas lojas; 

As vendas da K L  através da comkrcío eetf6nico representam, atualmente, 5% de seu 

total de vendas. Confórme um dos éntrevistádó~, os óbjetivóS dó cómérció eletrônico 

não mudaram muito, na medida em que este se desenvolveu: "Desde o começo, nosso 

objetivo sonsistiu em tzos posicionar somo líderes em som&zio el~trânico em nosso 

ramo de negócios. " Conforme dados da NielsenfNetKating (2001), a JKL encontra-se 

entre as cinco maiores empresas em volume de vendas em comércio eletronico no 

Canadá. 

PRODUTOS 

A JKL comercializa cerca de 5500 produtos online. Estes produtos estão classXcados 

em: esportes e recreaçk, jardinagem, automotivos, decoração, produtos para o lar, 

produtos para cuidados pessoais. 



A JKL já atuava no mercado antes de iniciar seus negócios com o comércio eletrônico, e 

não destacou mudátlps em suas relac;ões com fomesedores em hn@o do com&r~io 

eletrônico. Conforme um dos entrevistados: "Nós sempre mantivemos relações abertas 

e de conficança com nossos fornecedores. Nossos fornecedores estão interligados 
con.osc.o m& .& nós.sa e;kk poni!. ti NósforMsile;mos o que peí.mits e.lss 

acessem uma área segura de nosso website. Nesta área eles podem receber ordens de 

compra e instruqões para entregq enviar con$rmnq6es de entrega e conferir nossas 

projeções de compra, para um período de seis meses. Todas as transações com nossos 

fornecedores são realizadas através de nossa extranet." De acordo com este 

ent:r ev.istado, kto favoreceu o com&& eleffi&&or "Esta inteiíljgá .$.& 

fornecedores nos permite manter um estoque mínimo para o comércio eletronico. 

Quando recebemos um pedido de um produto que n& temos em estoque, 
auto máticaménté émiámóS umá órdém pédidó o fóFBéQédoI do péSpec*.võ 

produto. Funciona como um sistema just-in-time. " 

A JKL não identificou mudanças em suas relações com empresas que distribuem seus 

produtos. De acordo com o mesmo entrevistado: "Vendas por catálogos e através da 

Internet tém muitas similaridades, de forma que certos recursos são compartilhados. 

Por exemplo, empresas que possuem lojas e passaram a atuar no comércio eletrônico 

tiveram que gstabelmer mla@gs com empresas de distibui@o de produtos. Nds já 

vendíamos através de catálogos, então as empresas que fazem a entrega de nossos 

produtos são as mesmas. Nós mantemos o mesmo tipo de relação de conJiança com 
7 )  estas empesas. 

abertas e de confianga: "Nós financiamos nossos produtos para nossos clientes. Temos 

nossa prbpria empresa de serviços Jinanceiros, que gerencia produtos e serviços 

Jivlanceiros para clientes dos postos de gasolina e das lojas. Além disto, temos 

parcerias com outras instituições Jinanceiras. Estas relações de parceria foram 

estabelecidas ao longo de muitos anos e não se modificaram em função do comércio 
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eletrâniço, Nossa prhpria financgira, por exemplo, nos conferg vantagens ~ampetitivas~ 

Financiamos diretamente 50% das compras de nossos clientes de comércio 

eletrãnico. " 

RELAÇÕEÇ COM CLIENTES 

Um aspecto importante no comércio eletrônico, para a JKL, é a capacidade de manter 

clientes. Um dos entrevistados citou uma previsão da Jupiter Communícatíons (200Z), 

de que as émpre sae de com&Cio elefr8&o se c. ncen tmgo ms c srpsrc & 

inanter clientes do que em sua capacidade de adquirir novos clientes. Outro entrevistado 

concordou que a capacidade de manter clientes pode contribuir para aumentar as 16~0s ;  

'(Há algum tempo atrás, a grande questão envolvia como gerar tráfego para os 

websites. Hoje em dia, esta questito é como fazer com que os clientes retornem aos 
we&& e$.; M*nter- &emS. online & um dos @.afi.dIís dS.S~üfios de iIoSSSSCI @mprreeSSai " 

C~nforme um dos entrevistadas, a ECL desemolva vantagens comgetitivas no 

cõ m&c i. eleti.oróicór (CErn piiriméip.ó 1~ gdp, JiiiánçiámóS. Im e, iiigtó cómó uma 
grande razão para que as pessoas comprem produtos de nossa empresa. Em segundo 

l u g q  nossa empresa ualorizá as relap7es com climtm  vossas comuutica@tís com 

clientes são personalizadas e nós oferecemos produtos que os clientes desejam. Nossos 

clientes tem uma grande liberdade para transmitir suas opini8es. Nós recebemos 
muitós é-máil& sugéStõés Só piiródUtóS qúé deiréiiriám ser ãp.áiiers da. 

Internet, porque nilo comercializamos a mesma variedade de produtos que existe em 

nossas lojas @ara mitar que clientes de nossas lojas optem por comprar em nosso 

website). Em terceiro, recentemente fizemos uma pesquisa com o objetivo de saber se 

nossos clientes do comércio eletrõníco também compram em nossas lojas ou vice-e- 
para i 8fo, C;r.uZd-m-oS .dados de. paanm@e.S. C;*m dados de. carf6eB- & cFeedito ou & 

débito. O resultado foi muito interessante, nós descobrimos que cerca de 50% de nossos 

clientes do camircio sletrcinico são pessoas que não compram em nossas bjas porque 

vivem em cidades onde não temos lojas. Outros 40% moram em lugares próximos às 

lojas mas não si70 clientes destas. Realizamos então outra pesquisa, para saber se estes 

clientes c.owpruvam atTm.&SS de no5ms caStdzoggos~ para Suppr.esQ, desco~r-imoS 

que apenas 20% deles anteriormente compravam através deste meio. O comércio 



eletrônico abriu um novo mercado para nós. Este mercado ainda é pequeno, representa 

apenas 5% do total de vendas de nossas lojas, mas é uma realidade." 

Este entrevistado também comentou sobre grãtide tendência do comércio 

eletrônico: "Pessoas com rendimentos mais baixos estão aderindo ao comércio 

eletrônico. Isto ocorreu devido à redução dos preços dos computadores. Nós 

percebemos isto porque acompanhamos a venda de computadores durante dois anos, 

como medida para tomar a decisão de aderir ao comércio eletdnico. > J  

A personalização é utilizada para manter relações com clientes. Preferências e costumes 
(6 de clientes são sempre lembrados. Conforme um dos entrevistados: Por exemplo, 

quando um cliente tem um determinado esporte como hobbie e já comprozr algum 

equipamento relacionada a este esporte em nossa loja virtual, no mês de aniversário 

deste cliente, enviamos um e-mail oferencendo um desconto para outros equipamentos 

relacionados a este esporte. Além disto, clientes cadastrados em nosso website realizam 

suas compras mais rápido, porque armazenamos seus dados e disponibilizamos um 

histórico de suas transações online. " 

A JKL concentra seus esforgos ein apriinoraf as relações com clientes como forma de 

fazer com que estes retornem ao seu website. De acordo com um dos entrevistados: 

"Entendemos que a lealdade de clientes é mais importante do que sua primeira visita. 

Por isto, utilizamos um aplicativo que envia informações customizadas semanais, para 

usuários que se cadastram em nosso website. Nossos clientes online são os primeiros a 

saber sobre promoções e ofertas. " 

Em relação à coleta de dados de clientes, um dos entrevistados respondeu: "Nossa 

empresa é muito cautelosa em relação à privacidade. Coletamos informações sobre 

nossos clientes mas não compartilhamos com terceiros, nós as utilizamos para nossa 

empresa. Se temos seu e-mail não enviaremos, por exemplo, e-mails com promoções 

para você, a não ser que você indique que deseja recebê-los. E mesmo que esta seja sua 

escolha, você tem direito de optar por parar de receber nossos e-mails ". Conforme este 

entrevistado, â polífiea de privacidade da JKL é: "Mantemos estrita confidência em 

relagão às informaçães de nossos clientes. " 



REESTRUTURA~ÃO DE PROCESSOS 

A JKL conformou um estoque de produtos somente para o comér~io eletrônico. Este 

estoque cõnta com cerca de 5500 itens. Os produtos são eriiriâdoii parã seixs dierifes por 

via regular (entre 3 e 5 dias) ou expressa (entre 1 e 2 dias), através dos correios ou de 

uma empresa privada de sorreios. Conforme um dos en@evistados: "A conformação de 

um estoque próprio para o comércio eletrônico facilita nosso controle. Desta forma, 

não necessitamos reestruturar processos de gestão de estoque. " 

A JKL reestruturou processos de marketing e vendas para o comércio eletrônico. 

Conforme um dos entrevistados: " ...p or exemplo, lançamos o "dinheiro online ". São 

cupons de descontos que podem ser trocados por mercadorias. Para cada 50 dólares 

em compras online, um cliente cadastrado recebe 5 dúlares. Em nossas lojas, este 

percentual varia entre 2% e 5%) dependendo do total de compras. Também lançamos 

códigos de promoções, que são uma palavra ou um conjunto de letras que, quando 

digitado no formulário de compras online, dão descontos sobre o valor total das 

compras. Nós enviamos e-mails a clientes cadastrados, contendo estes códigos de 

promoções. Nós também lançamos produtos que vendemos somente online, isto é, não 

são encontrados em nossas lojas. NO comércio eletrGnico temos que ser mais agressivos 

para vender do que em nossas lojas. Isto porque em nossas lojas contamos com a ajuda 

de nossos vendedores para, por exemplo, oferecer um produto que pode substituir 

aquele que o cliente deseja comprar. Nossos processos de marketing e vendas para o 

comércio eletrônico foram estruturados para conquistar novos clientes e manter 

clientes. " 

Outro entrevistado comentou: "Em nossas lojas os clientes tem o auxilio de nossos 

vendedores para comprar produtos. No comércio eletronico isto não é possível, então 

nós oferecemos informações bastante detalhadas sobre nossos produtos, inclusive sobre 

sua garantia. Nossa página de atendimento aos clientes conta com um guia para 

medidas de roupas e calçados. Se as informações não são suficientes, diponibilizamos 

um número de telefone, para tirar dúvidas sobre produtos. Nós reestruturamos 

processos de venda de forma a solucionar, online, os problemas que nossos vendedores 

resolvem em nossas lojas, ou seja, pensamos em um vendedor virtual. " 



Aprimorar prosessos de negócios 6 um parte importante do planejamento de negócios 

da JKL, para o comércio eletrônico. Como exemplo, um dos entrevistados citou a 

decisão de manter os dados de clientes para agilizar seu processo de compra: "Quando 

lançamos nosso websife, cãda vez que um usuário desejava comprar algo, tinhã que 

digitar todos seus dados. Nós decidimos aprimorar este processo, por isto mantemos os 

dados, para os clientes que desejam, isto é, devem ser cadastrados. Isto permitiu 

agilizar as transações online. " 

A JKb possui um plano estratégico formal e de longo prazo para o com6r~io eletrônico. 

Conforme um dos entrevistados: "O comércio eletronico não tem ponteiras. Nossa 

empresa pretende investir no mercado internacional e, para isto, contratamos uma 

consultoria que começou a realizar estudos de mercados, para determinados produtos 

que pretendemos comercializar para outros paises. " 

A JKL mede a eficáeiã de seu projeto de comércio eletrônico através do número de 

visitas de clientes cadastrados a sua página, do número de transaçbes realizadas e do 

número de usuátios cadastrados somente pafa receber seus e-mails coin proilloções. 

Estes dados são comparados com dados de suas lojas, por localidade, visto que para 

acessar suas páginas com detalhes de produtos, é necessário digitar o código de 

endereçamento postal. Além disto a JKL envia mensalmente, via e-ma& um 

questionário para avaliação da satisfação de clientes. 

RECURSOS HUMANOS COMPLEMENTARES 

A JKL terceirkou os ser+iços de desenvolvimento, hospedagem e administração de seu 

website. Conforme um dos entrevistados, isto contribuiu para reduzir custos: "Nossa 

equipe de tecnologias de informação tem muitas atribuições. Não poderíamos contar 

com ela para o desenvohimento do comércio eletrônico. Por outro lado, contratar mais 

pessoas com esta finalidade tornaria o processo mais caro e mais lento. Há empresas 

no mercado muito bem preparadas para isto, então optamos pela terceirização destes 
>, serviços. 



Outro entrevistado tembkm coinentou sobre a terceirização dos servigos de 

desenvolvimento, hospedagem e administração do website da JKL: "A externalização 

dos serviços de hospedagem e administração de nosso website tem sido satisfatória 

como uma abordagem inicial, pois eliminou a necessidade de investimentos em novas 

tecnologias e recursos humanos e não aumentou a demanda de nossa equipe. 

Conforme o papel que o comércio eletrônico representar em nossas futuras estratégias 

de marketing se este papel for mais ativo, então poderemos decidir pela internalização 

destes serviços, para exercer um maior controle sabe o contetido e as operações de 

nosso we6site. Por enquanto, nossa empresa não pretende contratar novas pessoas ou 

treinar pessoas em tecnologias para o comércio eletr6nico. " 

A JKL conta com uma equipe de negócios especifica para o comércio eletrônico. Esta 

equipe é coordenada pelo Diretor de Negócios na Internet e compreende oito 

profissionais da áiea de negócios, com uma média de três anos de experiência em 

comércio eletrônico. 

A equipe de tecnologias de informação da JKL p&icipa do planejamento do comércio 

eletrônico. De acordo com um dos entrevistados, o gerente de tecnologias de 

k6otinação e o gerente de negó~ios na Intemet da JKL, desenvolve~aiii o pfojeto de 

comércio eletrônico em conjunto com uma empresa de consultoria: "O gerente da 

equipe de tecnologias de informação trabalha conosco há cerca de três anos. Ele 

participa do planejamento estratégico de tecnologias de informação para nossas lojas e 

também para o comércio eletronico, pois possui cinco anos de experiência nesta área. 

Quando temos que tomar uma decisão de negócios relativa ao comércio eletrünico, 

convocamos reuniões para sua avaliação. As equipes de tecnologias de informação e 

de negócios na Internet trabalham em conjunto no planejamento do comércio 

eletrônico. J> 

Conforme este mesmo entrevistado, as equipes de negócios na Intemet e de tecnologias 

de informação tem papéis distintos: "Nossa equipe de tecnologias de informação 

implementa os requisitos de negócios através das tecnologias de informação, mas não 

possui as mesmas competências de nossa equipe de negócios na Internet para a 

resolução de problemas de negócios. " 



A JKL utiliza um grade número de recursos de interatividade para clientes 

cãdastrados. Quandó estes clientés ãCessatn seu website, recebem infõrmações sobre seu 

histórico de compras e sobre a quantidade de dinheiro onlirre que possuem. Podem 

também utilizar um apli~ativo que permite que visuaíizem at6 20 produtos por página, 

porém este aplicativo não está disponivel para domload e deve ser solicitado via 

telefone ou e-mail. Além disto podem verifcar o status de seus pedidos online. 

Para usuários não cadastrados, a interatividade ocorre, por exemplo, quando selecionam 

um determinado produto. Uma lista com produtos rela~ionados ou similares é mostrada 

ao lado dos detalhes do produto selecionado. 

O website da K L  compreende páginas com infofniações de produtos que incluem 

fotografias coloridas, descrições completas de várias características e beneficios de 

produtos, infomxições sobre a garantia e preços. Produtos em promoção tem os preços 

destacados em vermelho e amarelo. 

A JKZ1, utiliza uin aplkativo para catálogos, que perínIte a orgafuza@o das info~magões 

que disponibiliza sob forma de agrupamentos em pastas, a conformação de muitos links 

de pesquisa. 

O aplicativo de transações de compralvenda da JKL permite que os artigos 

selecionados sejam adkionados, mostrados ou removidos de um sarrinho de compras 

virtual. Este aplicativo envolve mecanismos de segurança de transações. 

O website da JKL, esth prepárãdo pãra receber muitos usuários ao mesmõ tempo e está 

disponível 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Backups e atualizações não 

inviabiham esta disponibilidade porque a empresa possui te~nologias específ?~as, que 

não causam grandes impactos na funcionalidade de seu website. 

Conf'orme um dos entrevistados: "O desenvolvimento do projeto de coHércio eletrônico 

partiu da premissa de fazer com que os clientes que compram online sintamzse tão à 

vontade quanto em rtmsas lojas. " Este entrevistado mencionou que as te~nologias de 
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infomqão foram pesadas para atender a esta premissa e sorresponderam as 

expectativas da JKL. 

A Tabela 11, a seguir, identzsa as respostas dos entrevistados da .TKL em relagão aos 

beneficios de comércio eletrônico realizados por esta empresa. O questionário encontra- 

se no ANEXO B .3. 

Tabela 11 - Beneficios de Comércio Eletrônico 
Empresa JKL 

BE04 - Reduziu custos administrativos 
BE05 - Reduziu custos de suporte a clientes 
BE08 - Redwiu custos C Q ~  estoaues 

I BE10 - Aumentou a habilidade de resposta aos competidores 
-- - . . 
BE11 - Permitiu uma melhor interação com clientes 
BE12 - Permitiu melhor comtxeender as necessidades de clientes 
BE13 - Proveu melhores informações para a tomada de decisões a nível gerencid 
BE14 - Proveu, aos clientes, meIlrores informações sobre prcdutos/serviç~ 
BE17 - Facilitou a troca de informacões com ~arceiros de negócios (cliente. fornecedores. &c.) 

.2 , , 

BE18 - Fa~ílitou o processamento de pedidos 
BE22 - Racionalizou a repdção de estoques 
BE23 - Racionalizou processos de compra 
BE24 - Aumentou a habilidade de customizar vendas 
BEZ5 - Contribuiu para manter clientes 
BE26 - Tornou nossos produtos/serviços mais conhecidos 
BE27 - Permitiu diferenciar nossos ~rodutos/servicos dos ~rodutos/servicos de nossos comuetidores 

L 

1 BE28 - Proveu acesso a novos mercados 
BE29 - Estreitou as relações som clientes 
BE30 - Proveu oportunídades em nichos de mercado -- 

Conforme a tabela 11, a JKL alcançou muitos beneficio~ de redução de custos e 

rcicionaka@o de processos através do comércio eletrônico. De acordo com um dos 

entrevistados estes tipos de beneficios foram alcançados principalmente através da 

forma como a JKL utiliza suas tecnologías de informação. Este entrevistado citou como 

exemplos desta utilização a interligagão eletrônica eritre a JKL e seus fornecedores e as 

comunicações personalizadas com clientes, através do envio de e=mails com ofertas 

baseadas em suas preferências. 



Um dos entrevistados destacou Gomo mais importantes os benefi~ios que envolvem a 

abertura de mercado. Este entrevistado mencionou a experiência da JKL como principal 

fator para a obtenção destes beneficios. Para este entrevistado, vendas através de 

cãtálogos e através da Intemét sãõ fõrtémenenté inferrélácionãdãs: "... as páginas da 

Internet conformam um catálogo virtual, a JKL transferiu sua experiência neste tipo de 

comkrcio para a Internet. " 

Um terceiro entrevistado destacou cs papel do com6rcio eletrônico em tornar os produtos 

comercializados pela JKI, ainda mais conhecidos no mercado. De acordo com este 

entrevistado: "Como a JKL já possuía a experiência de vendas através de catálogos, o 

comércio eletronico não somente permitiu qus estas compstências fossem aprimoradas, 

reforçando a imagem da empresa como forte utilizadora de tecnologias de informação 

como também ampliou o conhecimento de nossos produtos no mercado criado pela 

Internet. " 

Outro entrevistado destacou â interatividade com cfientes5 dcan$ada através do 

comércio eletrônico. Conforme este entrevistãdo: "O comércio eletrônico permitiu que 

nossa diretriz de '@lar e vender" fosse transformada em "ouvir e aprender". Isto 

porque consideramos cuidadosamente as opiniões de nossos clientes, que recebemos 

através de e=mails e também monitoramos suas preferências, de forma a ofertar 

podutos que correspondam a estas preferências. 

RELACÃO ENTRE A ORTENTAÇ~O ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS E A 
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIAS DE TNFOKMAÇÃO 

A Tabela 12, a segúir, identificá ãs respostás dós entrévistadõs da JKL em reláçãõ à 

orientação estratégica de negócios desta empresa. O questionário encontra~se no 

ANEXO B. I. 

Tabela 12 - Orientação Estratégica de Negócios 
Empresa JKL - 

I Questão I Entrevistado I D 1 M ] 



Conforme a Tabela 12, veritica-se que a bussa de novas oportunidades de negósios 

como suporte à intenção de domínio de mercado é considerada muito importante. Isto 

pode ser observado através da intenção da empresa em investir mais no mercado 

internácional pãrá ó comérció eletrôriicó, cónfórme mencionadõ no item Plãnéjãrnento 

do Comércio Eletrônico, neste capítulo. 

De acordo com a Tabela 12, a formação de alianças com clientes e fonecedores é outro 

aspecto importante na orientação estratégica de negócios da KL.  Isto pode ser 

observado em suas relações com fornecedores, com os quais estabeleceu unia ligação 

direta através de sua extranet. Alianças estendemzse também a instituições financeiras, 

codorme mencionado por um dos entrevistados no item Relações com Fornecedores, 

neste capítulo. 

Em relação aos seus clientes, a JKL comidera a busca de maior aproximação através de 

incentivos às comunicações como uma forma de aliança. Codorme um dos 

entrevistados: "Úm dos aspectos mais significativos do comércio eletrônico compreende 

o fato de que os clientes (e não os vendedores) controlam os produtos e podem prover 

comentários instantâneos. Uma forma de se estabelecer aliamças com clientes 

compreende fazer som que eles sintam-se imporítantes e mostrar que aquilo que eles 

pensam e dizem realmente tem valor para a empresa. " 

Outro entrevistado esclareceu que incentivár feedbach compreende uma forma de 

estabelecer alianças, na medida em que a JKL responde aosfeedbacks, considerandozos 

cuidadosamente somo uma possível oportunidade e implementando-os quando 
I <  convenientes: ...q uando um cliente entra em contato com nossa empresa, 

consideramos este contato como uma oportunidade e o primeiro passo consiste em 

analisar esta oportunidade e então determinar sua possível operacionaliza@ío. Por 

exemplo, o link "Idéias Inovadoras" partiu da sugestão de um cliente. Este cliente 

enviou um e-mail para a criaqão de uma página para produtos recém-lançados no 

mercado. " 



A Tabela 13, a seguir, idengifi~a as respostas dos entrevistados da JKL em rela~ão a 

orientação estratégica de tecnologias de informação desta empresa. O questionário 

emontra-se no A ~ o  B.2. 

Tabela 13 - Orientação EstratP*@s de Teenulogias 
de Infõrrna@o - Empress JKL 

(Notas: D = Desvio Padrão = M = média) 

De acordo com a Tabela 13, a utilização de tecnologias de informação para identificar 

novas oportunidades de negósios e Gomo um meio para estabeleser ligações e formar 

alianças com clientes e fornecedores é considerada importante. Isto pode ser observado 

através da forma como a esta empresa utiliza as tecnologias de informação em suas 

rela@es e fornecerlores, confõrme mn&nado ante & meat e; 

Em geral, observou-se um consenso entre os entrevistados de que zs orientações 

estratégicas de negócios e de tecnologias de informação da JICL são muito bem 

definidas. Os entrevistados também consideraram que as tecnologias de informação são 

entrevistados: "Algumas empresas tomam como partida características gerais de 

determinadas tecnologías de informação e então desenvolvem estratégias de neg6cios 

baseando-se nestas tecnologias. A JKL, ao contnirio, antes de iniciar seus negócios no 

comércio eletrhico já possuía uma id&a de oferecer seus produtos através de um meio 

eletr6nico. Como já possuíamos m a  experiância fora das lojas, ou seja atravds de 

catálogos, planejávamos em atuar em outro meio e chagamos mesmo apensar na TV. 

Com. o desenvolvimento da Internet, tivemos apenas que transpor estas idéias para este 

meio, ou seja, utilizá-lo como suporte para implementar esta idéia. " 



5.3 ESTUDO DE CASO 3 

A EMPRESA XYZ ONLINE 

CONTEXTO 

A XYZ é uma empresa que atua no comércio varejista de livros e música e possui uma 

grande cadeia de lojas. A XYZ foi fundada em 1995, a partir da união de duas grandes 

cadeias de livrarias e foi a primeira a introduzir no mercado o conceito de grandes 

livrarias. 

No início de 1998, esta empresa decidiu iniciar seus negócios no comércio eletrônico. 

Seu desafio compreendia criar um website que permitisse competir com outras livrarias 

online, beneficiando-se do forte estabelecimento de sua marca no mercado, para prover 

uma experiência de compras online similar a oferecida em suas lojas. 

Em 1999 a XYZ criou a XYZ ONLINE, conforme um dos entrevistados, com o objetivo 

de alavancar o modelo de negócios de sua empresa holding, liderar o comércio 

eletrônico varejista em seu segmento e assegurar seu sucesso como um novo 

empreendimento. A XYZ ONLINE tem um total de 250 funcionários e é considerada a 

primeira em volumes de vendas de livros online no Canadá. O comércio eletrônico 

representa um total de 43% das vendas de suas lojas (NielsenINetRating, 2001). 

Em 2001, a XYZ foi adquirida por um grande conglomerado que atua nos setores 

financeiro, automotivo, de comunicações e de informática. Este grupo integrou a XYZ e 

outra grande cadeia de livrarias e mantém a XYZ ONLINE, que é objeto deste estudo. 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

A XYZ ONLINE comercializa livros, vídeos e DVDs, compreendendo um total de 

aproximadamente um milhão de títulos. 



RELAÇÕES COM FORNECEDORES 

A XYZ ONLINE recebe seus produtos dos mesmos fornecedores de suas lojas. 

Conforme os entrevistados, não houve nenhuma mudança nas relações com estes 

fornecedores, em função do comércio eletrônico. De acordo com um dos entrevistados: 

"Nossa holding atua no mercado há algum tempo, mas as empresas que a 

conformaram atuavam no mercado há muito tempo, então nos beneficiamos disto. Nós 

não tivemos que buscar novos fornecedores ou modzjkar nossas relações com os 

fornecedores de nossa holding em função do comércio eletrônico. Nós consideramos 

que nossas relações com nossos fornecedores são abertas e de confiança. " 

Para a distribuição dos produtos que cornercializa através do comércio eletrônico, a 

XYZ ONLINE utiliza os serviços de correios locais ou de uma empresa de serviços de 

correios privada. Uma das grandes vantagens competitivas da XYZ ONLINE, 

conforme um dos entrevistados, é sua habilidade em distribuir livros por todo o país. De 

acordo com um estudo da Forrester Research Inc. (2001), 54% dos canadenses que 

utilizam a Internet não compram online porque muitas empresas não entregam produtos 

no Canadá. Isto ocorre devido à intensa regulamentação sobre a taxação de produtos. 

Conforme um dos entrevistados, a XYZ ONLINE beneficiou-se do fato de ser uma 

empresa canadense e de que sua empresa holding atua há muitos anos no mercado: 

"...nossa holding atua neste mercado há muitos anos. Nós nos beneficiamos do seu 

conhecimento e da experiência sobre diferentes sistemas de tarifação. Isto facilitou a 

distribuição de nossos produtos a nivel nacional, desde o lançamento de nosso 

we bsite. " 

A XYZ ONLINE também possui relações abertas e de confiança com instituições 

financeiras. Conforme um dos entrevistados: "Nossa empresa se beneficia de relagões 

com instituições Jinanceiras construidas ao longo de muitos anos através de nossa 

holding. Nós aceitamos pagamentos apenas através de cartões de créditos, mas como jci 

utilizamos os serviços destas instituições em nossas lojas, o processo para o comércio 

eletrônico foi mais simplzjkado, ou seja, n8o tivemos que enfrentar uma certa 

burocracia comum que uma nova empresa teria. " 
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RELA~ÕES COM CLIENTES 

A XíZ Ó&fLiNÉ personaliza as comunicações com seus clientes, como forma de 

-ter sirã léáldadé. Clientés cãdãstrádõs visüãlizãní úm hktôrico de süãs cõmprãs dos 

últiinos dois meses e, além disto, recebem sugestões de novos títulos de produtos, que 

são identifisados com base em seu histórico de compras. A XYZ ONLINE tambkrn 

incentiva seus clientes a enviar comentários sobre seus produtos. Estes comentários são 

incluídos mma lista de revísgo, abaixo de cada títuío. 

A XYZ ONLINE coleta o máximo possível de dados de seus clientes, não interferindo 

em siia pfiva~idade. Conforme urn das entrevistados: "Temos uma política que respeita 

a privacidade de nossos clientes. Por exemplo, muitas empresas de comércio eletronico 

guardam o número de cartões de créditos de seus clientes, just$?cando isto como forma 

de agilizar o processo de compras, quando o cliente retorna ao seu website. Esta é uma 

informaqão muito confidencial e muitas pessoas não se sentem à vontade para 

disponibiliaá-la, mesmo com toda a segurança de um website. Nós acreditamos, 

inclusive, que esta pode ser uma barreira para o comércio eletrônico, então avisamos 

aos nossos clientes que eles podem optar por cadastrar estes dados ou por fornecê-los 

somente quando estiverem realizafido uma compra". 

Conforme um dos entrevistados, a XYZ ONLINE baseou=se nos processos de negócios 

de sua holding para hplementar o ~ õ m d r ~ i o  eletrônico: "Nossa empresa se baseou no 

modelo de nossa holding ou seja, procurou transpor os processos de nossa holding 

para a comércio eletronico. Muitos deles não foram necessariamente modzfkados. Por 

exemplo, em relação ão markfing, nós temos incentivos parã faZer com que nossos 

clientes voltem a comprar em nossas lojas. Estes incentivos sZo certijkados de 

descontos que emitimos para clientgs qw possuem nossa cartão. Nossa cartão não é 

um cartão de crédito, ele apenas identiJica nossos clientes e suas compras. Em nosso 

website, é possível aplicar para receber este cartão. Mas os controles de compras 

independerh dele, porque como para comprar online é preciso se registrar, esta é a 

forma que utilizamos para identzjicar nossos clientes e compras. Entretando 



mantivemos esta opção de aplicar para nosso cartão online para reforçar nossa marca 

e incentivar clientes online a visitar nossas lojas também. " 

Outro entrevistado comentou sobre os processos de vendas: "Quando contratamos a 

empresa que prestou consultoria para nosso projeto de comércio eletrônico, 

estabelecemos como uma das prioridades de nosso projeto a facilidade de realizar 

compras online. Em muitos websites, por exemplo, é preciso navegar entre muitas 

páginas para concretizar uma transação. Além disto, informações sobre produtos são 

poucas e dispersas. Nós pensamos em todos estes detalhes de forma a criar processos 

voltados para o comércio eletrônico e atrair novos clientes, pessoas que gostam de 

fazer suas compras online. " 

A XYZ ONLINE trabalha com um estoque mínimo. De acordo com um dos 

entrevistados, esta é uma diretriz do projeto de comércio eletrônico: "Geralmente temos 

em estoque os produtos em lançamento, que são os que apresentamos na primeira 

página de nosso website. Quando recebemos um pedido de um produto que não está 

disponível em nosso estoque, consultamos nossas lojas e, quase sempre recebemos este 

produto de uma delas. Quando isto não ocorre, requisitamos o produto diretamente ao 

fornecedor. Nossos pedidos são prontamente atendidos por nossos fornecedores porque 

nossa holding tem uma relação de muitos anos com estes fornecedores. " 

Aprimorar processos de negócios é parte fundamental do planejamento de negócios da 

XYZ ONLINE: "Nós lançamos muitos produtos no mercado. E o sucesso destes 

produtos depende do aprimoramento de nossos processos de negócios. Por exemplo, 

permitimos que usuários cadastrados em nosso website criem uma lista com títulos de 

produtos que desejam adquirir. A principio esta lista era disponibilizada somente para 

o próprio usuário, como uma forma de lembrá-lo, em futuras compras ou para 

identificar produtos que não disponibilizávamos online. Então decidimos que 

deveríamos permitir que outras pessoas consultassem estas listas, como uma forma de 

atrair mais clientes para nosso website. Assim nós implementamos esta facilidade e 

qualquer usuário que saiba o nome de identificaqão de outro pode consultar sua lista." 



A XYZ ONLINE possui um plano f o m l  e de longo prazo para- seas negócios em 

comércio eletrônico. Conforme um dos entrevistados: "Nós estamos desenvolvendo um 

novo website, com novos servjqos. Estes serviqos fbram planejados de forma a perm jtir, 
a ong. o pFazo, diP~ base de clienfeB, niwl ;í".III1a.cio e no 

lucros. " 

A XYZ ONLINE utiliza três formas para medir a efichcia de seu projeto de comércio 

eletrônico. A primeira compreende o número de visitas realizado ao seu website. Outras 

íne&fas C omreen dem a dos prodüfos pe dkpoÍiibm píLI:.a. em r;eü 

website, através dos comentários enviados por usuários e através do volume de vendas 

destes produtos. 

RECURSOS HUMANOS COMPLEMENTARES 

A XYZ ONLINE não possui uma equipe formal de comércio eletrônico. Sua gerências 

de tecnologías de inhmaçã~ ,  mapbthg e hauceka atuam em so~&nto para integrar 

tecnólógiàs dé infõiíííáçãó é ótjdêtivó~ de négóciós. Um dós éntrévi~tádõ~ fálóu mbre á 

importância desta integraçgo: "Para conformar um modelo de negócios que obtém 

s u ~ ~ s s o  no somd~ifto ol8~Ôntco 6 pmciso apr.opriar-sgj dtt melhor forma possívelj das 

oportunidades oferecidas pelos recursos tecnológicos. Desde que decidimos firmar 

nossa presenga no comérçio ele~ônico avaliamos estas oportunidades e utilizamos as 

tecnôlógiá# com6 shpófté 23 ~ó+~g&s &w&tégi&sj. Mô~s&s g@i;ênçiás & m&pke&~g, 

financeira e de tecnologias de informaçdo trabalham em conjunto para isto. " 



A XYZ ONLINE terseirizou o desenvolvimento de seu websitg, mas mantkm sua 

operacionalização internamente. Esta operacionalização é realizada pela equipe de 

tecnologias de informação, que canta com sete profissionais. Ó gerente desta equipe 

p&ticipou do plãn~jãíiiénto dó projetõ de com6rció êletrbriico. Colifõrmê um dõs 

entrevistados, "...além de seu envolvimento com os objetivos de negócios da empresa, 

ele realizou todo a tmbalho tknico em conjunto som uma consultoria contratada para 

desenvolver o projeto de comércio eletrônico. J' Atualmente, o gerente de tecnologias de 

informação da XYZ ONLntlJE possui cinco anos e meio de experiência em com&cio 

eletrônico. 

Óutros componentes $a equipe de tecnologias de hk~rmação da XYZ ÓNLINE s k :  rim 

administrador de website, um adminstrador de bancos de dados, um analista de sistemas 

e três programadores, que mantêm e administram o conteúdo do website da X Y Z  
OmINE e as ppmaçõeS ónline; pj&sbnâk fsõssuem, em *& de 

experiência em comércio eletrônico. Não existe um planejamento para adquirir e 

çompkmentar compet6mias em tecnelag-bs de Itifa-qãa. h & r n i %  um dos 
énti;évgtá&sr ''N óssã pápã maiitev nossó atm niv@l & J 2  

Conforme um dos entrevistados, ao iniciar seu projeto de comércio eletrhico, a Xk'Z 

Omm i&&fi€óu ti;& jir&ipf& i;équ&itõs páfá ~ õ ~ t f u ~ ~ õ  & Seu $f@&ifer 

confiabilidade, facilidade de uso e funcionalidade. Entre estes requisitos, a facilidade 

de usaj que diz respeito à de seleçiio de produtos e ao preeachimento de pedidos, foi 

considerada fundamental para fazer com que seus clientes retornassem ao seu website e 

para melhor direcionar o volume de vendas. Isto porque, de acordo com este 

eBfr êvistãdos, r étéi; clieefitéS d&cionár o de v&ãs são áspéaos m&o 

importantes neste tipo de negócios, que compreende uma margem de lucro muito 

rediizkk 

A mZ Omm 
identificou a interatividade como uma forma de atrair novos clientes. 

C&ntes sa.a dos no da XYZ podem premC um "&"a & &sejos,, 

produtos que gostariam de adquirir futuramente. Cada vez que um cliente cadastrado 

entra em seu website, tem acesso a esta lista. @anda este c h t e  campa algum destes 
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produtus, este 6 automatisâmgnte removida da lista. Usuários que desejam presentear 

uma pessoa podem consultar a "lista de desejos", bastando digitar seu nome. Quando o 

presente é comprado onlhe, também é automaticamente removido da lista. 

Cada vez que acessam o website da XYZ ONLINE, clientes cadastrados são informados 

de suas compras realizadas nos dois hltimos meses e rgcebem stlgestaes de novos 

lançamentos de produtos, com base em pern histórico de compras. 

(-, web8jte da ONLINE püb&a fOtOS e &scfQ&ões de líinC8 ment os & acordo com 

quatro categorias: livros, filmes, DVDs e uifantil. Links para informações mais 

detalhadas, tds coma revisões de fivrcrs, praas de entrega e preços são dkporUbhdos 

na própria fotografia do produto. Este conteúdo é atualizado semanalmente mas de 

acordo com promoções como, por exemplo, datas especiais pode ocorrer até três vezes 
em 

A XYZ 0Nb.INE nãg canta c0m um apkativa para catA10gas sa&tica$ca, de & m a  que 

títulõa ílué ,.ãó cónStám .dá$ págiiiâB as ríuátfó catégóTiáSf liVi;ó$ 

DWs, infantil e vídeos, além de sua página principal, são acessados somente atravks de 

busca, 

O aplicatívo de transaç6es da XYZ ONLBE envolve mecanísmm de segurança de 
trãaáGões e éóntá éóm uiji Oárraó dê cómprãs párá quál ãrtigõs 

selecionados s5o adicionados, mostrados ou removidos. 

O website da XYz ONLINE, está preparado para receber muitos usuários ao mesmo 

tempo e está disponível 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Backups e 
âtüaEaGões nãó dkpõ~billdadé põf4Lü8 a póssui Pecnólogias 

específicas, que não causam grandes impactos na funcionalidade de seu website. 

Conforme um dos entrevistados, as tecnologias de informaç-ão exercem um importante 

papel no comércío eletrônico da XYZ ONLINE: Y s  tecnologias de informação atuam 

de negócios para nosso website, nós avaliamos as tecnologias disponíveis e us 

facilidades que podem prover. Quando uma destas tecnolugias apresenta facilidades 
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que correspondem ao que buscamos, nós seledonamos esta tanolcrgia para 

implementa@o. " 

A Tabela 14, a seguir, identifica as respostas dos entrevistados da XYZ ONLINE em 

relação aos beneffcio~ planejados que foram realizados por esta empresa. O questionário 

encontra-se no ANEXO B.3. 

Tabela 14 - Beneficias da Comércio Eletrônico 
Empresa XYZ ONLINE 

I BE07 - Reduziu custas de urucessamento de informacães 
BEOS - Reduziu custos com estoques 
BEI 1 - Permitiu uma liiekor hteração som &entes 
BE12 - Permitiu m&or compreender ás nemsidãdes de clientás 
BE13 - Proveu melhores infomacões uara a tomada de decisões a nível ~erencial > x - 
BE14 - Proveu, aos clientes, melhores informaçtks sobre produtos/serviços 
BEiS = Facilitou a cobrança 
BE16 - Facaitou a mdtoria eletrikdca 
BE18 - Facilitou o processamento de peáidos 
BE20 - Aumentou o controle de dados 
BE22 - Racionalizou a Peposição de estoques 
BE23 - Racionálizõu prõcessos de compra 
BE24 - Aumentou a habilidade de customizar vendas 
BE25 - Contribuiu para manter clientes 
BE26 = Tornou nossos ~rodutosíservícos mais conhecidos I BE27 - Permitiu Cbierenciar nossos produtos/serviços dos pr~utos/serviços de nossos competidores 
BE2S - Prova acesso a novos mercados 
BE29 - Estreitou as relações com clients 
BE30 - Prove11 onoWcXades em nichos de mercado 

Conforme a Tabela 14, observa=se que os beneficios alcançados pela XYZ ONLINE no 

sornkrcio eletrôako compreeriderãm, em geral: maior interagão som dientes e 

facilitação e racionalização de processos. 

De acordo C o m  13% dós erifrévi~tadôs: "Muiras empresas aindá nZo inves2'irün~ 

suJicientemente na comunicação com seus clientes online. Investir em recursos que 

permitem maior iílteraçãa som clientes contribui para melhor direcionar OS produtos 

comercializados pela XYZ ONLINE, de acordo com suas preferências. " 

Oufm énf com da racbm&. de pmcessos a fCl- 

como a XYZ ONLINE gerencia seu estoque. Conforme este entrevistado: "Contar com 

as lojas como fbrnemdcrras dos produtos que comercialiaamos online reduziu Q tempo 
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de espera para seu recebimento e, alim distoJ facilitou a formulação de pedidos. As 

lojas fornecem cerca de 90% dos produtos comercializados. Os pedidos de 

fornecimento são automaticamente gerados através de um único sistema, interligado ao 

sisfema de conpole de esfoqQes das lojas. " 

RELAÇÃO ENTRE A ORIENTAÇAO ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS E A 
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

A T&.ga 15j a seg-uií;j as resis dos en@ev &ta& da XYZ OmINE em 

relação a orientação estratégica de negócios desta empresa. O questionário encontrasse 

no ANEXO B. 1, 

Tabela 15 - Orientação Estratégica de Negócios 
Empresa XYZ OWLINE 

Conf*me a 15j observa- se a Wd u$&& de custos e são aspectos 

importantes na orientação estratégica de negócios da X Y Z  ONLINE. Um dos 

entrevistados citou cem0 a e m p b  a ccmrdena@o entre as fun~ões de marketing e 

vendas no projeto de comércio eletr6nico: "A XYZ OhEIiVE monitora os comentários 

enviados através de sem clientes e compara com o volume de vendas por exemplo, para 

um determinado autor. Quando este autor tem uma grmde aceitq&oJ enviamos 

anúncios de seu novo langamento direcionados a um grupo espec@co de clientes que 
i, comprou alguma de suas obras e h u  recomendou este autor através de nosso website. 

A realização de pesquisas de longo prazo, com o objetivo de aumentar a 

~ompetitividade ria iner~ado compreende outro importante item na ori9rítar;ão 

estratégica de negócios da X Y Z  ONLINE. Um dos entrevistados mencionou que a X Y Z  

ONLIIG vem realizanda pesquisas de mercado h6 algum tempo, com o objetivo de 



A Tabela 16, a seguir, identxca as respostas dos entrevistados da X Y Z  ONLINE em 

relação a orientação estratégica de tecnologias de informação desta empresa. O 

qué~tionáfio eneontrá-se nõ ANEXO B .2. 

Tabela 16 - Órientação ~stratégica de Tecnologfas 
de ~nformação - Empresa XYZ O N L m  

(Notas: D = Desvio Pa&o - M =média) 

Cõnfóí;mê & T&fiélá 16, d&&fi&-$é que; ut&&$ó & técmló@ã$ & i n f õ m o ã ~  par& 

medir o desempenho em relaçiio aos objetivos é um aspecto importante na orientação 
estratég-jca de eGno logias: de moromc:ao da XYZ ONLINE, Um dOS entiie~s:tadOS 

um exemplo desta utilização: "Temos alguns objetivos em relação volume de vendas 

realizados atravks de nosso website. fitamos constantemente comparando este número 

com osmpr oJJe::Liõe.s. Con tomos com üplic;afivo .& sirpoee; a decisões ijusfo 

que, entre outras funções, estima volumes de vendas futuros a partir de vários dados 

coietados como, por a e m p i ~ ,  preferkncias e compras de ciientes e compara, 

mensalmente, com o volume de vendas real. " 

A ut*qão & fecnologiás & MomGão para novo prod ufOg,s.iv 

suporte a sua liderança no mercado, compreende o segundo aspecto importante na 

orientação estrat&gi~a de tecnologias de infofmaçãa da XYZ ONJ,lNIii. Outro 

entrevistado mencionou que a XYZ ONLINE foi a primeira a comercializar livros, 

vídeos e DVD's onlíne no mercado canadense e que pretende investir em novos 
prod ilúê podem ser meaciOnaiios, po rque r;ãó pafie de seu plm e seat de 

expansão. 



De acordo com a RBV, uma empresa empreende um número de diferentes atividades, 

para as quais necessita recursos específicos. Quando uma empresa inova, gera 

oportunidades de exploração de seus recurstss, através da criação de novos recursos ou 

de sua combinação sob novas fórmás. Párá explorar estes récursos de formã eficiente, 

fazemzse necessários recursos complementares. Este estudo concentrou-se nos recursos 

complementares tecnológisos, humanos e de neg0sios e em sua coritribuição para o 

desempenho de empresas que empreenderam o comércio eletrônico. Neste capítulo 

apresentam-se as anAises dos estudos de cascas, as conclusões desta pesquisa e suas 

contribuições. 

As çon&sões se apre e érrtam item c;.écomndagões de Eke&$&& 

(1994). Exploram diferenças e similaridades de estudos de casos como forma de 

contribuir para reforçar gengfâliaaqões ílt15~iiiti~as. 

6.1,1 DIFERENÇAS ENTRE OS ESTUDOS DE CASOS 

As difereqas entre os estudos de casos são analisadas sob as dhensQes de porte e 
pi;es éficá. nó mér.Cádò ti;ádiCiónal de niâiói; ijõ&é, éstábéléui&s Có ció 

tradicional e uma pequena startup, que iniciou seus negócios no comércio eletrhico). 

As con&sões apSenta&s a seg&- s ~ & d e ~ a n  estas diferengag, 



RECURSOS TECNOL~GICOS DE COMÉRCIO ELETR~NICO 

A JIÜ e a XTZ ÓNLÍNÉ utiíizam recursos de hteratividade para atrair novos clientes e 

áúrnéntãr a fiequênciá de visitas de ~iiénfes á Séus wehsifes. Cõntani Ç õ m  ápli~ãtivós 

para a publicação que disponibilizam muitas informações sobre seus produtos e também 

utilizam aplicativos para a realizaqão de transações que fasilitam a e1aborac;ão de 

pedidos e implementam segurança de dados. Os websites da JEZ e da XYZ ONLINE 

estão preparados para receber muitas consultas ao mesmo tempo. 

No website da ABC não há recursos para interatividade. Esta empresa disponibiliza um 

pequenu conteúdo de infom6es sobre seus pradutos, Seu apíisativo para transações 

de comércio eletrônico é bastante simples e não conta com a segurança de dados. Além 

disto, seu website d o  está preparado para receber um grande volume de consultas. 

A literatura sobre comércio eletrônico destaca o papel das tecnologias de informação 

coma recursos para aprharar e manter rela@es com &entes, componentes chave para 

um bom dé~empénho néstã modalidade de comércio (Kãlakota e Whinston, 1997; 

Carpenter, 1947; Applegate, 2995; Eisenmann e Rust, 2000). A JKT, e a XYZ O N L N  

mobilizam seus recursos tec-nológicos neste sentido. Por outro lado, os recursos 

tecnológicos de comércio eletrônico da ABC seguem sua orientação, que compreende 

não disponibilizar recursos tecnológicos sofisticados. 

O modelo de negócios desenvolvido pela ABC, que compreende produtos ofertados sob 

a forma de um conjunta e a racianaliza~8o do processa de fomuhlção de pedidos 

justifica a utilização de recursos tecnológicos mais simples. Ao contrário da JKL e da 

X Y Z  ONLINE, esta empresa não necessita disponibilizar muitas informaç6es sobre 

seus produtos, b é a  cõnlõ nãõ rieçéssitá ãplicátivós mais so&ticadõs pãrã tránsãções e 

suporte para muitas consultas, porque seus clientes podem fazer pedidos em uma única 

vez. 

Aplicativos para catálogos habilitam a seleção de produtos ou serviços e são um 

componente fundafjiienfal para empresas online (Hurwitz, 1998, King, 1998). Entre as 

empresas estudadas, somente a JKL. utiliza este tipo de aplicativo. Isto pode ser 

&xpIkada pelo fato de que esta empreasa somercialiaa uma variedade maior de 
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produtos. Neste caso, o uso de catálogos fãcilita a mvega@o, permitindo vismlizar 

brevemente itens de maior interesse e mudar para outros itens mais rapidamente. 

RECURSOS HUMANOS COMPLEMENTARES 

Em relação à composição da equipe de ~omkrcio eletr6nko5 a ABC Mo conta som uma 

equipe formal e dedicada. Suas atividades de comércio eletrônico são segmentadas 

entre as áreas de negócios e de tecnologias de ínformação. As atividades de negócios 

são realizadas por suas équipes de nlãiketirig e vendas. As atividades de tecnologias de 

informação são realizadas por alguns profissionais desta área, que é subordinada a 

geri2ncia hanceira. Quanto a experikcia dos recursos hrunanos, verifica-se que esta é 

pequena, compreendendo uma média de dois anos. 

A JKZ, possui um &&a& ao ele.fodcoj ms equipe e 

composta somente por profissionais de negócios. Sua equipe de tecnologias de 

ínf~miação participa de planejamento do c a d r c b  eletr6nise, mas os serviços de 
hóqjédágm é &&&+&ti;a$ãó & Séu w&$ité Sãó téf~éii;ir&&, Séu geféfité de 

tecnologias de informação coordena a terceirizaçZo destes serviços. 

Os recursos humanos complementares de comércio eletrônico da JKL possuem, em 

média, três anos de experiência em camércia eletrõnico. Apenas um de seus recursos 
humáíi6s, Séu géféiite (lé técfiólógiás & irifó-Gãó, PóBSui máiS éxpériêficG 

comércio eletrônico, compreendendo um total de cinco anos. 

A XYZ ONLINE não possui uma equipe formal dedicada ao comércio eletrônico. Três 

de suas gerkcias: marketing, financeira e de tecnologias de informação, atuam em 

çonjmfõ nó pImejmensó ço m& iõ él étf6&c õ. A éfenc ia de tiécnólógiae de 

informação cuida da operacionalização de seu website. 

A experiência, em comércio eletrônico, dos recursos humanos complementares de 

comércio eletrônico da XYZ Ór\TLIPtlE é relativamente maior quando comparada às duas 
oútras e mpres- as; Em c. mPreen &, e* media tiêS mS eqfesa conta 

com dois gerentes, de marketing e de tecnologias de informação com, respectivamente, 

quatro e shco anos e meio de experiência nesta hea, 
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Em resumo, observa-se que nas empresas de maior porte, ou seja JKL e XYZ ONLINE, 

a experiência dos recursos humanos em comércio eletr6nico é maior. Estas empresas 

contam com recursos humanos que retêm maiores conhecimentos sobre seus próprios 

eillpreendimentos em comércio eletrônico, porque muitos acompanharam seu 

desenvolvimento desde o início. Conforme a RBV, o tempo contribui para que 

determinados recursos não sejam facilmente copkiveis e estes remrsos podem prover 

valor estratégico (Barney, 1995). Como para recursos humanos a mobilidade não é 

imperfeita, este valor não é completo (Barney, 1995), porem 40 deixa de representar 

diferencial em relação a ABC. Isto porque a ABC não conta com recursos humanos 

tão experientes e, embora tenha a opção de adquir estes recursos no mercado, seus 

~ 0 n h e ~ h t 0 ~  sobre o próprio empreendimento desta empresa no comércio eletrônico 

teriam que ser desenvolvidos. 

Outra difeer efig; a entre ãS. empreS.aS a*lis:adás CõmFr.ep*de integ f.aqãó entrEB r.ecufsoS 
humanos de diferentes áreas para o desenvolvimento do comércio eletrônico. Nas 

- -  - - - -  .. .. .. ... 

empresas jKI, e XYZ ONLINE~ verifica-se o trabaho em conjunto de equipes de 

negócios é de teCrioIógias de infófiikiçãó neste sefitidó. Ná ABC, não há erivólvitkiefito 

dos recursos humanos da área de tecnobgias de informação com os neg6cios. 

Conforme o estudo de caso, as decisões relativas ao comércio eletrônico na empresa 

&c são centralizadas a nível gerencid. Esta empresa também não conta com uma 

equipe forrilã1 de cõmérCiõ eletrônicõ, nem de tecnologiáS de informáção. Põr ser uma 

empresa de menor porte e que iniciou recentemente seus negócios no comércio 

eletrônico, a ABC busca reduzir custos. Ao mesmo tempo, swa admiuistra@o é 

realizada por membros da família. Estes aspectos, em conjunto, podem contribuir para 

explicar a falta de uma equipe multidisciphar para o desenvolvimento do comércio 

e1etrOnico. 

A JKL e XYZ ONLINE, empresas de maior porte e estabelecidas no mercado 

tradicional, contam coni &poftates recursos de negócios eomplen%%tares em seus 

empreendimentos no comércio eletrônico. Estes recursos são apropriados de seus 
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empreendimentos no comércio eletrônico tradicional, foram desenvolvidos ao longo do 

tempo e são de d%&l imitação. 

Isto pode ser observado através da relação que estas empresas estabeleceram com seus 

fornecedores. A JKL possui uma fkianceifa. Esta instuição faZ paf'te da história de 

empresa e atuahente h n c i a  50% das compras realizadas online. Além disto, a JKL 

conta com sua extra& para enviar pedidos aos fornecedores dos produtos que vende 

através do eomércio eletrônico. 

A XYZ ONLR\JE repõe seus estoques através das lojas que pertencem à sua holding ou 

através dos fornecedores destas lojas. Em relqão à distribuição de seus produtos, 

embora nfio tenha sido retratado nenhum aspecto impoÊtante quanto às suas relações 

com distribuidores, identificou-se que a XYZ ONL,INE distribui mais facilmente seus 

produtos no mercado interno. Isto acontece porque os recursos que mobiliza para 

distribuir seus produtos através do país dependem de conhecimentos de diferentes 

legislações sobre a tarifação de produtos. Estes conhecimentos foram desenvolvidos9 ao 

longo do tempo, através de sua cadeia de lojas. 

De acordo com a RBV, as relações com fornecedores das empresas JKL e XYZ 

ONLINE podem ser consideradas recursos estrat6gkos, porque sua Staqão é 

imperfeita, por serem dependentes de trajetórias passadas. 

* dõS ,-- õs- de négociõs & ABC, cõmp-&cãõ cóm e XYZ 

ONLINE revela diferenças. A AB;C conseguiu estabelecer uma relação sólida com 
. . .  - - .  

&&üi@es -finm&&. cami&fá&. segii&j dos fttfídmefíg& para 

implementar e manter as diversas formas de pagamento disponibkdas a seus clientes. 
. -  ... . 

Confkrme a RBV, esta relação &a pode ser comiderada uill recurso estratkgico porque 
nã6 enqua drii e-& das. condi$..es que ear.acfPE~izam r.ec.w 

imperfeita, mobilidade imperfeita ou substituição imperfeita. 

Em eontinuagão à análise dos recursos de negócios complementares, observa-se que as 

empresas JKt e XYZ ONLINE consideram que um dos grandes desafios do comércio 

eletrô~co é -ter os clientes online, ou seja, fazef com que eles fetornein a vkitat e 

comprar em seus websites. Por isto, incentivam a comunicação e a personabação de 
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suas relações com seus clientes, empregando recursos tecnológicos de comércio 

eletrônico para melhor identificar as necessidades de seus clientes, ofereser produtos 

customizados a estas necessidades e, desta forma, manter sua lealdade ao comércio 

eletr6rrico. 

Para a ABC, a forma de manter clientes u n h e  compreende o preço e a qualidade de 

seus produtos. Conforme observado, ao contrário da XYZ ÓNLW e da ECL, esta 

empresa não utiliza a personalização em suas relações com clientes, como também não 

emprega muitos recursos tecnológicos de comércio eletrônico para incentivar estas 

relações. 

A e a QE- tem o objetivo de atrak novos clientes, além dos que 

possuem no mercado trãdicional. A ABC, por inicitir seus negócios diretamente no 

comércio eletr6nic0, &o enfienta o mesmo desafia. Isto pode explicar, em parte, as 

dE~enças nos incentivos às comunicações com clientes. Incefitivos contribuem não 

somente para manter como também para atrair novos clientes (Watson et al., 2000). 

De a~ordo som a análise dos benefisios do comércios eletrônko, a empresa ABC 

aIcançou 14 entre os 30 beneficios Estados (Tabela 8). Estes beneficios são, em sua 

maioria, relacionados à redução de custos e podem ser associados à geração de lucros 

(ãum6nto de vendas, aumento da efi~iênciá opèracioniil). Cónfõmiè ã elassi£icagão de 

Brown (1994) tais beneficios são classificados como fixos. 

A análise dos beneficios do coméreio eletrônico para a empresa .TI!& conforme a Tabela 

11, mostra que foram alcançados 21 entre os 30 benefkios listados. Entre estes 

b-eneficios, a1gufi.s podem sef caracteriZados como tierieficios de longo prâzo (ai1níenfou 

a habilidade de customizar vendas, estreitou relações com clientes, proveu acesso a 

novos mercados, contribuiu para manter clientes), outros apoiam a tomada de decisões a 

nível gerencial (proveu melhores informações para a tomada de decisões a nível 

gerencial, permitiu melhor compreender as necessidades de clientes) e, um terceiro 

e p o ,  coinpfeende beneficios que siio alcançados através do comércio eletfônico msts 

envolvem investimentos em outros recursos como, por exemplo, "facilitou a cobrança". 
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Para a obtenção deste beneficio faz-se necessário investir em relações com instituições 

financeiras. De modo geral, observa-se que os beneficios alcançados pela JKZ, 

enquadram-se, em sua maioria, na categoria de beneficios flexíveis de Brown (1994). 

Em relaqão à XYZ ONLINE, observa-se, de acordo com a Tãbda 14, que esta empresa 

alcançou 19 entre os 30 beneficios listados. Entre os 19 beneficios alcançados, apenas 

quatro referem-se a redução de custos (reduziu custos de processamento de 

informações, reduziu custos com estoques, racionalizou a reposigão de estoques e 

racionalizou processos de compra). Outros beneficios compreendem realização a longo 

prazo (aumentou a habilidade de custsmizar vendas, contribuiu para mariter clientes, 

tornou nossos produtos/serviços mais conhecidos, estreitou as relações com clientes, 

proveu oportunidades em nichos de mercado), outros, ainda, relacionam-se a tomada de 

decisões (proveu melhores infomgões para a tomada de decisões a nível gerencial, 

permitiu melhor compreender as necessidades de clientes) e um último grupo depende 

de investimentos em outros recursos como, por exemplo: facilitou o processamento de 

pedidos. Para que os pedidos sejam processados é necessário investir também, por 

exemgb, em meios de distribuição. Conforme a classificação de Brown (1994), 

observa-se que a maioria dos beneficios alcangados pela XYZ ONLlNE enquadra-se na 

categoria de beneficios flexíveis. 

As empresas JKL e XYZ ONLTNE alcançaram muitos beneficios flexíveis e poucos 

beneficias 6x0s. A empresa ABC, ao contrário, obteve muitos beneficios &os e poucos 

éeneficios flexíveis. 

Por ser uma empresa de pequeno porte, ~ c i d o  seus negóc:ios no comercio eletrônico, 

enfrenta desafios de reduzir custos e concentrar-se em sua atividade primipal, como 

forma de ganhar espaço no mercado. Os resultados desta análise de beneficios 

eonfhmm esta orienta950 i 

Por outro lado, a ;ilCÍ& e a XYZ BNLIPiTE, j& estabelecidas no comércio tradiciod, 

buscam marcar sua presença no comércio eletrônico como um mercado adicional, 

garantindo, ao mesmo tempo, seu destaque neste mercado. Por isto, direcionam seus 

empreendimentos mio comércio eletr6nico para este objetivo, utilizando da melhor forma 

todos os recursos disponíveis. Conforme Brown (1994), quando uma empresa utiliza 
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recursos (ou investimentos) adicionais, ou seja, somados a outros, tende a realizar 

maiores bneficios de ordem flexível. 

RELAÇÃO ENTRE AS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIOS E DE 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

ABC 

Codorme a classificação de Chati (1992) e os resultados da Tabela gj a ABC orienta 

suas estratégias de negócios de forma defensiva interna e futurista. Conforme Chan 

(i492), a orientação defensiva interna enfatiza a redução de custos e a eficiência e a 

 ta,$^ futwi~ta comp~éé~& ofientqã0 & longo pf~mo. A o&ntagã0 &fep&ã 

interna pode ser observada através do própio modelo de negócios da ABC, que envolve 

restrição da variedade de produtos, a padronização de pedidos aos seus fornecedores e a 

racionalização da distribuição de produtos. A orientação fbturista observa-se, por 

exempb, através do planejamento de longo prazo que a ABC desenvolveu para seu 

pi;ojéto de com&cio életfTôIiico, que a de novas fatias de mercado. 

Amlisando-se os resultados da Tabela 10, de acordo com a classifisagão de Chan 

(1992), observa-se que a orientação das estratégias de tecnologias de informaqão da 

empresa ABC é proativa e agressiva. Conforme Chan (1994), observa-se uma tendência 

de domina$ão de mercado em empresas cuja oriefltâç&j estratégica é agressiva. Em 

empresas cuja orientação estratégica é proativa, observa-se o pioneirismo na introdução 

de novos produtos e serviqos no mercado. 

Embora a ABC beneficie-se das vantagens de pioneirismo em seu mercado, conforme 

as estatkticãs (NielseniJNetratings,2001), a f sm atrads da qual utiliza as tecmlogias 

de ínformação, não reforça suas orientações estratégicas para estes recursos. Em outras 

palavras, a má1íse dos recursos tecnológicos de com6rcio eletrônico mostra que a AI361 

não explora completamente estes recursos para dominar e introduzir novos produtos e 

serviços no mercado. Por exemplo, seu aplicativo para transações não conta com 

mecanismos para a segurariça de dados, Isto poderia hcrementar a comercialização de 

novos produtos, ao facilitar as compras diretamente online. A ABC poderia também 
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utilizar melhor os recursos tecnológios como forma de aumentar sua interação com 

clientes, reforçando seu domínio de mercado. 

Finalmente, observa-se que a orientação das estratégias de negbcios (defensiva interna e 

fit-wista) é distinta da orienta$ão das estratégia8 de tecnologias de itiformação (proativa 

e agressiva). Conforme Chan (1992), isto signüica que não há uma integração entre 

ambas as orientações estratdgicas. As tecnologias de informa~ão da ABC não são 

utilizadas como suporte ao conteúdo de suas estratégias de negócios. 

Isto pode ser explicado através da importância conf3erida por esta empresa às tecnologias 

de informação. Conforme um dos entrevistados: "as tecnologias de informação são 

apenas um meio para a realizap?~ de nossos negócios. Este meio hoje pode ser a 

Internet e amanhã pode ser outro. " e "Nosso objetivo, deste o princltpio, consistiu em 

construir um website simples e funcional. " 

A anhlise da Tabela 12, de acordo com a classificação de Chan (1992), tem como 

resultado, para a empresa JKL, uma orientação estratégica de negócios agressiva e 

defensiva externa. Através de uma postura agressiva, a JKL busca o domínio de 

mercado. Esta tendência pode ser ~bservada na seguinte declaração de um dos 

entrevistados: "Desde o começo, nosso objetivo consistia em nos posiciona~ esmo 

lideres em comércio eletrõnico em nosso ramo de negócios. " Ao mesmo tempo, a JKL 

busca f o m  alianças de mercado, como resultado de sua postwa defensiva externa. 

Isto pode ser observado nas aliaqas que esta empresa formou com seus fornecedores, 

aos quais está interligada através de sua extranet. 

A anáiise da Tabela 13, de acordo com a mesma classificação, mostra que a JKL orienta 

suas estratégias de tecnebgias de  maçã^ da mesma forma que suas estratégias de 

negócios, ou seja, agressiva e defensiva externa. Conforme Chan (1992), isto significa 

que há uma integraçzo ou ajuste entre as orientações estratégicas de negócios e de 

tecriologias de iuformação, 



Em outras pâlavas, a JKL utiliza suas tecnologias de informação como suporte as suas 

estratégias de negócios. Isto pode ser observado, por exemplo, atravks de sua extranet, 

que realiza a interligação com seus fornecedores. Isto também pode ser observado no 

seguinte comentafio, de um dos entrevistados: "Nós reest7-uturamosprocessos de venda 

dè forma n solucionar, online, os problemas que nossos vendedores resolvem em nossas 

lojas, ou seja, pensamos em um vendedor virtual. " Ao mesmo tempo, a análise de seus 

recursos tecnológkos revelou que que estes são explorados de forma a obter o maior 

proveito possível de suas características. 

XYZ ONLINE 

De acordo com a classificação de Chan (1932) e os resultados da Tabela 15, as 

estratégias de negó&s da XYZ ONLM orientadas & fom defeilsiva htema e 

proativa. Conforme Chan (1992), a orientação defensiva interna enfktiza a redução de 

custos e a eficiSncia e a orientação proativa compreende o pionekismo na introdução de 

novos produtos ou serviços no mercado. Uma das entrevistas conErma a orientação 

proativa da X Y Z  OI\;TT,DE: "NOS lançamos muitosprodutos no mercado. " A orientação 

defemiva h t e m  pode ser observada, por exemplo, através dó estoque mantido pela 

XYZ ONLINE, mantido em níveis mínimos. 

Os resultados da Tabela 16 mostram que XYZ ONLINE também orienta suas 

estratégias de tecnologias de informação de forma defensiva interna e proativa. Desta 

fim, verifica-se u m  iÍntegrac;W destas estratégias com as estratégias de negbcios. Esta 

integração pode ser observada, por exemplo, através do suporte conformado pelas 

tecnologias de informaqão para os novos produtos que a X Y Z  ONL,INE lança no 

mercado. Estes produtos são disponibilizados na primeira página de seu website e 

sugeridos a clientes, de forma customizada, ou seja, com base em seu perfl de compras. 

A XYZ ONLINE também utiliza as tecnologias de infonmgão para prover informações 

sobre sua posição no mercado, atravks de avaliagões quantitativas, que é uma 

característica da orientação defensiva interna. Isto pode ser observado através das 

formas com que esta empresa mede a eficácia de seu exypreenditnento em comércio 

eletr6nic0, que compreendem o número de visitas ~ ( t w o  . I~ ao seu website e 

comentários enviados por seus clientes. 
112 



6.1.2 SWIILARIDADES ENTR1EI OS ESTUDOS DE CASOS 

A seguir, são analisadas as similaridades entre os estudos de casos. 

Comunidades virtuais conformam espaços para que indivíduos com interesses em 

comum possam compartilhar experiências. Contribuem para manter grupos de 

individüos canthumeiite visitando um websife, reforpndo m a  m m a  m mercado e 

permitindo maior aproximação entre empresas e clientes (Spataro, 1998). Conforme 

Carpenter (1997), uma comunidade virtual pode gerar vantagens competitivas, porque 

um forte Senso de comunidade confoma u ~ n  recurso de dincil imitação. 

Aplicativos para comunidades representam um papel importante no comércio 

eletrônico, facilitando a troca de comunicações, aspecto fundamental para o 

desenvolvimento e manutenção de comunidades online. Conforme os estudos de casos, 

nenhuiíia das empresas malisadas utiliza aplicativos para comunidades. 

RECURSOS HUMANOS COMPLEMENTARES 

Cõnfõiine Cross et ã1. (1997) e Feeny e Wilcscks (1998), um equipe f o m l  e 

multidisciplinar dedicada ao comércio eletrônico contribui o seu sucesso. De acordo 

com os estudos de casos, nenhuma das empresas estudadas conta com este tipo de 

equipe. Isto porque a JKL, apesar de possuir com uma equipe voltada para o 

desenvolvimento do combrcio eletrônico, conta apenas com profissionais da área de 

iiegócios nesta equipe. 

Outra similaridade entre as três empresas estudadas compreende a terceirização de 

serviços de informática, reduzindo a presença de recursos humanos desta área nas 

próprias empresas. Esta similaridade vem reforçar a tendência de terceirização da área 

de Mopmática, que não conforma um objeto deste estudo, porém é interessante observar 

sua extensão ao comércio eletrônico. 
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Em relação aos recursos de negócios complementares observa-se duas similaridades 

entre as três empresas estudadas. A primeira refere-se à reestruturação de processos. A 

JKZ, e a XYZ ONLINE adaptam seus processos de vendas e mketiílg para tirar 

melhor proveito do comércio eletrônico. Estas empresas também consideram o 

aprimoramento de processos de negócios como parte fundamental do píanejmento de 

negócios do comércio eletrônico. A ABC não reestruturou processos porque ini~iou 

seus negócios diretamente no comércio eletrônico, mas também considera seu 

aprhormento como i ~ m  aspecto muito hpowmte no planejjamento de negscios de 

comércio eletrônico. 

A se$uilda sm&p&e compreende o plmeimento do com&ciò elett&,& As tr& 

empresas estudadas utilizam meios para medir a eficácia de seus negócios online e 

possuem plauos estrategicos formais e de longo prazo para o comércio eletr6nico. 

A ãiiálise clss beriefIcios do eomkrcio eletrOifico, coUfome a classifícação de Brown 

(1 994), não revelou nenhuma similaridade entre as três empresas. 

RELACÃO ENTW AS ORIENTAÇ~ES ESTRAT~~GICAS DE NEGÓCIOS E DE 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇAO 

A ardise da relaqão emtre as orientações estratégicas de negócios e de tecnologias de 

informaçiio, conforme a classificação de Chan (1992), não revelou similaridades entre 

as três empresas. 

a ANÁLISES DAS HIP~TESES 

A seguir, apresenta-se uma análise das hipóteses desta pesquisa, que foram 

desenvolvidas no capítulo 3, item 3.4. 



Hipótese H1: "Recursos de negócios do comércio tradicional são importantes para a 

confòmqão, no comircio eletrônico, de recursos de negócios comp1ementares 

estratégicos". 

A antilise dos estudos de casos mostra que as empresas JKL e XYZ ONLINE utilizam, 

no comércio eletrônico, recursos de negócios complementares que foram apropriados de 

seus empreendimentos no com6rcio tradicional. Estes recursos compreendem as 

relações destas empresas com seus fornecedores e envolvem as atividades de compra e 

distribuiçzo de produtos. 

Conforme Barney (1991), recursos fortemente dependentes de trajetórias passadas 

contribuem para a criação de valor. Isto porque baseiam-se em relações ou 

conhecimentos desefivolvidos durante um período de tempo relativamente longo, o que 

dificulta sua cópia. As relações que a JKL e a XYZ ONLINE rnantzm com seus 

fornecedores no comércio eletrônico foram desenvolvidas ao longo de seu tempo de 

atuação no comércio tradicional, portanto são recursos de dincil imitação. 

De acordo com Foss (1997), recursos cuja imitagão é imperfeita são considerados 

estratégicos. Empresas que possuem recursos estratégicos podem obter vantagens 

competitivas, ao realizar sua ex%msão dentro de um mesmo p p o  de empresas. 

(Peteraf,l993). Isto é o que acontece com a JKL e XYZ ONLINE, que utilizam, no 

comércio eletrhko, recursos já estabelecidos em seu comérci~ tradicional. 

A JKL utiliza sua instituição financeira, que financia cerca de 50% das compras 

realizadas online. Ao mesmo tempo, beneficia-se da kkaestnitura atravks da qual se 

comunica com seus fonecedores, que permite manter seu estoque de comércio 

eletrônico em nível múiimo. A X Y Z  ONLINE tem a reposição de seu estoque de 

eom6rcio eletr6nIco realizada pelos fornecedores de sua rede de lojas ou através de suas 

próprias lojas. Conta também com recursos baseados em conhecimento, que facilitam a 

distribuição de seus produtos. 

Conforme Diericla e Cool (1989), compreende-se o valor estratégico de recursos 

através de atividades para as quais estes recursos contribuem como suporte ou através 

de produtos e serviços resultantes de atividades realizadas por estes recursos. Em ambos 
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os casos estudados, ou seja, nas empresas JKL e XYZ ONLINE, o valor estratégico dos 

r e c ~ s o s  apropriados de seus atividades no comércio tradicional envolve atividades para 

as quais estes recursos contribuem como suporte. Estas atividades compreendem a 

compra e a distribuição de produtos comerciaiizados através do com&cio eletrônico. 

Recursos valiosos contribuem para a conquista de uma posição vantajosa porque 

fa~ultam a implementagão de estratkgias competitivas Únicas (Bamey, 199 1). Ao 

utilizarem recursos de negócios do comércio tradicional no comércio eletrônico, a JKL 

e a XYZ ONLINE fàcilitam a compra e distribuição de seus produtos, mantendo 

estoques em níveis mhimos, adqukhdo novos produtos em curto prazo e realizando 

sua distribuição de forma mais eficiente. 

Desta forma? observa-se que, entre as empresas estudadas que já atuavam no comércio 

tradicional, recursos de negócios deste tipo de comércio desempenham um papel 

importante, habilitando a construção de recursos complemmtares de negócios de 

comércio eletrônico, que beneficiam estas empresas neste novo empreendimento. 

Hipótese H2: "A integraçiio entre as orientações estratégicas de negócios de comércio 

eletrônico e de tecnologias de com6rcio eletronico relaciona-se positivamente com a 

realização de beneficios flexíveis". 

A atiálise da integação entre as orientações estrat4gicàs de negócios de comércio 

eletrônico e de tecnologias de comércio eletrônico segue a classificação de Chan (1992). 

De acordo com esta ~lassif.ca@o, para que se verifique uma integração entre ambas as 

estratégias, em uma determinada empresa, é necessário que estas estratégias sigam as 

mesmas orientaç6es. 

A análise dos beneficios do comércio eletrônico segue a classiticação de Brown (1994). 

De acordo com esta classificação, quando uma determinada empresa investe em 

tecnologias de informação, pode alcançar beneficios que se enquadram em duas 

categorias básicas: beneficios fixos ou beneficios flexíveis. Beneficias fixos relacionam- 

se h redução de custos ou a geração de lucros. Benefícios flexíveis não são facilmente 



quantificáveis e, em geral, são estratégicos e contribuem para aprimorar decisões 

gerenciais. 

Conforme os resultados dos estudos de casos para as empresas JKL e XYZ ONLINE, 

verifica-se que nestas empresas há uma integração entre as orientaqões estratégicas de 

negócios e de tecnologias de informação. A JKL orienta suas estratégias de negócios e 

de tecnologias de infòmção de forma agressiva, buscado o pionerkmo na introdução 

de novos produtos no mercado e de forma defensiva externa, formando alianças em seu 

mercado. A XYZ ONLINE orienta suas estratégias de forma defensiva interna, 

buscando st redução de custos e de f o m  proatitia, visando o d o d o  de mercado, 

Os resultados dos estudos de cascas para estas empresas mostram também que ambas 

ãlcmgam, em seus empreendimentos de comércio eletrônico, mais ben&cios que se 

enquadram na categoria de flexíveis, conforme a classificação de Brown (1994). As 

empresas alcaqam beneficios flexíveis quando conjugam seus investimentos em 

tecnologias de informação mais eficientemente com outros recursos (Brown, 1994). Isto 

pode ser observado, nos casos JKL e XXZ O N L N ,  através da utilização das 

tecnologias de itiformãção para aprimorar suas relações com clientes e para estreitar 

suas relaçoes com fornecedores. 

Desta forma verifica-se que, nos casos estudados, a integração entre as orientações 

estratégicas de negócios de comércio eletrônico e de tecnologias de comércio eletrônico 

re&9mm-se, de f o m  positiva, com a a realização de beneficias fle-xíveis. 

Hipótese H3; "A falta de integração entre as orientaqões estrategicas de negócios de 

comércio eletrônico e de tecnologias de comércio eletrônico relaciona-se positivamente 

com a reaiizagão de beneficios fixos." 

Conforme o estudo de caso da empresa ABC, verifica-se que esta empresa orienta suas 

estratégias de neg6cios de forna defensiva interna, visando à redução de lucros e de 

forma futurista, seguindo planejamentos de longo prazo. Verifica-se também que esta 

empresa orienta suas estratégias de tecnologias de informa@o de forma proativa, 

visando a dominia@o de mercado e de f o m  agressiva, visando ao pioneirismo na 

introdução de novos produtos no mercado. Estes resultados, segundo a classificação de 
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Chan (1992), retratam uma falta de integração entre as orientações estratégicas de 

negócios e de tecnologias de intòrma@o. Esta falta de integração é observada atravis da 

própria postura da ABC em relação às tecnologias de informação, não utilizando 

plenamente a potencialidade destes recursos. 

Seguindo a classificação de Brown (1994), os resultados deste mesmo estudo de caso, 

mostram que a ABC alcança, através do comércio eletronico, mais benencios que se 

enquadram na categoria h. Benefícios k o s ,  conforme Brown (1994), relacionam-se à 

redução de custos ou à geração de lucros, são facilmente quantificáveis e são alcançados 

c o m  resultado direto da introduçSío de tecnologias de informação, 

Em seus empreendimentos no comércio eletrhko, a ABC utiliza as tecnobgias de 

informâ@o de forma mais simples possível, introduzindo-aos diretamente como suporte 

aos seus negócios, mas sem conjugá-las com outros recursos, como, por exemplo 

recursos de negcícius. Assim, verfica-se que a M a  de integração entre as orientaqões 

estratégicas de negócios e de tecnologias de informação relaciona-se positivamente à 

realização de beneficias h s .  

Hipótese H4: "A presença de recursos humanos complementares de comércio eletrônico 

experientes e com competi2ncias mistas, i,e, em negócios e tecnologias de informação, 

relaciona-se positivamente ao desempenho no comércio eletrônico. 

Confõme a composição dos recursos h u m o s  das empresas estudadas, verifica-se que 

a JKL é única empresa que conta com uma equipe formal de comércio eletrônico. Esta 

equipe é composta apenas por profissionais da área de negócios. As empresas estudadas 

não pretendem investir na contratagâo de profissionais de informática para o comércio 

eletrônico. Além disto, terceirizam serviços de inforrnática, o que contribui para a 

redüq%o da presença de recursos hmanos desta área. 

De acordo com os estudos de casos, observa-se t d 6 m  que o envoivimento de recursos 

humanos de infodtica nas decisões do comércio eletrônico, quando existe, é pequeno. 

No caso da empresa E, por exemplo, recursos humanos de informática participam, 

em cuíl;jmto com recursos hupriafos de negócios, do planejamento do comércio 

eletrônico. A própria empresa reconhece, entretanto, que seus papéis são distintos, ou 
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seja, o papel dos profissionais de informática compreende a implementação e não a 

participagão na tomada de decisões, No caso XYZ ONLINE, embora as equipes de 

negócios e de tecnologias de informação atuem em conjunto na integração de objetivos 

de negócos com tecnologias para o comkrcio eletrônico, destaca-se a participaçgo de 

apenas m p r ? r s ~ s i o ~ l ,  o gerente de Wodt ica ,  rio plãrtejmento do comércio 

eletrônico. 

Em relação à experiência dos recursos humanos de comércio eletrônico, verifica-se que 

esta d o  representa um fator de peso nas empresas estudadas. A JKL e a XYZ ONLINE 

contem com apenas úm proBssiona1 com mais de chco anos de experiência em 

comércio eletrônico, 

Neste contexto, verifica-se que a presenca de recursos humanos complementares de 

com6rcio eletrônico experientes e com competências mistas, i.e. em negócios e 

tecaologias de infiomção, não se relaciona-se positivamente ao desempenha no 

comércio eletrônico. 

Hipótese H5: "Um conjunto de recursos de negócios ~omplementares de comércio 

eletrônico que compreende a conformação de sólidas relações com fornecedores e 

clientes, o aperfeigaamento de processos de negócios e uiri planejamento para o 

comércio eletrônico, relaciona-se positivamente com o desempenho no comércio 

eletronico ." 

De acordo com a análise dos estudos de casas, as três empresas estudadas formaram 

rehgões sólidas com seus hrnecedores. Nos casos JJCL e XYZ QNLNE, estas rehqões 

são apropriadas de seus empreendimentos no comércio tradicional e confomam recursos 

estratégicos. No caso ABC, por se tratar de uma empresa startup no ccamkrcio 

eletr6nic0, iiãs se observou este mesmo comportamento. Esta empresa, entretmto, 

construiu durante um curto período sólidas relações com instituições financeiras, 

consideradas muito hgortantes para a manutengão de seus negócios. 

Em relaçzo ao aperfeiçoamento de processos de negócios, observa-se que a J I U  e XYZ 

ONLINE consideram sua realização como elemento muito imyiorhnde para seus 

empeenâimentos no comércio eletrônico. Estas empresas reestruturaram seus processos 
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de vendas e de marketing para melhor adaptá-los a este tipo de comércio. A ABC, por 

ser uma empresa que insiou seus negócios diretamente no com&c5o eletrônico não 

reestruturou processos, mas também considera muito importante seu aprimoramento. 

A ats6lise do item de recursos de negócios que compreende o planejamento do com6rcio 

eletrônico mostra que as três empresas estudadas possuem planos estratégicos formais e 

de longo prazo para o comércio eletrhko e utilizam mieios para medir a eficácia de 

seus negócios online. Desta forma, observa-se que sólidas relações com fornecedores e 

clientes, o aperfeiçoamento de processos de negócios e um planejamento para o 

cõm6rc~o elem3nk0, c o H o m  um conjunto de recursos que se relaciona 

positivamente com o desempenho no comércio eletrônico." 

Conforme a Resource Bmed View of the F i m  as empresas são heterogêneas em relação 

aos seus recursos. A análise dos recursos de uma empresa não tem por objetivo de= 

categorias de recursos. Permite desenvolver insights sobre determinados aspectos destes 

recursos que devem ser desenvolvidos ou reforçados para que esta empresa possa 

manter sua competitividade. 

Empresas que empreendem o comércio eletrônico posicionarn-se num ambiente em que 

mudãqãs ocorrem rapidamente. A própria natureza das tecnologias e suas f o m s  de 

utilização contribuem para estas mudanças. No início do comércio eletrônico, por 

exemplo, as empresas direciomvam seus esforços para estabelecer sua presença na 

Internet. Na f ~ e  atual, com o advento de novos modelos de negócios e recursos 

tecnológicos, concentram-se em manter clientes. 

Além de conformar um ambiente em que mudanças ocorrem rapidamente, a Internet 

compreende um meio em que as barreiras de entrada para novas empresas são muita 

poucas e a facilidade de imitagão de recursos é alta. Isto contribui para dificultar a 

sustenabilidade de empresas no comércio eletrônico. O grande desafio envolve 

desenvolver e possuir recursos que contribuam para um desempenho superior. 



Os resultados deste estudo, que analisou recursos complementares de comércio 

eletrônico em três empresas que se destacam neste tipo de comércio, retratam recursos 

que vem contribuindo para seu sucesso. 

Estes resultados mostram que recursos de negócios de com6rcio tradicional contribuem 

para a formaçk de importantes recursos de negócios complementares de comércio 

eletrônico. Estes recursos, por serem desenvolvidos ao longo do tempo, compreendem a 

característica de imitação imperfeita e, portanto, são considerados estratégicos (Foss, 

1997). Envolvem relações com fornecedores e compreendem as atividades de compra e 

distribuigiio de produtos. 

Contorne os resultados desta pesquisa, recursos de negócios que envolvem sólidas 

relações com fornecedores e clientes, o aperfeiçoamento de processos de negócios e um 

planejamento para o comércio eletrônico também contribuem para o desempenho no 

comércio eletrônico. 

Outro ponto importante compreende a integração entre orientações estratégicas de 

negócios e de tecnológias de infiormãção. Nos casos estudados verificou-se que, quando 

esta integraçzo existe, as empresas obtêm objetivos flexíveis. Estes objetivos, conforme 

a class&ação de Brown (1994), são dificeis de mg-nswrar e, em geral contribuem para a 

tomada de decisões a nível gerencial e são estratégicos, porque são alcançados em longo 

prazo. 

Por outro lado, a falta de integração entre orientações estratégicas de negócios e de 

tecnolagias de h f o m ç ã o  conduz a obtenção de objetivos fixos, De a~ordo com a 

classXcação de Brown (1994), estes objetivos são facilmente mensuráveis e 

relacionam-se 'a obtenção de lucros ou à redução de custos. 

Os resultados desta pesquisa mostram também que um conjunto de recursos humanos 

com competências mistas, ou seja de negócios e de tecnologias informação e com 

experiência em comércio eletrônico, não é muito importante para o desempenho no 

comércio eletrônico. Entre as empresas estudadas a experiência dos recursos humanos 

em comkrcio eletr6tlico 6 em geral baixa. Apenas uma das empresas possui uma equipe 

formal de comércio eletrônico. Observa-se uma tendência comum em terceirizar os 
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serviços de informática, que contribui para a redução de profissionais desta área em seu 

quadro funcional. Akm disto estas empresas contam com inaior eavolvimento de 

profissionais da área de negócios em seu planejamento do comércio eletrônico. 

Aò responder d questão: "Como se relacionam os recursos de uma empresa e o seu 

desempenho no comércio eletrônico?" esta pesquisa desenvolveu um instrumento de 

medida para os benefícios do çom6rcio eletrônico. Futuras pesquisas poderão utilizar 

este instrumento de medida em seus estudos. 

Na medida em que o comé,rcio eletrônico se tratisforma e passa a ser realizado através 

de outros meios como, por exemplo, via celulares, futuros pesquisadores poderão 

aprimorar este instrumento de medida, acrescentando novos benefícios e aglicá-b a um 

màior núrilero de estudos de casos, para desenvolver novas teorias, como também à 

pesquisas quantitativas. 

Ao estudar os recursos de uma empresa, os resultados desta pesquisa enfatizaram a 

importância dos recursos complementares de negócios e a relativa klta de importância 

conferida aos rècuxsos humãnos complementtarss nas empresas estudadas. Estes 

resultados tambim enfatizaram a importância dos recursos tecnológicos, em termos de 

sua relação com os recursos de negócios para prover desempenho no cornkrcio 

eletrônico. Futuras pesquisas poderão aprimorar estes recursos e aplicá-los à pesquisas 

quantitativas, para prover generalizações estatísticas. 

Em particular, os recursos humanos complementares poderão ser explorados sob outras 

dhensões além da composiçiio e experiihcia, com a finalidade de analisar outros 

aspectos que possam apresentar uma relação com o desempeatio de empresas no 

comércio eletrônico. 

Os resultados desta pesquisa relacionaram recursos complementares de negócios ao 

desempenho no com6r~io eletronicca atrav6s de wna analise de algumas de suas 

dimensões. Outras dimensões poderão ser acrescentadas e analisadas separadamente, de 

forma a conferir uma visao mais detalhada da contribuição dos recursos de negócios 

para o comércio eletrônico. Da m s m  forma, a coritribuigão dos recursos tecnológicos 



para o desempenho do comércio eletrônico poderá envolver sua relação com outros 

recursos, alkm dos recursos de negócios. 

Esta pesquisa examinou o comércio eletrônico varejista. Futuras pesquisas poder50 

segmentar este tipo de comdrcio segundo produtos. Poderão também analisar o 

comércio eletrônico entre empresas ou outros modelos de negócios mais específicos 

como, por exemplo, os que envolvem leiiões de produtos através da Internet. 

Esta pesquisa considerou os impactos de determinados recursos no desempenho de 

empresas, Futuras pesquisas poderão considerar os impactos de d e t e m d o s  recursos 

sobre outros recursos no contexto do comércio eletrônico. Por exemplo, que impactos 

dos recursos tecnoI6gícos causam na cultura organizacionai? 

Nesta pesquisa aplicou-se a Resource Based Yiew of the Firm (RBV), para uma visão 

ititem das empresas. Conforme Porter (1980, 1985) o desempenho de uma empresa é 

resultado de suas estratégias de negócios e das forgas competitivas de mercado. Futuras 

pesquisas poderão estudar o comércio sob esta vkão externa das empresas e conjugar 

seus resultados com os resultados desta pesquisa. 

Finalmente, esta pesquisa poderá ajudar a empresas que empreendem ou planejam 

empreender o comércio eletrônico. Estas empresas poderão considerar os resultados 

desta pesquisa para melhor analisar os beneficias que desejam realizar através do 

com&cio eletr6nico e seus recursos internos. Os resultados destas análises contribuirão 

para a tomada de decisões, de forma a desenvolver ou adquirir os recursos necessários a 

realização dos benefícios esperados. 
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ANEXO A - Questionário Aberto 

Questionário A.l - Gerência 

Visão Geral do Projeto de Comércio Eletrônico 

o Por favor, descreva, brevemente, o comércio eletrônico em sua empresa. 

o O que motivou sua empresa a empreender o comércio eletrônico? Qual é o público alvo? 

o Quais foram os objetivos iniciais de sua empresa em relação ao comércio eletrônico? 

Estes objetivos mudaram muito, na medida em que o projeto se desenvolveu, ou permaneceram 

fixos? 

Recursos de Negócios Complementares 

Como são processadas as ordens de pedido aos fornecedores? Como podem ser classificadas as 

relações entre sua empresa e seus fornecedores? Houve algum tipo de mudança nas relações entre sua 

empresa e seus fornecedores para a integração ou adaptação com o comércio eletrônico? Como 

esta@) muáança(s) se relaciona(m) com o comércio eletrônico? 

Como são distribuídos seus produtos? Como podem ser classificadas as relações entre sua empresa e 

os distribuidores de seus produtos? Houve algum tipo de mudança nas relações entre sua empresa e 

as empresas que distribuem seus produtos, para a integração ou adaptação com o comércio 

eletrônico? Como esta(s) mudança(s) se relacima(m) com o comércio eletrônico? 

Sua empresa mantém algum tipo de relação com instituições financeiras para facilitar a venda de 

produtos? Como podem ser classificadas as relações entre sua empresa e as instituições financeiras? 

Houve algum tipo de mudança nas relações entre sua empresa e as instituições financeiras, para a 

integração ou adaptação com o comércio eletrônico? Como esta(@ mudança(s) se relaciona(m) com o 

comércio eletrônico? 

Quais os valores que sua empresa espera prover aos clientes através do comércio eletrônico? 

O quê motiva os clientes a retomem ao website de sua empresa? Sua empresa mantém comunicações 

personalizadas com clientes? 

Sua empresa identífica as necessidades de seus clientes? Customiza produtos de acordo com estas 

necessidades? 

Sua empresa coleta dados de clientes, além dos necessários para a realização de pedidos? Existe uma 

política de privacidade? 

Como sua empresa gerencia o estoque de produtos para o comércio eletrônico? Foram adotados 

novos processos? 

Sua empresa introduziu novos produtoslserviços no mercado? Houve mudanças em processos de 

marketing e vendas para integração com o comércio eletrônico? 

Sua empresa sempre busca criar ou modificar processos de negócios? Qual é a relação destas 

mudanças com o comércio eletrônico? 

Existem planos para maiores desenvolvimentos do comércio eletrônico em sua empresa? 
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e Como sua empresa mede a eficácia do comércio eletrônico? 

Recursos Humanos Complementares 

Sua empesa possui uma equipe dedicada ao comércio eletrônico? Quantos componentes conformam 

esta equipe? Qual é a formação e experiência dos membros desta equipe? 

Os recursos humanos de tecnologias de informação da equipe de comércio eletrônico participam do 

estabelecimento de objetivos de negócios e da resolução de problemas de negócios? 

e Sua empresa investe em treinamento? A equipe de comércio eletrônico se dedica a treinamentos? 

e Existe um planejamento para adquirir ou complementar competências em novas tecnologias para o 

comércio eletrônico? 

Recursos Tecnológicos Complementares 

Como foi desenvolvido o website de sua empresa? Poderia fmecer uma estimativa do total de 

recursos (humanos, software, hardware, etc.) envolvidos no projeto deste website? 

Seus clientes são experientes em navegar na Interne ou não? Como isto se relacionou ao projeto de 

seu website? 

Que características distinguem o website de sua empresa dos websites de seus competidores? 

A funcionalidade e os objetivos do website de sua empresa moditicou-se ao longo do tempo, na 

medida em que se passou a avaliar sua potencialidade? 

Quais são os aspectos chaves do projeto de seu website? Como se relacionam com os objetivos de 

negócios? 

Qual é o papel das tecnologias de informação no projeto de comércio eletrônico, seus objetivos e 

realizações? As tecnologias de informação direcionaram o projeto ou corresponderam às expectativas 

de seu planejamento? 

Questionário A.2 - Componentes da Equipe de Comércio Eletrônico 

Recursos de Negócios Complementares 

Como são processadas as ordens de pedido aos fornecedores? 

Como são processados os pedidos de clientes? 

Sua empresa identifica as necessidades de seus clientes? Customiza produtos de acordo com estas 

necessidades? 

Sua empresa coleta dados de clientes, além dos necessários para a realização de pedidos? Existe uma 

política de privacidade? 

Como sua empresa gerencia o estoque de produtos para o comércio eletrônico? 

Sua empresa introduziu novos produtos/seWiços no mercado? Houve mudanças em processos de 

marketing e vendas para integração com o comércio eletrônico? 

Existem planos para maiores desenvolvhnentos do comércio eletrônico em sua empresa? 

Como sua empresa mede a efícácia do comércio eletrônico? 
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e Quais são os aspectos chaves do projeto de seu website? Como se relacionam com os objetivos de 

negócios? 

e Qual é o papel das tecnologias de informação no projeto de comércio eletrônico, seus objetivos e 

realizações? As tecnologias de informação direcionaram o projeto ou corresponderam às expectativas 

de seu planejamento? 

Recursos Humanos Complementares 

Por favor, descreva seu papel no projeto de comércio eletrônico. Sua contratação foi específica para o 

projeto de comércio eletrônico? 

Houve alguma contribuição especial de sua parte neste projeto, baseada em sua experiência? 

Houve alguma espécie de treinamento ou preparação para o desenvolvimento do projeto de comércio 

eletrônico? Qual? 

Na medida em que surgem novas tecnologias, a equipe testa novas opções? 

A empresa investe em treinamentos? A equipe participa destes treinamentos? 

Qual é sua participação em relação ao estabelecimento de novos objetivos de negócios e a resolução 

de problemas de negócios? 

Recursos Tecnológicos Complementares 

Sob o ponto de vista tecnológico, avaliando a evolução do projeto de comércio eletrônico e seu 

estado atual, há aspectos que agradam, poderiam ser trabalhados de forma diferente ou ainda tem que 

ser desenvolvidos? 

o Que características distinguem o website de sua empresa dos websites de seus competidores? 

e As tecnologias de informação escolhidas para o projeto foram utilizadas ou substituídas por outras ao 

longo do desenvolvimento e implementação do projeto de comércio eletrônico? 

e Quais foram alguns dos desa£ios, sob o ponto de vista tecnológico, do projeto de comércio eletrônico 

de sua empresa? 



ANEXO B - Questionários Fechados 

B.l Orientação Estratégica de Negócios 

(Questionário aplicado à gerência) 

Desenvolver e implementar estratégias de negócios eficazes é um desafio constante para as organizações. 

A questão a seguir tem o objetivo de colaborar na compreensão da orientação estratégica de negócios de 

sua empresa. Por Iavor, marque com um X o número que indica sua avaliação da importância dos 

seguintes aspectos, em relação as estratégias de negócios de sua empresa. 

("1" - não importante, "5" - muito importante) 

ON01 - Nossa empresa sempre busca novas oportunidades de negócios como 
suporte a sua intenção de domínio de mercado. 
ON02 - Para tomar decisões de negócios, desenvolvemos análises detalhadas, 
relatórios quantitativos e avaliações. 
ON03 - Otimizamos a coordenação entre funções como, por exemplo, finanças e 
marketing, sempre enfathmos a redução de custos e a eficácia em nossos 
negócios. 
ON04 - Exercemos um alto grau de poder de barganha em nosso mercado, 
formando alianças com clientes e fornecedores. 
ON05 - Realizamos pesquisas de longo prazo para ganhar competitividade no 
futuro, considerando orientações a longo prazo fundamentais para nossos negócios. 
ON06 - Geralmente somos os primeiros a introduzir novos produtos ou serviços no 
mercado. 
ON07 - Nossas operações são mais arriscadas que as de nossos competidores e 
temos a tendência de assumir riscos em projetos. 
ON08 - Implementamos novas tecnologias quando é necessário defender nossa 
posição no mercado e recompensamos a criatividade e experimentação. 



B. 2 Orientação Estratégica de Tecnologias de Informação 

(Questionárío aplicado à gerência) 

Desenvolver e implementar tecnologias de informação eficazes é um desafio constante para as 

organizações. A questão a seguir tem o objetivo de colaborar na compreensão da orientação estratégica de 

tecnologias de informaçilo de sua empresa. Por kvor, marque com um X o número que indica sua 

avaliação da importância dos seguintes aspectos, em relação as estratégias de negócios de sua empresa. 

("1" - não importante, "5" - muito importante) 

mercado, através de detalhes e avaliações quantitativas. 
OT03- As tecnologias de informação ajudam a medir nosso d e s e m d o  em I 1 1 2 1 3 1 4  1 5 

OTO1- As tecnologías de iuformaqão assistem na identificação de novas 
oportunidades de negócios. 
OTO2- As tecnoIogias de informação provêem informações sobre nossa posição no 

alianças com clientes e fornecedores. 
OT05- As tecnologias de informação assitem em planejamentos de longo prazo e 1 1 1 2 1 3 1 4  1 5 

1 

1 

relação a nossos ob&tivos eniktizando a ekcácia e redução de custos. 
OT04- As tecnologias de infiopmação estabelecem ligações e ajudam a formar 

conformam soluç&s de acordo com nossa orientação de negócios a longo prazo. 1 I I I I 
OT06- As tecnologias de informação nos aiudam a introduzir novos 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 

2 

2 

1 

I inovadoras através da criatividade e emrimentacão. I I I I I I  

produtos/semiços no mercado e conformam um suporte a nossa liderança. I 
OT07- As tecnologias e informação nos ajudam a medi riscos negócios. 
OT08- As tecnologias de informação nos ajudam a implementar soluções / 1 

2 

5  

5 

3 

3  

2 

4 

4  

3 

1 1 2 3 4 5  
3 

4 5 

4  5  



B.3 Beneficios do Comércio Eletrônico 

(Questionário aplicado à gerência) 

A questão a seguir tem como objetivo contribuir para identificar os beneficios do comércio eletrônico 

para sua empresa. Por favor, marque com um X na coluna à direita, os beneficios de comércio eletrônico 

alcançados por sua empresa. 

O comércio eletrônico . . . 
BEO1 - Aprimorou a eficiência operacional 
BE02 - Aprimorou a eficácia operacional 
BE03 - Aumentou as vendas 

I BE04 - Reduziu custos administrativos 
BE05 - Reduziu custos de suporte a clientes 
BE06 - Reduziu custos de distribuição 
BE07 - Reduziu custos de nrocessamento de informacões 

L 

BEO8 - Reduziu CLIS~OS C O ~  estoques 
BE09 - Reduziu custos de marketing 
BE10 - Aumentou a habilidade de resposta aos competidores 
BE11 - Permitiu uma melhor interacão com clientes 
BE12 - Permitiu melhor compreender as necessidades de clientes 
BE13 - Proveu melhores informações para a tomada de decisões a nível gerencial 
BE14 - Proveu, aos clientes, melhores informações sobre produtos/serviços 
BE15 - Facilitou a cobrança 
BE16 - Facilitou a auditoria eletrônica 
BE17 - Facilitou a troca de informações com parceiros de negócios (clientes, fornecedores, etc.) 
BE18 - Facilitou o processamento de pedidos 
BE19 - Facilitou a monitoração da distribuição de produtos 
BE20 - Aumentou o controle de dados 
BE21- Aprimorou serviços aos clientes 
BE22 - Racionalizou a reposição de estoques 
BE23 - Racionalizou processos de compra 
BE24 - Aumentou a habilidade de customizar vendas 
BE25 - Contribuiu para manter clientes 
BE26 - Tomou nossos produtos/serviços mais conhecidos 
BE27 - Permitiu diferenciar nossos produtos/serviços dos produtos/serviços de nossos competidores 
BE28 - Proveu acesso a novos mercados 
BE29 - Estreitou as relações com clientes 
BE30 - Proveu oportunidades em nichos de mercado 



ANEXO C - QSR N6 - Organização e Análise de Dados Qualitativos 

QSR N6 Demo version, revision 6.0. 

Licensee: Demo User. 

PROJECT: Proje-ECOMM, User Maria Ilca de Souza Lia, 8:58 pm, Mar 4,2002. 

REPORT ON NODE (1) '/Gerênciaf 

Restriction to document: NONE 

................................................................................ 

(1) /Gerência 

* * * Description: 

Questionário aberto aplicado à gerência. 

*** Created: 7:24 pm, Mar 4,2002. 

*** Last m&ed: 732  pm, Mai 30,2002. 

*** The siblings of this node are: 

(2) /Equipe de Comércio Eletrônico 

*** The children of this node are: 

(1 1) /GerênciaNisão Geral do Projeto de Comércio Eletrônico 

(1 2) /Gerência/Recmsos de Negócios Complementares 

(1 3)  /Gerência/Recursos Humanos Complementares 

(1 4) /Gerência/Recursos Tecnológicos Complementares 

*** This node codes 04 documents. 

* ** No Memo. 

This node codes 04 documents. 



QSRN6 Demo version, revision 6.0. 

Licensee: Demo User. 

PROJECT: Project-ECOMM, User Maria Ilca de Souza Lima, 8:55 pm, Mar 4,2002. 

REPORT ON NODE (1 2) '-/Recursos de Negócios Complementares' 

Restriction to document: NONE 

(1 2) /Gerência/Recmsos de Negócios Complementares 

*** No Description 

, i l l l l l l l l l l l l l l l l : I I i I I I I I I I I I I I I I I I I I  

t-H ON-LINE DOCUMENT: Q2 

tt+ Document Description: 

* No Description 

+H Retrieval for this document: 83 units out of 83, = 100% 

+t- Text units 1-83: 

Q2.1- Como sao processadas as ordens de pedido aos fornecedores? Como 1 

podem ser classificadas as relacoes entre sua empresa e seus 2 

fornecedores? Houve algum tipo de mudanca nas relacoes entre sua empresa 3 

e seus fornecedores para a integracao ou adaptacao com o comercio 4 

eletronico? Como esta(s) mudanca(s) se relaciona(m) com o comercio 5 

eletronico? 6 

E1 - Adquirimos nossos produtos de fornecedores locais ou de centros de 7 

distribuicao, conforme a sazonalidade. Em geral, enviamos pedidos 8 

semanais a estes fornecedores, exceto quando a demanda e maior. Ainda 9 

estamos desenvolvendo nossas relacoes com fornecedores. No Natal de 2000, 10 

que foi o primeiro para a empresa, experimentamos um aumento de demanda 11 

para nossas cestas. Temos um planejamento de estoque para atender a 12 

demanda por estes produtos. Nos nao contavamos com este aumento de 13 

demanda e nao havia tempo disponivel para entrar em contato com novos 14 

fornecedores. Como a maioria das ordens de pedidos que recebemos e 15 

fiequente, nos enviamos pedidos semanais a nossos fornecedores. Os nossos 16 

fornecedores ja estao acostumados a nos prover com uma quantidade de 17 

produtos mais ou menos fixa e nao havia como simplesmente aumentar estes 18 

pedidos, de forma a atender a este aumento de demanda súbito. Fizemos, 19 

entao, um contato via telefone com cada um de nossos fornecedores. Cada 20 



um deles mencionou a quantidade de produtos que poderia nos fornecer e, 21 

alem disto, alguns ofereceram solucoes alternativas, ou seja, produtos 22 

que possivelmente poderiam servir como substitutos. Estes produtos nos 23 

foram entregues em conjunto com os pedidos da semana e sem a formalidade 24 

de um pedido por escrito. Atualmente ja possuimos um planejamento para 25 

estas situacoes mas, neste caso, so conseguimos atender a demanda com a 26 

ajuda de nossos fornecedores, que avaliaram atenciosamente nossa 27 

solicitacao. Nos atribuimos esta atencao as relacoes abertas e de 28 

confianca que mantemos com nossos fornecedores. 29 

E2 - Neste tipo de negocios, e fundamental estabelecer uma parceria com 30 

produtores locais que possam suprir produtos extremamente fiescos. A ABC 3 1 

conta com cerca de 20 fornecedores de legumes, £Mas e vegetais 32 

organicos para cada um de seus dois centros de distribuicao. Nao e 33 

possivel comercializar estes produtos online sem contar com esta 34 

parceria, alem de, dependendo da estacao, contar com a aquisicao de 35 

produtos de centros de distribuicao que possuem equipamentos necessarios 36 

sua manutencao nas melhores condicoes possíveis. Esta parceria permite 37 

realizar uma distribuicao just-in-time. 3 8 

42.2 Como sao distribuidos seus produtos? Como podem ser classiíkadas as 39 

relacoes entre sua empresa e os distribuidores de seus produtos? Houve 40 

algum tipo de mudanca nas relacoes entre sua empresa e as empresas que 41 

distribuem seus produtos, para a integacao ou adaptacao com o comercio 42 

eletronico? Como esta(s) mudanca(s) se relaciona(m) com o comercio 43 

eletronico? 44 

E1 - Contratamos os servicos de duas empresas para realizar a 45 

distribuicao de nossos produtos. 46 

E2 - Quando nossos clientes preenchem seu cadastro, especificam o local 47 

onde desejam a entrega de suas cestas: porta principal, dos fundos ou 48 

lateral. Uma das empresas que realizava as entregas nao estava 49 

respeitando as especificacoes, porque alguns de seus funcionarios 50 

julgaram que os locais eram inseguros. Apesar de nossas reclamacoes, este 51 

problema nao foi resolvido, entao tivemos que contratar outra empresa Se 52 

nao podemos manter relacoes de c o ~ a n c a  em 100% com as empresas que 53 

entregam que entregam nossos produtos, estaremos prejudicando a imagem de 54 

nossa propria empresa. 55 

Q.2.3 Sua empresa mantem algum tipo de relacao com instituicoes 56 

financeiras para facilitar a venda de produtos? Como podem ser 57 

classificadas as relacoes entre sua empresa e as instituicoes 58 

financeiras? Houve algum tipo de mudanca nas relacoes entre sua empresa e 59 

as instítuicoes j2nanceiras, para a integacao ou adaptacao com o 60 



comercio eletronico? Como esta(s) mudanca(s) se relaciona(m) com o 6 1 

comercio eletronico? 62 

E1 - Independentemente do tipo de negocio que e realizado em seu website, 63 

uma empresa precisa estabelecer relacoes com instituicoes íinanceiras, 64 

por exemplo, para processar pagamentos com cartoes de creditas. 65 

Construimos relacoes com varias instituicoes íinanceiras para v i a b k  66 

quatro formas de pagamento que disponibilizamos aos nossos clientes: 67 

cartao de credito, a vista, cheque ou debito automatico. 68 

E2 - Uma das formas de pagamento que disponibiiizamos para nossos 69 

clientes compreende o debito direto. Esta forma de pagamento e complicada 70 

quando o cliente nao esta presente, porque nao ha como realizar o debito 71 

eletronico sem a autorizacao do cliente, que e realizada atraves da 72 

passagem do cartao e da digitacao da senha. Quando nossos clientes optam 73 

por esta opcao de pagamento, nos enviamos um formdario especial, que 74 

deve ser preenchido para autorizacao do debito direto, que pode ser para 75 

uma única compra, semanal ou quinzenal, conforme pedido. Esta forma de 76 

pagamento e relativamente nova para as empresas que atuam no comercio 77 

eletronico. Nos a implementamos apos oito meses de funcionamento, antes 78 

so tinhamos as opcoes de cartao de credito e pagamento em cheque ou à 79 

vista, sendo estes Últimos no ato das entregas. Como somos uma empresa 80 

nova no mercado, tivemos que construir uma relacao de coniianca com 8 1 

instituicoes íinanceiras, para a implementacao desta modalidade de 82 

pagamento. 83 
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+H- Total number of text units retrieved = 83 

+tt Retrievals in 1 out of 2 documents, = 50%. 

+H- The documents with retrievals have a total of 83 text units, 

so text units retrieved in these documents = 100%. 

+H- A11 documents have a total of 84 text units, 

so text units found in these documents = 99%. 


