
Sumário 
 
Dado o actual contexto de mudanças e de competitividade, a relevância que as 

tecnologias de informação têm para que as empresas sobrevivam é indiscutível. Nesta 

realidade, das mutações do mercado, as tecnologias advindas da Internet mostram-se 

como sendo uma ferramenta valiosa para que as empresas ofereçam produtos e 

serviços aos clientes que potenciem o negócio, nas suas estratégias para o alcance de 

vantagens competitivas sustentáveis. De entre as várias tecnologias de informação, 

destacam-se os já conhecidos e-commerce e e-business que actualmente estão a dar 

origem a um novo paradigma denominado, “e-Service”. Os e-Services representam um 

desafio para muitas das suposições tradicionais sobre como usar o ambiente on-line 

para aumentar os lucros das empresas. A sua utilização visa, não só a redução de 

custos através da automação dos serviços e aumento da eficiência, como também a 

expansão de rendimentos por meio da melhoria de produtos e serviços e da construção 

de relacionamentos lucrativos com clientes, fornecedores e parceiros. A utilização dos 

e-Services na estratégia empresarial como ferramenta para obter vantagens 

competitivas perante a concorrência, é cada vez mais comum. Isso implica pelo facto 

deste serviço trazer comodidade e fiabilidade para os clientes e parceiros construindo 

um relacionamento forte com os mesmos. O Banco BPI, Modelo Continente 

Hipermercado e Radio Popular oferecem aos seus parceiros e clientes alguns destes 

serviços. Neste contexto, objectivou-se realizar um estudo para identificar quais são 

estes serviços e como estas empresas utilizam estrategicamente os e-Services como 

ferramenta para obter vantagens competitivas no mercado. A metodologia adoptada foi 

a abordagem qualitativa com a utilização do estudo de casos múltiplos e como 

instrumentos de recolha de dados usou-se entrevistas semi-estruturadas, análise do 

site das empresas, documentos fornecidos pelas mesmas, dentre outras fontes de 

informação. Os resultados apontam para uma aposta forte das empresas em 

tecnologias, mas não apenas em tecnologias de e-Service, mas também como 

tecnologias aplicadas em outros canais de distribuição – redes físicas. Apesar das 

tecnologias de e-Service oferecerem grande velocidade e conveniência, não elimina a 

necessidade das empresas continuarem a investir nas tecnologias tradicionais. Pelo 



que foi verificado nas empresas analisadas, infere-se que todas utilizam os e-Services 

como um complemento nas suas actividades para redução de custo, melhoria de 

relacionamento com clientes, inovação e customização de serviços, personalização de 

serviços para o tratamento de clientes, novos canais, marketing segmentado, de entre 

outras formas para o cliente usufruir dos produtos e serviços, ou seja, um canal a mais 

que o cliente tem para relacionar-se com as empresas. 
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Abstract 
 
It is indisputable the importance of the information technologies to the survival of 

companies, considering the present context of changes and competitiveness. Given the 

reality of the market variations, the technologies arriving from the Internet are a valuable 

tool for the companies to offer products and services to the costumers which will 

increase the business, with their strategies to the achievement of sustainable 

competitive advantages. Among the numerous information technologies, the already 

known e-commerce and e-business stand out and are, at the present time, giving rise to 

a new concept called “e-Service”. E-Services represent a challenge to many of the 

traditional assumptions about how to use the on-line setting to increase companies’ 

profit. Its use aims to, not only reduce costs through services automation and increase of 

the efficiency, but also the expansion of profits through theimprovement of products and 

services and creating a profitable relationship with costumers, suppliers and partners. 

Using e-Services on the enterprise strategies as a tool to obtain competitive advantages 

before competition is becoming more common. This comes from the fact that this 

service is convenient and reliable to the customers and partners, creating this way a 

strong relationship with them. Banco BPI, Modelo Continente Hipermercado and Radio 



Popular are offering some of these services to their customers and partners. In this 

context, the purpose of this study is to identify which are these services and how the 

companies use strategically e-Services as a tool to obtain competitive advantages on 

the market. The methodology used was the qualitative approach with the study of 

several cases, and semistructured interviews, companies’ sites analysis, the documents 

they provided among other sources of information were the data used gathering tool. 

The results point out to a strong bet of the companies in technologies, not only on e-

service technologies, but also on technologies applied in other distribution channels – 

physical networks. Even though e-Service technologies offer a great deal of speed and 

convenience, they don’t eliminate the companies’ need of a continuous investment on 

the traditional technologies. For what was seen on the studied companies, one can 

conclude that all of them use e-Services as a complement to their cost reduce activities, 

to the improvement of their relationship with their customers, to the innovation and 

customization of the services, to the personalization of the services in dealing with the 

clients, new channels and segmented marketing among others, so that the customer 

can enjoy the products and services, that is, the client has another channel through 

which he can bond with the companies. 
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