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Regista-se, de uma forma global, uma evoluqiio significativa ao nivel da integraqzo 

das tecnologias Internet, nos modelos de negocio business to business. Mas, 

medida que, cada vez mais empresas utilizam a Internet, ela k neutralizada como 

fonte de vantagem competitiva. Foi com base neste problema que se procurou 

estudar como 6 que uma empresa pode utilizar as tecnologias Internet, para 

desenvolver uma vantagem competitiva sustentivel. 

Este trabalho descreve as dimensdes e natureza das principais plataformas de negocio 

electronic0 (portais B2B) e as estratkgias de negocio electronico mais adequadas, ao 

suporte das estratkgias das empresas. E, para avaliar este impact0 das tecnologias 

Internet, no desenvolvimento e sustentaqzo de vantagens competitivas, desenvolveu- 

se uma ferramenta analitica (AITIC - Analise do Impacto das Tecnologias Internet na 

Competitividade) que foi aplicada em duas empresas. 

The increase in the number of firms that use Internet based technologies (IBTs) is a 

global phenomenon and is continually transforming the rules of competition for 

established businesses in unprecedented ways. However, as all companies come to 

embrace IBTs, the Internet itself will be neutralised as a source of competitive 

advantage. In this new context, a question arises: how can a firm use IBTs to create 

and sustain competitive advantages? 

This study investigates how established firms are developing innovative business 

models that integrate IBTs. Furthermore, it aims to assess the firms' ability to 

develop and sustain the competitive advantages through IBTs. 

A systematic framework was developed to understand what drives competitive 

advantage and how it can be sustained. This framework (ITICA - Internet 

Technologies Impact on Competitive Advantage) was applied to the experiences of 

two established businesses. Going trough this framework will facilitate a more 

comprehensive investigation of the basis of IBTs driven competitive advantages. 
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1.1 Objectivo 

0 novo ambiente competitivo, em que as empresas estiio imersas, C caracterizado por 

crescentes desafios, ao nivel das exiggncias dos clientes (maior press50 sobre o preqo, 

maior rapidez no tempo de resposta e alteraq8es do perfil das encomendas), do 

outsourcing e da necessidade de afirmaqiio, num contexto de neg6cio cada vez mais 

global. Recentemente, muitos dos neg6cios tradicionais evoluiram para complexas 

cadeias de valor, suportadas por redes de participantes, dispersas geograficamente 

(JOHNS, 2002). Consequentemente, estas mudanqas far20 com que a concorr6ncia passe 

a processar-se entre cadeias de valor e n5o entre neg6cios individuais, o que gera uma 

maior necessidade de colaboraqiio entre os parceiros e de partilha de informaq50, ao 

longo de todo o ciclo de vida dos neg6cios. 

Esta nova configuraqiio da cadeia de valor exige uma melhoria e transformaqiio dos 

fluxos de informaqiio e do seu relacionamento, com os fluxos fisicos. As tecnologias 

Internet permitem que os fluxos de informaqk substituam alguns dos fluxos fisicos mais 

ineficientes (LEE e WHANG, 2001). Actualmente, cada vez mais empresas reconhecem 

que as tecnologias Internet afectariio, de alguma forma, os seus neg6cios. E, muitas 

delas, j i  estiio a integrar estas tecnologias nos seus processos de neg6cio (internos e 

externos), visando a manutenqiio da sua posiqiio competitiva. 

No entanto, a medida que acresce o numero de empresas a utilizar a Internet, ela seri 

neutralizada como fonte de vantagem competitiva (PORTER, 2001). De facto, apesar de 

todas as vantagens da Internet, ela, por si s6, n"a resolve todos os problemas. Paul 

Strassmann (2001) refere mesmo que a tecnologia, sem o necessirio contexto 

estratkgico, "6 apenas um brinquedo". 

Sendo assim, coloca-se a seguinte quest50 de pesquisa: Como C que uma empresa pode 

utilizar as tecnologias Internet para desenvolver uma vantagem competitiva sustentivel? 



Colocado o desafio, define-se o objectivo central deste trabalho: analisar o impact0 da 

integraqgo de tecnologias Internet, no desenvolvimento de vantagens competitivas. 

1.2 Metodologia 

A descriqgo da abordagem metodol6gica deste trabalho percorre as seguintes fases: 

Descriqgo da estrutura; 

a Justificaqgo da opqgo por um estudo qualitative; 

Apresentaqgo da forma de recolha e tratamento da informaq20. 

1.2.1 Estrutura do trabalho 

Este trabalho percorre as seguintes fases (ver Figura 1.1): 

- F - 
Capitulos 2 a 4 Capitulo 5 Capitulo 6 

Fase a) 
Enquadramento 

tebrico 

Figura 1.1 - Estrutura do trabalho 

Fase a): Na fase de enquadramento teorico, focalizada nos capitulos 2 a 4, analisam-se 

os mais recentes e principais contributos relacionados com o desenvolvimento de 

tecnologias Internet e estratkgias empresariais. No capitulo 2 recorre-se a uma revisgo 

bibliogrhfica sobre a Internet e os modelos de negocio business to business e no capitulo 

3 analisam-se e classificam-se as principais plataformas e soluq8es neg6cio electr6nico 

B2B ao dispor das empresas. Finalmente, no capitulo 4, avaliam-se as principais 

plataformas e soluqdes de neg6cio electronico. Toda a informaqgo 6 sistematizada e 

organizada de forma a permitir o desenvolvimento e formulaq?io de estratkgias de 

selecqgo das tecnologias Internet, de suporte i s  estratkgias empresariais. 

b 
Fase b) 

Componente empirica b 
Fase c) 

Conclus6es 



Fase b): A fase da componente empirica desta dissertaq20, desenvolvida ao longo do 

capitulo 5, tem como principal objectivo, proceder a uma analise e cornpreens20 dos 

fundamentos das vantagens competitivas potenciadas pelas tecnologias Internet, em 

modelos de neg6cio B2B. Desenvolveu-se, especificamente para esse efeito, uma 

ferramenta que resulta de uma tentativa de modelaq20 do impact0 das tecnologias 

Internet no desenvolvimento e sustentaqiio de vantagens competitivas. Utilizando esta 

ferramenta, analisam-se os modelos de neg6cio desenvolvidos por duas empresas, que 

utilizam tecnologias Internet, tendo em conta os seguintes objectivos: 

identificar as suas principais caracteristicas e impactos, ao nivel do desenvolvimento 

de vantagens competitivas. 

formular sinteticamente recomendaq6es estratkgicas para a sua sustentaqzo. 

De referir que, o desenvolvimento metodol6gico desta ferramenta C suportado por um 

enquadramento te6rico especifico, apresentado no inicio deste capitulo. 

Fase c): Na 6ltima fase deste trabalho, no capitulo 6, apresentam-se as principais 

conclus6es do trabalho desenvolvido, ao longo de todos os capitulos. Optou-se por 

apresentar estas conclus6es de uma forma mais agregada e transversal, confrontando, em 

algumas situaq6es, as observaqdes efectuadas com a recolha bibliografica. 

1.2.2 Fundamentos do estudo qualitativo 

Da recolha bibliografica efectuada sobre as questties metodol6gicas, verificou-se que o 

estudo qualitativo C o mais adequado para o tip0 de investigaqzo desenvolvida neste 

trabalho. 

Strauss e Corbin (1990) defendem que os estudos qualitativos s2o mais adequados 

que os quantitativos, para explorar fen6menos de dificil entendimento. 

Glaser e Strauss (1967) referem que num estudo qualitativo n2o se pretende 

descrever a realidade ou validar uma teoria. Segundo estes autores, o objectivo 

principal deste tipo de estudo C a especificaqiio de hip6teses de trabalho. 



Na mesma linha de pensamento, Hoepfl (1997) argumenta que os mCtodos 

qualitativos s60 um prC-requisito para a identificaqiio de variiveis que podergo vir a 

ser testadas por mktodos quantitativos. 

Finalmente, Lee Schlenker e Nicholas Crocker (2003) referem especificamente, que 

o estudo qualitativo C particularmente adequado, para explorar o valor de neg6cio 

potencial das tecnologias Internet para as empresas. 

De acordo com estas perspectivas, n2o seria relevante, nem adequado, investigar o 

impacto da integraq60 de tecnologias Internet no desenvolvimento de vantagens 

competitivas, atravCs de um estudo quantitativo. Dado que, a integraq60 das tecnologias 

Internet nas empresas ainda C um fen6men0, relativamente, pouco generalizado, a sua 

quantificaqiio seria pouco expressiva e de valor reduzido. Para alCm disso, uma 

abordagem mais quantitativa n2o permitiria explorar devidamente, algumas das 

dimensdes associadas, de dificil entendimento. 

1.2.3 Recolha e tratamento da informap70 

Para desenvolver os assuntos apresentados nos capitulos de enquadramento mais te6ric0, 

(2 a 4) recorreu-se a uma extensa pesquisa bibliogrifica em livros, revistas tkcnicas e 

artigos acadkmicos, baseada em desk e web research. Para ilustraq60 das diferentes 

classificaqdes dos portais B2B, no capitulo 3, utilizaram-se virios exemplos de 

utilizaqzo dessas tecnologias por parte de empresas, recolhidos nos sitios web dos 

principais fornecedores de tecnologias Internet e das pr6prias empresas. 

Na tentativa de modelar o impacto das tecnologias Internet no desenvolvimento e 

sustentaqk de vantagens competitivas, desenvolveu-se uma ferramenta especifica para 

esse efeito (no capitulo 5 ) ,  que foi aplicada a uma amostra de duas empresas utilizadoras 

deste tip0 de tecnologias. 

Jeffcoate et a1 (2002) alertam para o facto da investigaqiio dos impactos da utilizaq20 da 

Internet nas empresas ser, normalmente, restringida pela dificuldade em identificar 



empresas apropriadas e convencE-las a participar neste tip0 de estudos. Como muitas das 

empresas identificadas ainda se encontram numa fase inicial de desenvolvimento de 

iniciativas de neg6cio electr6nic0, a anilise desses impactos 6, muitas das vezes, 

limitada aos beneficios esperados e problemas verificados. 

Tendo em conta todos estes constrangimentos, ao nivel da recolha de informag80, sobre 

empresas utilizadoras de tecnologias Internet, recorreu-se, para efeitos de aplicagiio 

dessa ferramenta, aos dados j i  recolhidos de empresas que foram investigadas no 

projecto "e-marketplaces - estrategias de selecggo de portais B2B" (PATR~CIO et al, 

2002). De toda a informag80 disponivel (ver ficha do projecto) seleccionaram-se os 

dados das duas empresas utilizadoras de tecnologias Internet (uma do Sector da 

Construg80 Civil e outra -do Sector Tsxtil) que apresentaram melhor efeito de 

demonstragZo, ou seja, com mais e melhor informaggo relacionada com o objectivo 

especifico desta dissertag80 (analisar e compreender os fundamentos das vantagens 

competitivas potenciadas pelas tecnologias Internet). 

Ficha do Projecto "e-marketplaces - estrategias de selecggo de portais B2B": 

Este estudo explorat6rio foi desenvolvido entre Setembro de 2001 e Janeiro de 2002 por uma equipa de 

investigadores da Escola de GestBo do Porto e da Digital Partners, com o objectivo de transmitir as 

diferentes organizaqbes que estBo ou que pretendam desenvolver projectos de neg6cio electr6nic0, na Area 

do business to business (B2B), um conjunto de informaqaes e recomendaqbes que lhes permitam 

seleccionar o(s) portais(s) mais adequado(s) a implementaqgo das diferentes soluqbes de neg6cio 

electr6nico. Este estudo apresenta um vasto conjunto de inforrnaqgo sobre a utilizaqzo das tecnologias 

Internet, por parte de um conjunto muito diversificado de empresas, em Portugal. 

Nesse imbito, foram efectuadas 35 entrevistas (20 a empresas clientes de soluqaes de neg6cio electr6nic0, 

de diferentes dimensaes e de sectores muito diversificados; 12 a empresas fornecedoras deste tip0 de 

soluqbes; e 3 a especialistas), 2 focus groups com empresas utilizadoras e potenciais utilizadoras de 

tecnologias Internet. A selecqgo destas empresas teve como critCrio principal a qualidade do efeito de 

demonstraq50 da utilizaqzo de tecnologias Internet na digitalizaqgo de processos internos e externos de 

neg6cio. 

Estes dados foram recolhidos atraves de entrevistas in loco com responsiveis das 

empresas que abordaram aspectos relacionados com o seu modelo de negbcio, as suas 

motivagaes e percepqaes sobre o impact0 das tecnologias Internet. 0 guiiio destas 



entrevistas (em anexo) foi baseado em quest6es de orientaqiio, que comeqam por ser 

abertas e acabam por ser mais especificas, no final da entrevista (STRAUSS e CORBIN, 

1998). 

Depois de recolhida toda a infonnaqiio, utilizou-se o mCtodo da justaposiqiio 

(CHENAIL, 1995) para a sua apresentaqiio e estruturaqiio. A infonnaqiio recolhida foi 

utilizada como um guia para o desenvolvimento de diferentes categorias de anilise, 

relativas a utilizaqiio de tecnologias Internet, na digitalizaqgo de processos internos e 

externos de neg6cio das empresas. Para validar as observaq6es, fez-se uma justaposiqEo 

dessa informaq50 recolhida nas empresas, com a infonnaqiio secundaria da recolha 

bibliografica. 

0 mCtodo da justaposiqgo foi, tambkm, utilizado para a anilise e tratamento dos 

resultados deste estudo, no capitulo 6 das Conclus6es. Para esse efeito, contrapbs-se os 

dados recolhidos em cada uma das empresas, com a recolha bibliogrifica de situaq6es e 

contextos semelhantes. E procurou-se, atravCs deste tipo de triangulaqiio, validar as 

principais observaq6es do capitulo 5. 



2 ENQUADRAMENTO TEORICO DAS TECNOLOGIAS 
INTERNET E DA ESTRATEGIA NOS MODELOS DE NEGOCIO 

BUSINESS TO BUSINESS 

2.1 A Internet e o Neg6cio Electr6nico 

2.1. I 0 irnbito do negdcio electrdnico 

De acordo com o project0 "Trust EC" (2000), patrocinado pela Comissio Europeia, 

definiu-se o negocio electr6nico como o desenvolvimento de actividades de neg6cio que 

conduzem a uma troca de valor, em que as partes envolvidas interagem 

electronicamente, usando tecnologia de redes ou telecomunicaqdes (SULTAN e 

MOORAJ, 2001). Na mesma 6ptica do valor, Damanpour (2001) considera que o 

neg6cio electr6nico transforma relaqdes internas e externas para criar valor e explorar 

oportunidades de mercado trazidas pelas novas regras da economia digital. 

Deve-se, entio, considerar que o conceit0 de negocio electronic0 ultrapassa largamente 

as questdes relacionadas com o tip0 de tecnologias de redes ou comunicaqdes utilizadas. 

De acordo com Kalakota (2001), o neg6cio electr6nico tem a ver, fundamentalmente, 

com a digitalizaqio dos processos, em que o foco s io os processos de neg6cio e niio a 

tecnologia. 

2.1.2 0 A evoluqio das tecnologias de suporte ao negdcio electrdnico 

Jh ha bastante tempo que as tecnologias de informaqio siio utilizadas para suportar a 

troca de bens e serviqos e informaqio entre as organizaqdes (KAUFFMAN e DAI, 

2001). A sua utilizaqiio em ambientes de neg6cio B2B remonta aos inicios dos anos 70. 

As empresas participantes utilizavam protocolos standard para partilhar documentaqiio 

de suporte as transacqdes (por exemplo, relativa as compras, expediqdes e financeira), 

geralmente designados por ED1 (Electronic Data Interchange) (ARCHER e YUAN, 

2000). 



Entre 1960 e 1995 Entre 1970 e 1998 Entre 1995 e 2000 
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Figura 2.1 - A evoluqiio das tecnologias de suporte ao negocio electronico. 
Fonte: Murillo (2001) 

Na dbcada de 80, os beneficios do ED1 ja eram universalmente reconhecidos e muitas 

empresas adoptavam este tip0 de tecnologia (MURILLO, 2001). Antes da utilizaqiio 

comercial da Internet (segundo HOF e HAMM (2002) e MURILLO (2001), a Internet 

niio era usada comercialmente, a escala global, antes de 1995 - ver Figura 2.1), estas 

redes proprietarias eram o principal suporte, atravCs do qual, as empresas trocavam 

documentaqiio electronicamente e registavam significativos ganhos de eficiencia. Por 

exemplo, Mukhopadhyay, Kekre e Kalathur (1995) analisaram os efeitos da adopqiio do 

ED1 por parte do construtor de automoveis norte-americano Chrysler Corporation. 0 s  

resultados mostraram que a empresa obtinha, aproximadamente, uma poupanqa de 100 

dolares por veiculo, apenas em resultado da preparaqiio electronica da documentaqgo e 

da melhoria na troca de informaqiio com os fornecedores (KAUFFMAN e DAI, 2001). 

0 ED1 teve sucesso junto dos fornecedores de primeira linha da rede de valor de muitas 

industria (por exemplo, na industria automovel), no entanto, os conflitos relativos aos 

standards de ED1 e os altos custos de implementaqiio impediram os fornecedores de 

segunda linha de se integrarem, nestas cadeias de abastecimento. 

0 elevado custo de implementaqgo e desenvolvimento, constitui um dos factores mais 

referidos por varios especialistas para a ngo utilizaqiio do EDI, pela grande maioria das 

ernpresas (WALTNER, 1997 e ARCHER e YUAN, 2000). Adicionalmente, referem-se 

outros aspectos relacionados com a maior complexidade da tecnologia e a maior 

necessidade de recursos humanos com s6lida experiencia e conhecimentos de TI. 

ED1 entre 
computadores. 

Utilizaq%o das 
tecnologas 
Internet. 



Verificou-se que este tip0 de investimento apenas se justificava em situaqaes de elevado 

volume de informaqgo, transferido entre parceiros, nomeadamente, no relacionamento 

das empresas com os seus maiores parceiros de neg6cio. 

2.1.3 A emergencia da Internet como ferramenta de comunicaqa"~ entre empresas 

A aplicaqgo comercial da Internet introduziu muitas mudanqas na forma de 

relacionamento business to business (ARCHER e YUAN, 2000). No caso especifico das 

compras de bens e serviqos, as tecnologias Internet transfomaram o mod0 como as 

empresas procuravam esses bens e serviqos e trocavam informaqgo com os seus 

fornecedores. Assistiu-se ao desenvolvimento de sistemas abertos que permitiram as 

empresas comunicar e transaccionar com fornecedores e clientes em mercados virtuais, 

sem investimentos significativos, em sistemas dedicados, como era o caso do EDI. 

0 neg6cio electronico atravCs da Internet ja ngo esta dependente das redes de valor 

acrescentado (VANS - Value Added Networks), utilizadas no EDI. A comunicaq~o, 

atraves de uma rede aberta como a Internet, (utilizando protocolos como o XML 

"extendible Markup Language") C muito mais barata do que por meio de redes de valor 

acrescentado. Por exemplo, segundo dados do "Se-Com Project", um utilizador de ED1 

podera pagar por uma transacqgo, cerca de USD 150 por hora, em comparaqgo com o 

custo hora de USD 1 atravCs da Internet. Isto porque, atravks da Internet, o custo de 

acesso mantCm-se constante, independente do volume de trafego (Se-Com Project 

http://www.se-com.coml), enquanto que nas redes de valor acrescentado ha um custo, 

por transacqgo, para o transporte dos dados, atravCs deste tipo de rede (DEROME, 

2002). De facto, num inqukrito efectuado pel0 Yankee Group, junto de 26 grandes 

empresas norte-americanas (com um volume de negocios medio de cerca de USD 10 

biliaes), os custos de implementaqio destes sistemas (incluindo software, hardware e 

serviqos externos) eram, em media, de USD 700.000 e os custos de operaqgo eram, em 

mCdia, de USD 540.000 por ano (DEROME, 2002). 

As vantagens da Internet sgo, ainda mais, importantes, quando se compara a sua 

utilizaqgo com os processos manuais e tradicionais de transmissgo de dados (corno o 



papel, o telefone e o fax). Para alCm da maior fiabilidade, seguranqa e menor custo, ha a 

registar outros beneficios como, por exemplo, a eliminaq60 de redundgncias, menos 

erros de introduq60 de dados e maior rapidez dos processes, derivada da integraq60 de 

sistemas (LEHMANN, 2002). 

A Internet permite tambCm urna melhor conectividade que o ED1 (Se-Com Project 

http://www.se-com.com/). De acordo com a ADHANDA ENTERPRISES (2001), se 

urna empresa pretender estabelecer ligaqbes electr6nicas com varios fornecedores, 

atraves de sistemas EDI, C obrigada a criar urna ligaq50, em separado, com cada um 

deles, ao contrario das tecnologias IP que permitem multiplas ligaqbes de urna Cnica 

fonte. 

Shaman (2002) resume da seguinte forma as principais vantagens da transferencia 

electr6nica de informaq80 de neg6cio atravCs da Internet: 

C mais facilmente partilhada por multiplos parceiros; 

esta disponivel mais cedo; 

C em tempo real; 

apresenta um custo mais baixo; 

2.1.4 As tecnologias Internet e o EDI 

Ainda assim, e apesar de todas as vantagens da Internet, h i  especialistas como Baker 

(2002), que consideram que o ED1 continuari a ser urna importante forqa de 

desenvolvimento do neg6cio electr6nic0, pel0 menos, no futuro mais pr6ximo. As 

empresas continuargo a utilizar a transferencia electrbnica de dados atravCs de redes de 

valor acrescentado, nas transacqbes mais criticas e de maior valor ou volume, com os 

seus parceiros estrategicos (LEHMANN, 2002). Identificam-se os seguintes factores 

responsaveis, pela n60 diminuiq80 do investimento, em redes de valor acrescentado: 

1- A maior seguranqa das redes de valor acrescentado: De facto, de acordo com Derome 

(2002) a Internet tambCm apresenta algumas desvantagens, quando comparada com 

redes de valor acrescentado. 0 facto da Internet ser urna rede universal e aberta constitui 

n5o s6 urna vantagem, como tambCm urna desvantagem, em algumas situaqbes. As 

organizaqbes com requisitos mais exigentes, ao nivel da seguranqa e control0 de 



informaqiio cn'tica, transferida electronicamente, tern a percepqiio que o transporte desta 

informaqiio atravks das redes de valor acrescentado t mais seguro, fihvel e controlado 

(atravts de "audit trails") do que pela Internet. Verifica-se, no entanto, que a expansiio 

do ED1 esta sempre orientada para organizaqaes de grande dimensiio que consigam 

suportar este tipo de investimento e que nos 6ltimos tempos a Internet esti a 

proporcionar muito mais seguranqa e fiabilidade. 

2- 0 s  elevados investimentos realizados em redes de valor acrescentado: Niio k de 

esperar que as empresas que investiram muito dinheiro no ED1 decidam substituir esta 

tecnologia pela Internet. Segundo Dieter Jenz, "as empresas que investiram no ED1 niio 

viio substituir os sistemas que ja funcionam. E sim esperada uma coexistencia do ED1 

com o XML" (KNORR, 2002). 

3- 0 transporte da infonnaqiio deve ser consistente com o meio de acesso a essa 

informaqiio, por parte do parceiro (interface browser ou interface sistema/maquina): 

Verifica-se que, para o processamento de volumes elevados de encomendas, os 

interfaces utilizados siio maquinalmaquina e, geralmente suportados por redes de valor 

acrescentado que assegurem a necessiria robustez, fiabilidade e seguranqa (DEROME, 

2002). 

Por estas razaes, muitas empresas ainda estiio a desenvolver um modelo hibrido de 

utilizaqb do ED1 e do XML. Em Julho de 2001, as entidades que estiio por detrhs dos 

dois maiores standards de EDI, "Accredited Standards Committee X12" e o 

"UNIEDIFACT working group", anunciaram que colaborariio com o "Electronic 

Business XML initiative", para desenvolver um .conjunto de standards que funcionem 

como peqas fundamentais a integraqiio dos processos de negocio a nivel global 

(ADHANDA ENTERPRISES, 200 1). 

Esta coexistencia do ED1 com o XML esta obviamente relacionada com os diferentes 

graus de preparaqiio dos parceiros de neg6cio de uma empresa e com os volumes de 

informaqiio partilhada. 



"0 EDI funciona perfeitamente para um elevado volume de transacq6es muito 

repetitivas. " 

Todd Gifford, responsrivelpor um empresa distribuidora de produtos de electrdnica, nos EUA. 

0 s  grandes fornecedores continuam a ligar-se aos seus clientes atravks do EDI. Pode-se, 

no entanto, considerar que a Internet (atravks do XML) esta a afirmar-se como 

alternativa ao EDI, na ligaq6o electr6nica aos parceiros de menor dimensk - exemplo, 

fornecedores mais pequenos, designados de segunda linha (LEHMANN, 2002). 

Actualmente, as principais empresas de TI's, disponibilizam aos fornecedores mais 

pequenos, atraves de reduzidos fees de subscriqiio mensais, tecnologia que lhes permite 

efectuar ligaqdes aos sistemas ED1 dos seus clientes, atraves de soluqdes baseadas na 

Internet. Por exemplo, a GE Global exchange Services (uma das mais importantes 

empresas de TI's norte-americana, especializadas no neg6cio electr6nico), utilizando um 

"hosted software", ligou cerca de 5.000 fornecedores nos EUA e Mexico ao sistema ED1 

da Daimler-Chrysler. Desta forma, esta empresa pode gerar uma ordem de compra no 

seu sistema interno (back end system), a qua1 os pequenos fornecedores respondem via 

Web, em formato browser. No entanto, a Daimler-Chrysler recebe a resposta dos 

fornecedores no seu sistema, tal como se os fornecedores estivessem a utilizar o ED1 

(ERICSON, 2002). As empresas de TI's convertem as mensagens de notas de 

encomendas dos compradores em formatos que s60 suportados por tecnologia Internet 

(XML) e enviam-nas aos fornecedores (KAUFFMAN e DAI, 2001). Nestes casos, a 

comunicaqio estabelecida entre o comprador e o fornecedor C efectuada recorrendo a 

tecnologias Internet, independentemente do facto dos compradores utilizarem sistemas 

proprietirios e de o fornecedores n6o estarem ligados a esses sistemas atraves do mesmo 

tip0 de rede. 

Por outro lado, no ED1 os c6digos de programaq60 muito rigidos o que torna este 

sistema, especialmente, vocacionado para comunicaq60 entre computadores. De facto, o 

ED1 n6o tem capacidade de resposta para as situaqdes em que C necessirio flexibilidade 



e reconfigurar a informag50 partilhada entre as partes, por exemplo, situagdes em que as 

empresas introduzem um novo tip0 de servigo, que niio existia, ou nos casos em que a 

prestagiio do servigo implica que a transacgiio seja direccionada para um interface 

humano ou browser. Nestas situaqdes, regista-se um forte crescimento do XML 

(ERICSON, 2002). 

2.1.4 A utilizaqa"~ da Internet como plataforma de comunicaqa"~ B2B 

Por razdes que se prendem com a sua aplicabilidade i maior parte do tecido empresarial, 

as tecnologias de neg6cio electr6nic0, que ser6o object0 de anilise neste trabalho, s6o as 

tecnologias baseadas na Internet. A evolug8o da Internet, no sentido do desenvolvimento 

de strandards e de protocolos de transacgiio, que garantem ligagdes mais seguras, 

permitira aumentar as ligagdes electrhnicas com os parceiros de negocio, n60 s6 para as 

transferencias de informag60 mais critica, como tambCm para a ligagiio a novos 

parceiros de neg6cio e para o desenvolvimento de novas oportunidades de neg6cio. 

Apesar deste trabalho n60 ter como objectivo a analise e comparagiio das tecnologias de 

neg6cio electr6nic0, niio C dificil perceber que o que as empresas necessitam C de urna 

tecnologia standard, ou seja, urna tecnologia (seja ela o ED1 ou o XML) que seja aceite 

pelos seus parceiros de neg6cio e que pennita urna transfergncia facil, segura, flexivel e 

barata de informagiio e dados entre eles, no dmbito da digitalizagiio dos seus processos 

de neg6cio. 

Mas se do ponto de vista da tecnologia se pode definir a Internet como urna rede de 

sistemas de computadores interligados a nivel mundial, que permitem a transmissiio de 

informag60 entre eles (JAMMESON, 1997), na perspectiva da gestiio, a Internet assume 

um dmbito bem diferente. Neste capitulo, seriio aprofundadas as visgo opostas de autores 

como Porter que considera a Internet com urna mera tecnologia, ainda que muito 

importante para os neg6cios e de Tapscott que tem urna vis6o da Internet mais 

abrangente e que ultrapassa em muito os aspectos tecnol6gicos. 



Porter (2001) considera a Internet como "uma tecnologia com potencial, ou seja, um 

poderoso conjunto de ferramentas que pode ser usado, com ou sem sensatez, em quase 

todas as ind6strias e como parte de qualquer estratCgiaV. J i  para Tapscott (2001), "a 

Internet niio C s6 um meio de ligaqiio dos computadores. E o mecanismo atravis do qua1 

individuos e organizaqties conduzem transacqties, trocam inforrnaqiio, expressam 

opinides e colaboram para desenvolverem um novo conhecimento". 

2.2 Modelos de relacionamento B2B 

0 objectivo desta secqiio C proporcionar um enquadramento genCrico sobre o tip0 de 

relacionamento e o ciclo de vida dos neg6cios B2B. Noutras secqdes e capitulos haveri 

oportunidade para detalhar alguns destes factores, nomeadamente, as ferramentas 

electr6nicas de suporte e o seu enquadramento na estratCgia da empresa, esteja ela na 

posiqiio de cliente ou fornecedor. 

Para analisar as relaqties B2B, no context0 das novas tecnologias Internet, utiliza-se o 

modelo do ciclo de vida do neg6cio de Archer e Yuan (2000). 

2.2.1 0 tipo de relacionamento B2B 

A relaqiio de neg6cio entre um cliente e um fornecedor pode ser considerada competitiva 

ou colaborativa em funqiio do tipo de relacionamento entre as partes, que C 

caracterizado pelos seguintes factores (ARCHER e YUAN, 2000): 

grau de confianqa 

partilha de objectivos comuns 

relaqties pessoais 

manutenqiio e continuaqiio das equipas e colaboradores envolvidos no neg6cio 

expectativas de ambas as partes 

suporte interno funcional As relaqdes externas 

beneficios esperados 

frequencia de troca de parceiros 

grau de colaboraqiio 



Consoante o comportamento destes factores, um cliente pode assumir uma estratCgia 

mais competitiva ou mais colaborativa com urn dado fornecedor. Apresentam-se, em 

seguida, as situagdes em que estas estrategias siio as mais adequadas. 

Uma estratkgia competitiva e mais adequada quando: 

a compra niio C planeada 

h i  excess0 de oferta no mercado 

h i  pouca diferenciagiio dos bens e servigos 

o grau de inovagiio C elevado 

o cliente quer testar as capacidades do fornecedor 

Nesta situagiio h i  menos desenvolvimento de relagdes com os fornecedores e mais 

atengiio aos aspectos relacionados com a eficisncia e reduggo de custos. 0 s  principais 

mecanismos de negociagiio incluem os leildes e os concursos. 

Por outro lado, a estratCgia colaborativa C mais adequada, quando: 

o fornecedor e o cliente tsm capacidades e recursos complementares 

o acesso a recursos vitais ou a inovagiio C restrito 

h i  fortes e s6lidas relagdes 

h i  valores e objectivos comuns 

a relagiio C suportada pela hierarquia do mercado 

Uma relagiio mais estreita corn os fornecedores pennite o desenvolvimento conjunto dos 

bens e servigos, o planeamento da produgiio e a gestiio de inventirio. 

0 tip0 de relacionamento B2B tambCm depende das caracten'sticas das transacg8es que 

tradicionalmente se desenvolvem entre os parceiros: 

- Transacgk de bens e servigos directos, ou seja, que fazem parte do processo produtivo 

(por exemplo, a compra de produtos como a madeira e ago). 

- Transacgiio de bens e servigos indirectos, ou seja, que niio estiio directamente ligados 

ao processo produtivo (por exemplo, a compra de material escrit6ri0, servigos de 

viagens e de logistics e de MRO - materials, repair, and operations). 



- Transacqiio Sistemhtica: Existe um contrato de fornecimento em que o preqo e as 

restantes condiqaes comerciais negociadas foram negociadas para um determinado 

period0 de tempo. Este tip0 de transacqiio implica o estabelecimento de um relaqgo de 

longo prazo com os fornecedores. 

- Transacqiio spot: Neste caso niio hh condiqaes vhlidas prC negociadas. Desenvolvem- 

se, quando se pretendem aproveitar boas oportunidades de neg6cio - por exemplo, o 

abastecimento, o mais rhpido possivel, ao mais baixo custo (por exemplo, de 

commodities, em que o process0 de selecqiio do fornecedor C mais facil). Estas situaqces 

niio implicam uma relaqgo tgo pr6xima com o fornecedor. 

2.2.2 0 ciclo de vida dos negdcios 

0 ciclo de vida do neg6cio (ver Quadro 2.1) inclui todas as actividades desempenhadas 

pel0 cliente (compra de bens e serviqo necesshrios a empresa) e fornecedor (marketing, 

vendas, serviqo e abastecimento das encomendas do cliente), nas varias fases da vida da 

sua relaqiio: 

Quadro 2.1 - Descriqiio das fases do ciclo de vida do neg6cio 

1 1. Recolha de 1 Procura dos fornecedores que cumpram os requisitos estabelecidos 1 
Fases DescriqHo 

1 informaqiio 
2. Contacto com os 

pela empresa. 
Quando um ou mais fornecedores sgo identificados C colocado um 

fornecedores pedido de informaqgo, proposta ou de cotaqiio. Poderh nesta altura 
haver contact0 direct0 com os fornecedores. 

3. Anhlise das 1 Fase de anhlise e testes das caracteristicas dos bens e serviqos 
propostas 

4. Negociaqiio 

5 .  Abastecimento 

encomendados. Analisam-se, tambCm, os aspectos relacionados 
,- 
Negociaqiio das condiqees de fornecimento (preqo, plano de 
entregas e disponibilidade dos bens e serviqos, eventuais adaptaqdes 
e condiqces de pagamentos e entregas). 
0 fornecedor abastece a encomenda (inclui a entrega do bem e 

6. Consumo 

serviqo, a sua instalaqiio e eventual treino dos colaboradores do 
cliente). 
Durante esta fase o cliente avalia a qualidade e a performance do 
bem e serviqo, assim como o serviqo de suporte. 



Fonte: Modelo do ciclo de vida do neg6cio de Archer e Yuan (2000). 

7. RenovaqZo 

Caso a relaqiio entre cliente e fornecedor seja quebrada, ao longo de uma destas 

fases, a ordem sequencial apresentada C alterada. Podera, por exemplo, haver 

necessidade de voltar a fase 2 caso as caracten'sticas de todos os bens e serviqos 

apresentados nZo cumpram os requisitos minimos. 

Um ciclo de vida de um neg6cio baseado numa relaqiio colaborativa C mais longo 

(pode durar varios anos) que um ciclo de vida de um neg6cio baseado numa relaqiio 

competitiva (que pode durar apenas umas horas). 

Quando o contrato de fornecimento expira ou o bem e serviqo 6 
totalmente consumido, o cliente tem de colocar nova encomenda. 
Conforme a prestaqiio do fornecedor, o cliente pode considerar a 
mesma empresa (volta para a fase 4) ou procurar outras empresas 
para este fornecimento (volta para a fase 1). 

Nas quatro primeiras fases, a maior atenqiio C dada ao estabelecimento de uma relaqiio 

entre o cliente e o fornecedor. Jh nas Gltimas fases, o enfase C dado ao desenvolvimento 

de um clima de confianqa, lealdade e comprometimento que resulte numa relaqiio 

duradoura entre as partes. A fase final pode gerar uma simples renovaqZo da encomenda, 

o estabelecimento de um contrato de mais longo prazo ou mesmo o fim da relaqiio. 

No Quadro 2.2. apresentam-se as actividades dos clientes e fornecedores relacionadas 

com as fases do ciclo de vida do neg6cio e da relaqiio com o cliente. 

1. Recolha de informaqb: 0 cliente procura informaqiio sobre os bens e serviqos 

disponiveis. Varios factores podem influenciar a percepqiio do cliente em relaqk i 

informaqio recolhida, incluindo as mensagens "boca a boca", os concorrentes, a 

imagem corporativa do fornecedor, o reconhecimento da sua marca ou mesmo uma 

experiencia anterior com esse fornecedor. 0 s  fornecedores podem promover a sua 

imagem participando em e-marketplaces ou anunciando nos seus sitios web (ou de 

outras empresas e de distribuidores), onde os clientes potenciais possam recolher 

essa informaqiio. Isto permite uma maior eficiencia aos clientes na procura de 



informaggo e da a possibilidade de conhecer novos fornecedores, que de outra forma 

niio teriam possibilidade de entrar no mercado. No caso do fornecedor ja ter uma 

relagiio com o cliente, 6 essencial manter essa interacgiio. 

2. Contacto com os fornecedores: Com base numa lista de potenciais fornecedores, o 

cliente recolhe mais informagiio sobre os bens e servigos, para avaliar se respondem 

hs necessidades da empresa. Utilizam-se os sitios web e os enderegos de e-mail dos 

fornecedores para recolher informagiio sobre a experizncia e reputagiio de mercado 

dessas empresas, dos seus bens e servigos, assim como, dados sobre o seu nivel de 

servigo. 

Para que os fornecedores concorram com outros factores, que n60 apenas o prego, 6 

necesshrio que consigam transmitir uma diferenciagiio, ao nivel da qualidade, 

entregas ou at6 do servigo p6s-venda. Esta informaggo pode ser promovida, por 

exemplo, atraves de sitios web com catalogos online, seguida de uma acgiio de 

marketing interactivo, junto do cliente, para assegurar que as suas necessidades s60 

satisfeitas. A selecgiio do fornecedor pode ser en60 influenciada pela 

disponibilidade de bens e servigos, para testarlexperimentar a sua qualidade e 

performance, assim como a possibilidade de personalizaggo e alteragaes. 

Quadro 2.2. - Ciclo de vida do neg6cio e da relaggo com o cliente 

1. Recolha de 
informa950 

Actividades 
do cliente 

Marketing, 
promoggo e 
interacgiio com 
o cliente 

Actividades do 
fornecedor 

Promogiio 
atravks de e- 
marketplaces e 
sitios web de 
empresas elou 
distribuidores 

Recomendaggo 
"boca a boca"; os 
concorrentes; a 
imagem 
corporativa do 
fornecedor; o 
reconhecimento 
da sua marca ou 
mesmo uma 
experizncia 
anterior com esse 
fornecedor 

Ferramentas de 
suporte 

Prescritores 



os fornecedores 

3. Analise das 
propostas 

1 5. Abastecimento 

6. Consumo 

Aprendizagem; 
avaliaqiio e 
comparaqiio 

Teste e 
avaliaqiio 

Negociaqiio e 
planeamento 

Seguimento di 
encomenda; 
avaliaqiio; 
instalaqzo e 
pagamento 

Aprendizagem; 
utilizaqiio; 
avaliaqiio; 
feedback para 
o fornecedor e 
manutenqiio 

Marketing e 
vendas 

Venda e 
serviqo: 
disponibilizaqiio 
de informaqiio e 
referencias ao 
mercado 

Vendas; 
fiscalidade; 
operaq6es e 
negociaqiio 

Logistica; 
preparaqzo da 
encomenda; 
planeamento 
das entregas e 
facturaqiio 

Serviqo p6s- 
venda; 
marketing; 
vendas; 
formaqiioltreino 
; actualizaqiio; 
venda de outros 
B&S e 
desenvolvimen- 
to de uma 
comunidade de 
utilizadores 

Marketing 
interactivo; 
preparaqk da 
oferta; utilizaqiio 
dos sitios web e 
do e-mail 

Disponibilizaqiio 
atravCs do sitio 
Internet de 
testemunhos de 
clientes 
satisfeitos e de 
um serviqo de 
suporte ao 
cliente 
Sistemas de 
suporte 
negociaqiio; 
leil6es online 

Sistemas de 
planeamento, 
seguimento e 
gestiio das 
encomendas via 
EDIIWeb 

Serviqo online; 
sitio Internet; 
marketing 
interactivo 

Teste a 
disponibilidade 
dos bens e 
serviqos, A 
qualidade, 
performance 
personalizaqiio e 
concorr6ncia 
Reputaqiio do 
fornecedor e 
experihcias corn 
outros clientes 

Concorr$ncia, 
preqo; garantias; 
confianqa; 
comprometimento 
; expectativas 
Velocidade; 
qualidade; 
capacidade de 
resposta; 
percepqiio V.S. 
expectativa e 
condiq6es de 
mercado 
Experiencia; 
avaliaqiio; 
performance das 
garantias; 
percepqiio V.S. 
expectativa 



Reavaliaqgo 

Fonte: Modelo do ciclo de vida do negocio de Archer e Yuan (2000). 

Marketing, 
vendas e 
operaq6es : 
apresentaqgo de 
bens e serviqos 
e actualizaq6es 

3. Analise das propostas: Normalmente, o cliente experimenta os bens e serviqos dos 

potenciais fornecedores e contacta ou recolhe informaqgo sobre as experiencias de 

actuais ou antigos clientes dessas empresas. A validade das propostas esta, 

directamente, relacionada com a reputaqgo da empresa fornecedora e da sua 

experiencia com outros clientes (boas referencias de mercado). 0 s  sitios web dos 

fornecedores podem disponibilizar informaq80 sobre a utilizaqiio dos seus bens e 

serviqos, por parte de outros clientes (testemunhos e casos de estudo), o que muito 

contribui para transmitir confianqa ao cliente. E fundamental que a forqa de vendas 

dos fornecedores mantenha, em simultiineo, um contact0 proximo com o cliente. 

- 

- 

Marketing 
interactivo e de 
relacional 

4. Negociaqiio: Se a negociaqgo for bem sucedida dh origem a urn contrato de 

fornecimento. 0 s  factores chave para o estabelecimento deste contrato s60 as 

garantias, o comprometimento, os descontos no preqo, por parte do fornecedor, 

assim como, a confianqa e o cumprimento dos objectivos de neg6cio do cliente. Ha 

sistemas de suporte a negociaqgo, como a conferencia electr6nica, que ajudam a 

forqa de vendas a negociar melhor os termos do contrato (preqos, entregas e 

pagamentos). A negociaqtio, atravks da Internet (leildes online), ocorre, 

normalmente, quando os fornecedores estgo com excess0 de inventario, ou querem 

colocar no mercado bens e sewiqos fora de validade ou de gamas ultrapassadas. 

Experiencia; 
satisfaqiio; 
lealdade; 
concorrentes e 
custos de 
transferencia1 
ligaqgo 

5. Abastecimento: Caso a relaqgo entre as partes seja colaborativa, o abastecimento de 

uma encomenda pode ser suportado por sistemas Internet ou EDI. AtravCs destes 

sistemas electr6nicosY integrados com os sistemas de informag20 da empresa (Ems),  

C possivel gerir o abastecimento global da encomenda, incluindo a sua preparaqgo, o 



agendamento das entregas, a expediqgo, o sewiqo de suporte, a facturaqiio e 

eventuais devoluqdes. Para alCm da boa visibilidade sobre a encomenda, ha 

possibilidade de usufruir de outras funcionalidades, como por exemplo, a gest6o do 

inventario do cliente. 

As percepq6es do cliente s60 baseadas nas expectativas geradas em fases anteriores 

(data de entrega prometida, escalonamento dos agendamentos, entre outras). Se a 

percepq60 n"a corresponder a expectativa, a relaq6o entre cliente e fornecedor sera 

muito provavelmente quebrada. A fase do abastecimento da encomenda C por isso 

decisiva e, se bem concretizada, 6 uma boa oportunidade para o fornecedor fidelizar 

o cliente e alargar a sua oferta de bens e sewiqos. No entanto, C importante registar 

que a performance da relaqiio entre o fornecedor e o cliente, tambtm, depende de 

condiqdes de mercado, n6o controladas directamente por ambas as partes e que 

envolvem a prestaqgo de sewiqos de logistics, financeiros, a actuaqiio dos sindicatos, 

entre outros agentes intervenientes na transacqk. 

6. Consumo: A qualidade dos bens e sewiqos torna-se familiar para os clientes. A 

lealdade para com o fornecedor pode ser desenvolvida, ou quebrada caso a 

expectativa n60 seja correspondida pela percepqiio. Nesta fase, o fornecedor assume 

a responsabilidade por actividades de suporte ao cliente, como a prestaq60 de um 

sewiqo automatizado ao cliente (com apoio humano sempre que necessario), 

formaqiio online e venda cruzada. 

Renovaq60: 0 cliente faz uma revis60 da sua experiencia com o fornecedor e toma 

uma decisiio, quanto a renovaqiio do contrato de fornecimento. 0 s  factores que mais 

influenciam esta decis6o s6o a qualidade dos bens e sewiqos, as entregas e o sewiqo 

de suporte ao cliente. Nesta altura, o fornecedor actual tem uma vantagem em 

relaq6o aos seus concorrentes, caso a sua performance em relag60 aos factores chave 

seja positiva e a relaq6o estabelecida entre a sua equipa de marketing e vendas com o 

cliente bem sucedida. Para o cliente tambCm 6 mais conveniente comprar novamente 

ao mesmo fornecedor, uma vez que existe um bom conhecimento dos seus produtos 



e nivel de serviqo e, por outro lado, ha, ji, procedimentos de suporte ao negocio, 

estabelecidos e validados, por ambas as partes. 0 cliente s6 estara disposto a suportar 

os custos adicionais de passar novamente pelas primeiras tres fases do ciclo de vida 

do negocio, se a sua experiencia global, com o fornecedor actual, niio for satisfatoria. 

Para alCm de todos estes aspectos, 6 importante referir que os custos de 

transfer~ncia/ligaqiio, do ponto de vista do cliente, siio mais elevados caso exista um 

eficiente sistema de ligaqiio electronica entre o cliente e fornecedor. Este factor 

aumenta a probabilidade da continuaqiio da relaqiio entre ambas as partes. 

Consideracdes finais sobre as relacdes B2B no context0 das novas tecnoloaias Internet: 

0 s  modelos de relacionamento B2B siio baseados numa forte troca de informaqiio, 

entre os parceiros de negocio, a virios niveis. 0 s  sistemas de informaqiio suportam e 

mantem este relacionamento, permitindo que varios ciclos de informaqiio ocorram, 

num curto period0 de tempo e que essa informaqiio seja capturada, em base de 

dados, para uma posterior avaliaqiio e utilizaqiio. 

Num ambiente de neg6cio B2B, os custos de transfer~ncialligaqiio siio, 

tradicionalmente, elevados devido a tendencia actual de reduqiio do n6mero de 

fornecedores e do aumento do grau de colaboraqiio entre eles. Quando as relaqdes 

iniciais siio conduzidas com sucesso, h i  tendencia para uma relaqZo mais 

permanente e de longo prazo entre as partes envolvidas. Isso pode progredir para 

uma maior integraqiio, quando ha uma ligaqiio electronica que permita, por exemplo, 

que o fornecedor aceda a informaqiio, relativa ao nivel de inventario do cliente. 

No entanto, a automaqZio de alguns destes processos mais transaccionais, que 

anteriormente requeriam uma interacqiio pessoal entre o comprador e o vendedor, 

pode "comoditizar" algumas destas relaqdes e dessa forma tornar mais dificil o 

estabelecimento de s6lidas relaqdes com os parceiros (SHARMAN, 2002). 



2.2.3 A evo1uca"o do tip0 de relacionamento 

E a natureza da relac60 que deve ditar a forma como a soluc6o de negdcio electrdnico e' 

desenvolvida e n lo  ao contrdrio. 

(Samuel CASSIS, Vice-Presidente da Exemplary Software). 

Uma relagiio B2B bem sucedida nasce, por natureza, de uma relaggo ad hoc entre um 

cliente e um fornecedor. Se ela for continuada pode conduzir a uma relaggo mais 

colaborativa. De acordo com Archer e Yuan (2000), a tendzncia actual C dos clientes se 

relacionarem com menos fornecedores, mas estabelecendo com eles um maior grau de 

colaboragiio. Nas prbximas secg8es verificar-se-a que este tip0 de relaggo colaborativa 

constitui um pilar central na definiggo da nova cadeia de valor digital e no context0 

actual dos negbcios B2B. 

0 acesso a informag50 e a resposta rhpida aos requisitos dos clientes sgo os factores que 

conduziram a necessidade de colaborag50. As tecnologias Internet sgo fundamentais 

para garantir o sucesso desta colabora$+io devido as suas caractensticas de rapidez e 

flexibilidade (TUTTLE, 2002). A Internet diminui os custos de comunicag~o globais e 

torna mais simples a partilha de informagiio entre os parceiros de negbcio. Em resultado 

disso, a tecnologia Internet facilita e acelera uma mais profunda colaboragiio, que 

normalmente envolve urn novo desenho das tarefas e responsabilidades dos vhrios 

parceiros (SHARMAN, 2002). 

A colaboragiio entre parceiros inclui areas tgo diversas como as vendas e o servigo, as 

encomendas e a facturagiio, a formaggo tkcnica e a engenharia e desenvolvimento de 

produto. As possibilidades de colaborag50 sgo, por isso, infinitas. Por exemplo, um 

distribuidor que venda produtos de vhrios fabricantes pode disponibilizar aos seus 

clientes uma aplicaggo que lhes permita verificar se hi, ou 1160, um determinado produto 

em inventhrio, atravCs de uma ligaggo directa ao fabricante. Com apenas um click o 

cliente fica a saber se a f6brica poder6 abastecer de imediato a encomenda colocada ao 

distribuidor. Pelo process0 tradicional, este tip0 de inquCrito era feito pel0 cliente ao 



distribuidor, utilizando o telefone. E em seguida, o cliente tinha de esperar que o 

distribuidor telefonasse para a fabrica, para saber se havia produto em inventario. 

Quantas mais consultas, mais telefonemas e tempo seriam gastos pel0 distribuidor. Com 

esta aplicaqgo, todo esse tempo e custos de comunicaqiio, sgo poupados. Para alCm disso, 

o cliente tem urna resposta mais rapida e fihvel da parte do distribuidor. 

Segundo Forger (2002), a colaboraq50: 

E urna relaqgo de parceria muito mais geral e extensa do que urna simples partilha de 

informaqgo e de previsaes. 

Ngo C apenas com os parceiros de neg6cio. Ela comeqa dentro da empresa com 

partilha e integraqgo da informaqgo. 

Tem a ver com processos de neg6cio que beneficiam toda a cadeia de valor e n5o s6 

um segment0 ou urna empresa. 

Requer muito esforqo e urna grande disciplina, n5o C por isso um sucesso imediato. 

Na sua essencia, a colaboraqgo deve ser um processo de trabalho conjunto, com 

objectivos comuns e que beneficiem todos os parceiros. Por exemplo, o esforqo 

colaborativo da K-Mart (retalhista) e da Bell Sports (fabricante de capacetes de 

ciclismo) gerou um aumento das vendas de 20% e urna reduqgo do inventario de 

seguranqa em mais de 15%. TambCm nos EUA, o planeamento colaborativo na 

Heineken permitiu reduzir o ciclo de vida das encomendas de trEs meses para quatro 

semanas. Este grau de colaboraqgo permite que o fornecedor tenha urna informaq?io mais 

real dos consumos do cliente e que, desta fonna, possa programar melhor a sua 

produggo. Assim sendo, estara em melhores condiqaes de garantir que o nivel de produto 

que o cliente necessita est6 sempre disponivel. 

Constata-se, atravks desta anblise, que a colaboraqgo C um compromisso, de longo prazo, 

entre parceiros que envolve: 

Um conhecimento intimo dos processos de neg6cio: Por exemplo, corn a utilizaqgo 

de tecnologias Internet, os distribuidores podergo envolver-se no processo de 

desenho e desenvolvimento de bens e serviqos, com mais facilidade que no passado. 



Uma elevado grau de integraqgo dos sistemas de informaqgo: Situaqgo que conduzira 

a uma maior utilizaqgo de tecnologias Internet. 

2.3 A influbcia da Internet na estrutura da Ind6stria 

Da pesquisa efectuada, em relaqgo ao impacto da Internet, na estrutura da ind6stria e no 

mundo dos neg6cios, encontram-se duas visBes alternativas, quanto ao impacto da 

Internet nos neg6cios. Por um lado, ha autores, como Porter, Hoff e Stegwee que 

consideram a Internet e o neg6cio electr6nic0, como mero complemento do neg6cio 

tradicional, enquanto que outros, como Lee e Tapscott, consideram a Internet como uma 

mudanqa radical na forma de fazer neg6cio. 

2.3.1 0 negdcio electrdnico como complemento 

No rescaldo do fiacasso de muitos dos projectos pioneiros na area da Internet, Porter 

desfere um critica certeira a muitas das prhticas tornadas comuns, ao longo dos ultimos 

anos. 

"A Internet tenderia a enfiaquecer a lucratividade sectorial e a destruir toda a 

possibilidade de manter vantagens competitivas. Isto porque, se baseia num modelo 

artificial de custos, numa espCcie de "dumping" subsidiado: pelos lucros de outras 

actividades, pel0 dinheiro financiado pelos capitalistas de risco, pelas idas ao mercado 

de capitais e pela compressZo salarial (dado que uma parte das remuneraqaes eram 

traduzidas em "stock options", papCis valorizados em bolsa), o que C uma boa 

radiografia do que se passou nesta fase de infincia na net." (RODRIGUES, 2001). 

Analise das Cinco Forqas Competitivas 

De acordo com Porter (2001), mais do que na criaqgo de novas industrias (corno por 

exemplo, com o desenvolvimento dos leilBes online), o maior impacto da Internet 

verifica-se na reconfiguraqgo das industrias ja existentes. Para avaliar esse impacto na 

rentabilidade da industria, analisam-se as cinco forqas competitivas (a intensidade da 

rivalidade entre concorrentes existentes; a ameaqa de bens e serviqos substitutos; o poder 



negocial dos fornecedores; o poder negocial dos compradores e as barreiras h entrada de 

novos concorrentes) que determinam a sua atractividade estrutural (ver Figura 2.2). 

Considera-se que as cinco forqas competitivas s2o mais ou menos influenciadas pela 

Internet, de acordo com as caracteristicas especificas de cada industria, ou seja, cada 

industria C afectada de forma diferente. Apesar de n5o se poderem retirar conclus6es 

gerais, sobre o impact0 da Internet, pode afirmar-se que a Internet afecta todas as 

industrias, nomeadamente, ao nivel das novas formas de relacionamento com os clientes 

e da troca de informaqgo. No entanto, a maior transformaqio apenas se verifica em 

industrias com caracteristicas muito especiais, como C o caso da corretagem e de outro 

tipo de serviqos. Segundo Porter (2001), apesar de alguns dos efeitos analisados serem 

positives (+), ou seja, afectam de uma forma positiva a rentabilidade da industria, a 

maior parte deles s2o negativos (-)(ver Figura 2.2). 

Kleindt (2000), Hoff e Stegwee (2001) analisaram a influencia da Internet na futura 

posiq2o competitiva das empresas, com base no modelo de PORTER das cinco forqas 

competitivas. 

1. Barreiras h entrada de novos concorrentes. 

A Internet pode facilitar a entrada em novos mercados. AtravCs das tecnologias Internet, 

pequenas empresas podem ultrapassar fronteiras e conquistar clientes em virias partes 

do mundo. Com a utilizaq20 de standards e sistemas abertos, os custos de transferencia 

diminuem, tanto para os clientes, como para os fornecedores. TambCm, os requisitos, em 

termos de esforqo de capital, para entrar em novos mercados, diminuem na maior parte 

das industrias. 

2. Poder negocial dos compradores. 

Com as novas tecnologias Internet, deixam de ser necessirios os elevados investimentos 

em software, para interligar os fornecedores e compradores. Estas novas tecnologias 

permitem uma integraqgo a jusante e a montante da cadeia de valor. Estabelecem-se 

ligaq6es directas entre os virios niveis da cadeia de abastecimento, criando uma maior 

press20 junto dos intermediirios e aumentando a transparencia dentro do mercado. 



3. Poder negocial dos fornecedores. 

As influencias referidas relativamente ao ponto 2 podem ser espelhadas para descrever o 

poder negocial dos fornecedores. Devem ser considerados todos os aspectos 

relacionados com os custos de transferencia (de um fornecedor para outro), a 

desintermediaqiio e a transparencia da informaqiio. 0 s  fornecedores teriio de fazer um 

maior esforqo para identificar, conquistar e fidelizar as relaq6es com os clientes. 

4. Ameaca de substitutos. 

Devido a uma maior transparencia dos mercados, C mais fhcil as empresas desenvolver 

substitutos para outros mercados. Para alCm disso, os custos de transferencialligaqiio 

mais reduzidos contribuem para urn aumento da probabilidade de entrada de novos 

substitutos no mercado. AtravCs da utilizaqiio das tecnologias Internet, um grande 

volume de informaqiio de mercado pode ser analisado, o que gera oportunidades de 

venda cruzada, dentro e entre os mercados e indhstrias. 

5. Intensidade da rivalidade entre os concorrentes existentes 

A Internet permite a empresas de outras indhstrias e de outros paises entrarem em novas 

indhstrias. Isto resulta em mais empresas, nos mesmos mercados, aumentando 

significativarnente o grau de concorrencia. Por outro lado, a Internet permite aumentar a 

diferenciaqiio entre os bens e serviqos, nomeadamente, atravCs do acrCscimo de 

informaqiio ou de serviqos associados, o que, tambCm, contribui para o aumento da 

concorrencia. 

Em resumo, Hoff e Stegwee (2001) consideram que a Internet influencia as cinco forqas 

competitivas da seguinte forma: 

0 s  custos de transferencialligaqiio reduzem-se significativamente, tanto no caso dos 

suportados pelos clientes (inconveniencia de ter de trocar de fornecedor, 

investimento em activos especificos ou a percepqk de urn bem ou serviqo), como 

em relaqk aos suportados pelos novos fornecedores (investimento em marketing, 

pesquisa mercado e desenvolvimento de produto, necesshrio para servir um novo 



cliente). A medida que os clientes se familiarizam com a tecnologia, a lealdade com 

os seus fornecedores iniciais iri, tambem, decair (PORTER, 2001); 

aumento da transparkcia ao longo da cadeia de valor leva a um aumento da 

concorrsncia; 

Ha um aumento dos substitutos e das vendas cruzadas; 

A informaggo e os serviqos acrescentam valor aos produtos; 

A desintennediagzo comegou a ser equacionada, nos casos em que os intennediarios 

ngo acrescentam valor a relagzo: 

Ha urna reduggo potencial ao nivel da assimetria de informaggo entre as vhrias partes 

envolvidas na relaggo (AMIT e ZOTT, 2000). 

Segundo Porter (2001), "o grande paradox0 da Internet e que os seus muitos beneficios 

- tornando a informaggo largamente disponivel; reduzindo a dificuldade das compras, 

marketing e distribuigk e pennitindo a compradores e vendedores encontrarem e 

transaccionarem neg6cios mais facilmente entre si -, fazem tambem, com que seja mais 

dificil para as empresas tirarem partido desses beneficios e lucros". 

Nas varias industrias influenciadas pela Internet, a sua rentabilidade esta sob urna grande 

pressgo. Torna-se assim essencial, para assegurar a sua competitividade, que as 

empresas dessas industrias consigam ser mais rentaveis que a empresa media. 

2.3.2 0 negdcio electrdnico como urna mudanqa radical 

Lee (2001) considera que o neg6cio electr6nico C mais do que apenas urna outra fonna 

de manter ou desenvolver as praticas de neg6cio actuais. 0 que esti em causa C urna 

mudanga de paradigma, que constitui urna inovaqzo e que esta a mudar, radicalmente, a 

forma de fazer neg6cio. A industria esta a mudar muito rapidamente, dado que opera 

sobre os principios e as regras de neg6cio totalmente novas da economia digital. Uma 

regra principal no neg6cio electr6nico C que nZo ha urna 6nica receita. Nem mesmo um 

modelo de neg6cio 6nico e valid0 para empresas da mesma industria. Tambem 

Damanpour (2001) considera que, na verdade, ngo ha urna receita nem um modelo 

unico. Mesmo para empresas da mesma industria, com a mesma dimensgo e com a 



mesma cultura, as estratkgias de neg6cio electrbnico n5o s50, de igual forma, validas 

para todas (DAMANPOUR, 2001). 

Mas TAPSCOTT (2001) vai mais longe. Para este autor, a Internet k um meio novo, 

poderoso e universal de comunicag80, que representa muito mais de que um novo 

desenvolvimento tecnol6gico. Trata-se da nova infra-estrutura de criaggo de valor, para 

0 skculo XXI. 

0 conhecimento derivado da informaggo passou a constituir uma importante e nova 

fonte de valor. 0 mais fhcil acesso a informag60, apresenta oportunidades para 

desenvolver novas relagaes com os clientes a um mais baixo custo, para criar novos 

servigos e para aumentar a eficisncia interna (LEE, 2001). Tapscott (2001) considera 

mesmo que a riqueza contida nos activos, baseados no conhecimento, pode ultrapassar a 

riqueza contida nos activos fisicos. 

Sistematizam-se em seguida os principais factores que caracterizam esta mudanga 

radical, especialmente ao nivel do valor da informag50 e do conhecimento, na 6ptica dos 

modelos de neg6cio B2B. NZo s50, por isso, novamente, analisados factores como a 

reduggo nos custos de transacg50 e de transferEnciaIligag50 e a maior transparEncia, que 

s5o partilhados pelas duas visaes e que j6 foram apresentados na Anilise das Cinco 

Forgas Competitivas. 



0 poder negocial dos 
fornecedores 

(+I-) A utilizaq50 da Intemet 
para o procurement aumenta o 
poder negocial sobre os 
fomedores. No Entantojsto 
tambCm garante, aos 
fomecedores, um maior acesso 
a clientes. 

(-) A Internet C mais um canal 
para os fomecedores acederem 
ao cliente final, reduzindo a 
influCncia das empresas 
dominantes. 

(+) 0 s  mercados digitais 
garantem as empresas um 
acessso aos mesmos 
fomecedores e levam a uma 
reduqlo dos seus factores de 
diferenciaqlo. 

(-) Reduzidas barreiras a 
entrada e o aumento dos 
concorrentes transfere poder 
para os fomecedores . 

A ameaqa de bens e 
serviqos substitutos 

(+) Tomando a inddstria mais 
eficiente, a Internet pode 
expandir o mercado. 

(-) 0 avanqo das iniciativas 
Intemet cria novas ameaqas de 
substitutos. 

Intensidade da rivalidade 
entre concorrentes 

existentes 4 C 
1 I 

(-) Reduqlo da diferenciaqso 
entre os concorrentes 

(-) 0 s  factores de concorrEncia 
transferem-se para o preqo. 

(-) Abertura geogrifica dos 
rnercados e aumento do nlimero 
de concorrentes. 

(-) Diminuiqlo relativa dos 
custos variiveis em relaqlo aos 
custos ficos, aumentando a 
presslo para os descontos no 
preqo. 

Barreiras h entrada de 
novos concorrentes 

Compradores: 
0 poder negocial dos canais 

0 poder negocial utilizadores finais 
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Canais: Utilizadores: 
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aumenta poder utilizadores 
negocial sobre finais. 
os canais 
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(-) Reduglo das barreiras a 
entrada (necessidade de forqa de 
vendas, acesso aos canais e 
activos fisicos): tudo o que a 
Intemet elimina ou toma mais 
ficil contribui para isso. 

(-) As aplicaqties Intemet s lo 
muito dificeis de manter 
propriekirias por parte dos novos 
concorrentes que entram. 

(-) H i  um excess0 de novos 
concorrentes a entrar em muitas 
inddstrias. 

Figura 2.2 - Como C que a Internet influencia a estrutura da ind6stria. 
Fonte: Michael Porter, "Strategy and the Internet", Harvard Business Review (2001) 



Conectividade e interacqiio: A conectividade existente entre os sistemas de 

informaq20 das empresas permite uma comunicaqio nos dois sentidos e em tempo 

real. Isto possibilita a negociaqiio diniimica do preqo, a interacqgo com o cliente e a 

distribuiqh a baixo custo de bens e serviqos de informaqgo (LEE, 2001). 

Modelo de negocio: A utilizaqilo da infra-estrutura Internet permite as empresas, em 

geral (n"a so as empresas puras Internet - dotcom), criar novos modelos de negocio 

(TAPSCOTT, 200 1). 

Oferta de bens e serviqos: Por um lado, o neg6cio electr6nico continuara a reduzir os 

custos de transacqio (custos de negociaqio e controlo, suportados, numa dada 

transacqio, entre duas empresas) dos fornecedores. No entanto, sera para estes cada 

vez mais dificil diferenciar os seus produtos, dado que os compradores estario mais 

abilitados a compararem preqos e caracteristicas de produtos de v6rios fornecedores 

(LEE, 2001). 

Canais de distribuiqgo: A Internet alterou as regras do canal de distribuiqio 

tradicional. Por exemplo, a COMPAQ (que possui uma rede de venda atravCs dos 

tradicionais parceiros de canal) esta com muita dificuldade em concorrer com a rede 

de venda directa da DELL, potenciada pela Internet (LEE, 2001). 

A Internet provoca mudanqas profundas na estrutura e cultura dos neg6cios 

(TAPSCOTT, 2001). Ao contririo de Porter, Tapscott defende que a Internet tem um 

efeito mais positivo do que negativo na competitividade da industria. "A Internet apenas 

C uma ameaqa para as empresas que nio querem mudar." (TAPSCOTT, 2001). 

Fundamentalmente, estas mudanqas permitem criar produtos unicos e melhores, 

desenvolver uma maior eficiencia operacional, um forte serviqo personalizado e um 

novo relacionamento com o cliente. E, precisamente, em relaqio ao serviqo e 

relacionamento com o cliente que Tapscott discorda de Porter, quando este considera a 

Internet como mais um canal que esta disponivel para servir o cliente. "A Net C mais do 

que um canal. Ela transforma todos os canais." (TAPSCOTT, 2001). 

Ainda segundo TAPSCOTT, "Porter continua a viver num modelo de ha 20 anos atras e 

permanece agarrado ao modelo tradicional de empresa verticalmente integrada". 



Tapscott rejeita sobretudo a ideia - que hoje se tenta popularizar - de que a Internet C 

uma mera ferramenta tecnol6gica. "Isto C completamente errado. A net de hoje - e muito 

menos a do futuro - n5o C a continuaq20 simples das tecnologias de informaq50. E uma 

infra-estrutura de um novo media universal, muito mais rico do que os anteriores 

(imprensa, rhdio e televis?io), capaz de estruturar, n5o s6 as relaqbes entre pessoas, como 

um tecido econ6mico" (RODRIGUES, 2001). "Finalmente, Tapscott refere que Porter 

passa ao lado da vaga de ccwebizaq20" dos mecanismos econ6micos que esth a ser 

transversal a todo o tecido econ6mico. Velhas empresas redesenharam todo o seu 

neg6cio em torno da web. A mistura que fizeram n60 foi adicionar a Internet a laia de 

complemento, como advoga Porter. Mas tornar a Internet como elemento central 

estruturante do seu modelo hibrido de neg6cio." (RODRIGUES, 2001). 

2.3.3 0 consenso possivel 

Independentemente do facto da Internet poder ser considerada, ou n50, uma mera 

ferramenta tecnol6gica, os efeitos prhticos do seu impacto no mundo dos neg6cios ainda 

n?io permitem que os gestores da maior parte das empresas tradicionais a possam 

considerar como um elemento estruturante dos seus modelos de neg6cios. 

Apesar da maior componente te6rica de Porter face aos seus mais directos criticos, as 

suas propostas e argumentos est2o mais pr6ximos da realidade prhtica das empresas 

analisadas neste estudo. A tese de Porter de que a Internet tem impactos diferenciados ao 

longo da cadeia de valor C corroborada, atravCs da anilise efectuada a virias iniciativas 

de neg6cio electr6nico (conforme se poderh verificar no capitulo 5). Verifica-se nestes 

casos, que a Internet C um suporte extremamente importante a estratCgia das empresas, 

mas cujos efeitos nada tCm de revolucionario na gest5o das empresas. No entanto, C 

possivel que outras empresas, em outros esthgios de evoluq20, consigam redesenhar todo 

o seu negocio em torno da Internet, em vez de a utilizarem apenas como uma ferramenta 

ou complemento (corno 6, por exemplo, o caso da DELL). 

A conclus5o que se pode retirar C que de facto a Internet ainda n2o teve um impacto 

substancial nos neg6cios, pel0 menos em comparaq2o ao seu elevado potencial 

(BERMUDEZ, 2002). 



2.4 A Nova Cadeia de Valor Digital 

2.4.1 0 s  fundamentos da Economia em Rede e a Cadeia de Valor digital 

A evoluqiio recente das estrategias empresariais conduziu ao "estabelecimento, de urna 

forma crescente, de alianqas e ligaqties com entidades externas A organizaqiio, alianqas, 

essas, realizadas normalmente com urna perspectiva de mCdio e longo prazo, que tem 

conduzido A criaqiio de verdadeiras redes empresariais A escala nacional e internacional, 

as quais, dada a natureza das relaqties subjacentes, tem urna forte estabilidade e se 

afirmam como urna nova entidade nas estruturas econ6micas" (RELVAS, 1998). 

As novas tecnologias Internet facilitam o desenvolvimento de urna nova arquitectura de 

neg6ci0, baseada em redes transversais a varias industrias, que desafia a estrutura 

empresarial da Cpoca industrial. Estas redes siio, normalmente, formadas por 

fornecedores, distribuidores, clientes, prestadores de serviqo de tecnologias e outros 

prestadores de serviqo, que utilizam a Internet para comunicagiio e transacqiio e em que 

cada um dos parceiros da rede focaliza-se nas areas da sua cornpetencia. Esta provado 

que este modelo C mais inovador, eficiente e lucrativo que o tradicional modelo de 

concorrencia entre empresas verticalmente integradas (TAPSCOTT, 200 1). 

Ainda segundo Relvas (1998), as redes empresariais correspondem assim a urna 

reinvenqiio das relagees empresariais, que conduziu a urna nova forma de criaqiio de 

valor. As redes empresariais tem diferentes tipos de grandeza, podendo abranger amplas 

areas geogrificas e ter mesmo urna intervenqiio global, sendo igualmente caracterizadas, 

qualquer que seja a sua escala, por trocas intensas e rapidas de informaqiio entre os seus 

participantes. Refira-se, alias, que qualquer que seja a escala e a area de implantaqzo, as 

redes estiio sempre mais unidas pelos fluxos de informaqiio do que pela geografia. 

Analise das transformaqties na cadeia de valor tradicional, geradas pela reorganizaqiio 

dos sistemas de criaqiio de valor: 



Entende-se por cadeia de valor a sequencia de actividades que acrescentam valor ao 

longo do process0 que se inicia com a obtenqiio de matCrias-primas e que culmina na 

co1ocaq"a do bem ou serviqo A disposiqiio do consumidor (COSTA, 1998). Na mesma 

16gica, Ethiraj, Guller e Singh (2000) definem a cadeia de valor como uma sequencia de 

actividades que envolvem a transformaqih de inputs em outputs e que inclui toda a 

transformaqiio ocorrida antes de um produto chegar ao cliente final. 

Na cadeia de valor tradicional gerem-se os fluxos de mercadorias e informaqiio, desde a 

encomenda da matCria prima, ate a sua entrega ao cliente final. Esta poderi ser 

caracterizada pel0 processamento manual das encomendas, pela pouca visibilidade dos 

inventirios e do estado das encomendas e por sistemas de informaqBo complexos e niio 

integrados. 

Fluxo de informaggo 

b 

Fluxo Fisico Bens e Servigos 

Figura 2.3. - A Cadeia de Valor Digital 

A Internet transforma a cadeia de valor tradicional numa "cadeia de valor digital" 

(ALDRICH, 1999) em que parte das interacqdes fisicas siio substituidas por meios 

electr6nicos (ver Figura 2.3 .). Segundo Lee & Whang (2001), jh niio tem de haver um 

alinhamento perfeito entre os fluxos fisicos e os fluxos informacionais: a Internet 

permite que os fluxos informacionais substituam alguns dos fluxos fisicos ineficientes. 

A Internet, ou outro suporte electr6nico equivalente (por exemplo, o EDI), e utilizada 



para gerir os fluxos informaqiio e mercadorias, contribuindo para uma maior eficiencia 

da cadeia e reduzindo ao maxim0 o papel e toda a carga burocratica envolvente. 

Apesar da cadeia de valor digital envolver necessariamente v6rios participantes, apenas 

uma ou algumas dessas empresas desempenhariio um papel de iincora (seja, porque 6 a 

empresa da rede que acrescenta maior valor ao cliente, ou porque se trata do maior e 

mais forte fornecedor/cliente ou porque os seus produtos niio siio facilmente copiaveis 

pelos outros participantes na rede). Sera a volta desse nucleo que toda a cadeia de valor 

digital sera organizada e muito frequentemente optimizada. Em algumas situaqaes, o 

benevolente nucleo iincora procura maximizar o valor para todos os participantes na 

cadeia, no entanto, na maior parte dos casos, procura maximizar os seus pr6prios lucros 

(ALDRICH, 1999). 

Ao contrario da tradicional, a nova cadeia de valor digital podera ser caracterizada pelos 

seguintes aspectos: 

Niio existe apenas um canal para comprar e vender - as empresas concorrem em 

vkias cadeias de abastecimento; 

As relaq6es entre os parceiros de neg6cio (de curto ou longo prazo, de colaboraqiio 

ou concorr2ncia) estiio sempre em evoluqiio; 

Ha um processamento das encomendas em tempo real; 

Existem muitos fornecedores para diferentes produtos e serviqos e muitos segrnentos 

de mercado; 

Ha uma interacqiio permanente entre os diferentes players, ao longo da relaqiio, e 

uma maior visibilidade, facilitadora de uma resposta mais rhpida ao mercado. 

As principais forqas que a influenciam siio as informaqiio e inovaqiio, a 

disponibilidade de capital e a globalizaqiio. 

A Internet, permite e potencia precisamente essa colaboraqiio em rede entre as 

empresas participantes. 

A realidade das empresas est6 a transformar-se, rapidamente, em funqiio das novas 

tecnologias da informaqiio. 0 seu impact0 nas organizaqaes conduz a ideia de 

"comportamento em rede" (network behaviour) que C hoje considerado o modelo 



emergente para o crescimento econ6mico. Trata-se de uma metafora para o 

comportamento cooperativo entre individuos, empresas e actores politicos destinada a 

obter "vantagens em rede" (network advantage) (SARAVIA, 2002). Uma organizaqiio 

em rede pode ser definida como "uma rede temporaria de firmas independentes 

vinculadas pela tecnologia de informaqiio para compartilhar competencias, custos e 

acesso ao mercado dos outros". Para FrCry (2001), a empresa virtual C "uma rede de 

firmas independentes que paem em comum os seus recursos e competEncias graqas as 

tecnologias de informaqiio". 

Thomas Wood. (2001) menciona, tambCm, trEs novas configuraqaes das organizaq8es em 

rede: a estrutura modular - a organizaqgo mantCm as actividades essenciais da cadeia de 

valor e "tercializa" as actividades de apoio, mas continua exercendo control0 sobre elas; 

a estrutura virtual - relaciona-se a redes de fornecedores, clientes e concorrentes, ligados 

temporariamente para maximizar compet2nciasY reduzir custos e facilitar acesso a 

mercados; e a estrutura livre de barreiras - refere-se a definiqaes menos rigidas de 

funqGes, papCis e tarefas no seio da organizaqk. 

E a Internet que esta a acelerar o desenvolvimento deste novo modelo da "empresa em 

rede", caracterizado pela partilha de informaqiio entre cadeias de valor ligadas atravCs da 

Internet. No entanto, este modelo C de muito dificil implementaqiio e at6 ao momento 

apenas se conhecem exemplos de empresas lideres corn a DELL e a CISCO. Estas 

empresas tiveram de alterar os seus processos antigos e de encorajar os seus parceiros de 

negocio a faze-lo de igual forma. Isto envolve profundas mudanqas nas organizaqaes, 

nas pessoas e nas suas competencias (HOF e HAMM, 2002). Ao contrario da empresa 

da era industrial que era construida sobre uma fundaqiio de fabricas e bens fisicos, a 

empresa do futuro tem por base uma fundaqiio de aplicaqaes e bens digitais e informaqgo 

(KALAKOTA, 2001). 

A medida que os mercados se globalizam, a concorr6ncia nio ocorre entre negbcios 

individuais, mas sim entre cadeias de valor. 

HOR VA TH (2001) 



Actualmente, mais do que no confronto isolado entre duas empresas, a verdadeira 

concorrsncia ocorre entre as cadeias de valor em que cada uma se integra (com a sua 

rede de parcerias). Destas redes de valor fazem parte os colaboradores das empresas, os 

seus principais clientes e fornecedores, e ao mesmo tempo, os prescritores, consultores e 

outras instituiqaes que contibuem para o cumprimento dos objectivos de neg6cio e a 

partilha de beneficios. 

Exige-se uma colaboraqio entre todos os participantes na cadeia de valor, qualquer que 

seja o seu tamanho, funqb ou posiq6o relativa. Nenhum deles conseguira optimizar a 

sua posiq6o se n6o entender, em tempo real, as necessidades dos clientes dos seus 

clientes, assim como os actuais constrangimentos dos fornecedores dos seus 

fornecedores. (HORVATH, 2001). A complexidade das cadeias de valor esta 

relacionada com a interdependsncia dos processo, recursos humanos e tecnologia de 

cada um dos parceiros. Isto significa que a introduq60 unilateral de qualquer soluq6o de 

neg6cio electronic0 por parte de um dos parceiros podera n6o surtir os beneficios 

esperados, caso os outros parceiros n60 estejam, tambkm, envolvidos (OAKES, 2002). E 

a capacidade de entender e responder a mudanqa nas necessidades dos parceiros, ao 

longo da cadeia de valor que produz um beneficio estratkgico e competitivo. 

A colaboraqiio requer que os participantes individuais adoptem soluqaes simplificadas e 

estandardizadas baseadas em modelos e arquitecturas comuns. Segundo HORVATH 

(2001), o tempo de resposta ao mercado k critic0 e por isso todos os participantes ter6o 

de esquecer os requisitos de customizaq60 que caracterizavam as infra-estruturas 

proprietarias do passado. Esta afirmaq60 reafirma, nZo s6 a aposta na utilizaqiio da 

Internet em oposiq6o ao EDI, como, tambkm, a necessidade de estabelecimento de 

standards na comunicaqiio entre as partes. 

"Estavamos habituados a assistir aos confrontos no ((ringue)) do mercado entre grandes 

firmas, multinacionais e grupos empresariais. Ou em nichos entre a empresa A e a B. 

Mas o futuro reserva-nos uma surpresa - vai acelerar-se o confronto entre cadeias de 

valor, que agrupam protagonistas diversos num dado segment0 de mercado. Vamos, por 

isso, assistir a casamentos de convenisncia entre grupos e grandes empresas, que at6 



podem cooperar numa dada cadeia de valor e estar em concorrhcia noutra. Essas 

cadeias de valor teriio, contudo, mais tarde ou mais cedo, um lider. Este seri o que 

souber integrar a referida cadeia." (RODRIGUES, 2000). Tal como C referido por 

Aldrich (1999), toda a cadeia de valor digital sera organizada e optimizada a volta deste 

nucleo lider ou incora. 

2.4.2 0 impacto da Internet nu Cadeia de Valor da empresa 

As fronteiras da industria siio facilmente atravessadas a medida que as cadeias de valor 

siio rede3nidas. 

Samplew(1998) 

Para analisar o impacto das tecnologias Internet no valor gerado por uma empresa, 

recorre-se ao modelo da cadeia de valor (PORTER e MILLER, 1985). Este modelo foi 

recentemente utilizado por autores como Hoofte e Stegwee (2001), Amit e Zott (2000) e 

novamente, por Porter (2001) para ilustrar o efeito da Internet nas principais actividades 

de uma empresa e na consequente criagzo de valor (ver Figura 2.4 - Principais 

Aplicagdes da Internet na Cadeia de Valor). 

Analise da Cadeia de Valor 

De acordo com Amit e Zott (2000), esta ferramenta analisa a criagiio de valor ao nivel da 

empresa. Esta analise decompde a empresa nas suas virias actividades e em seguida 

estuda as implicagdes econ6micas dessas actividades. As principais questdes que se 

colocam em torno desta analise siio: 

- Quais as actividades que a empresa deve desenvolver e como? 

- Qua1 a configuragiio das actividades da empresa que lhe permitiriio acrescentar valor e 

competir na indktria? 

Neste modelo siio apresentadas um conjunto de actividades que percorrem as diferentes 

fases nas quais uma empresa concorre numa dada indktria, desde que um bem ou 

servigo C criado, at6 ser distribuido aos clientes. 



A configuraqiio da cadeia de valor inclui as actividades primarias que t6m um impacto 

direct0 na criaqiio de valor, enquanto que as actividades de suporte tkm efeito indirecto, 

ou seja, atravCs do seu impacto na performance das actividades primirias. 

As actividades primarias envolvem bens e serviqos fisicos e incluem a logistica de 

entrada, as operaqdes, a logistica de saida, o marketing e vendas e o serviqo ao cliente. 

Esta ferramenta C utilizada para identificar todas essas actividades e para analisar como C 

que elas afectam, n5o s6 os custos, como a margem - valor gerado pela empresa 

(PORTER, 2001). "Um neg6cio C lucrativo, quando o valor que gera excede o custo de 

desenvolver as actividades da cadeia de valor" (PORTER e MILLAR, 1985). 

A identificaqk e anilise das diferentes aplicaqbes da Internet ao longo da cadeia de 

valor (ver Figura 2.4.) permite concluir que: 

1. As aplicaqdes da Internet (soluqdes de neg6cio electr6nico) podem cobrir todas as 

actividades de uma empresa. E algumas dessas soluqdes t6m efeitos sobre virias 

actividades. Verifica-se que as tecnologias Internet t6m potencial para influenciarem 

significativamente todas as actividades primirias e de suporte na cadeia de valor 

(HOOFTE e STEGWEE, 2001). 

Na figura 2.4. siio apresentados alguns exemplos de aplicaqdes da Internet em todas 

as actividades da cadeia de valor. De acordo com a estratCgia especifica das 

empresas, muitas outras soluqdes de neg6cio electr6nico poderiio ser identificadas. 

Na maior parte dos casos, as soluqdes de neg6cio electr6nico t6m efeitos sobre varias 

actividades. 0 caso do desenvolvimento colaborativo do produto ilustra bem esta 

situaqiio. Na implementaqiio desta soluqiio de neg6cio electr6nico h i  um impacto 

claro ao nivel da investigaqiio e desenvolvimento tecnol6gico de produto, da 

estrategia de compras e do relacionamento e selecqiio de fornecedores. 

2. As soluqdes de neg6cio electr6nico niio podem estar isoladas das actividades fisicas 

da empresa. Elas devem ser integradas no conjunto da cadeia de valor (PORTER, 

2001), de forma a evitar que se criem "ilhas de automaqiio" (HOOFTE e STEGWEE, 

2001). "A integraqk dos processos fisicos com as soluqdes de neg6cio electrbnico C 



essential para atingir os melhores resultados" (HOOFTE e STEGWEE, 2001). Ao 

automatizar algumas actividades, deve-se assegurar que as ligafles entre elas e as 

actividades fisicas estejam devidamente integradas. A grande vantagem da Internet 6 

a possibilidade de integrar estas actividades a urn custo mais baixo que as redes 

proprietirias ED1 (PORTER, 2001). 
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Figura 2.4. - Principais Aplicagbes da Internet na Cadeia de Valor. 
Fonte: Adapta@o de Porter (2001) e de Hoof and Stegwee (2001). 

Quando uma solu@o de comercio electronico requer uma estimativa fiavel da data 

de entrega de um bem ou servip, as actividades fisicas como a produ@o 

(operafles) e o fulfilmentlabastecimento (logistic. de saida) da encomenda devem 

estar, devidamente, integrados com esta solu950, de forma a poderem disponibilizar 

atempadamente a informa950 em causa. Obviamente, sek, tambem, necesdria a 

integra@o com as actividades de suporte, ao nivel dos sistemas de mforma@o 

internos (bases de dados) e dos recursos hurnanos necesdrios a recolha e gestiio 

desta iuformaq50. 



Mas existem situaqbes em que a integragiio das actividades C mais critica do que 

noutras. Por exemplo, no caso das compras electr6nicas, C critic0 que a actividade 

primiria de logistica de entrada esteja muito bem integrada com a actividade se 

suporte de procurement. Por outro lado, no caso do e-learning (ensino a distincia), ja 

6 menos critica a integraq50 da actividade de recursos humanos com as restantes 

actividades primirias e de suporte. 

A Internet complementa em vez de "canabilizar" as actividades e as formas de 

competir tradicionais PORTER (2001). As actividades virtuais n5o eliminam a 

necessidade das actividades fisicas, mas, muitas vezes, ampliam a sua importincia. 

Em muitas situaqbes, a aplicaqiio da Internet numa dada actividade dS lugar a uma 

grande procura de actividades fisicas em virios locais da cadeia de valor. 

As encomendas directas, por exemplo, aumentam a importincia da armazenagem e 

da expedigiio. Por outro lado, "a aplicaqiio da Internet numa actividade pode ter 

consequhcias sistCmicas, que requerem actividades fisicas novas ou ampliadas, 

muitas vezes imprevistas" (PORTER, 2001). k o caso das entregas ao domicilio, que 

provocaram a necessidade de uma nova rede de distribuiqiio capilar, aut6noma ou 

mesmo partilhada. 

4. As relaqbes entre clientes e fornecedores dependem das actividades funcionais 

envolventes. A forma como essas actividades siio desenvolvidas e com elas 

interagem umas corn as outras continua a ser redefinida a medida que a tecnologia 

disponibiliza mCtodos mais sofisticados para conduzir as relaqbes de neg6cio entre 

os parceiros (ARCHER e YUAN, 2000) 

Notas: 

Se os processos de uma empresa siio transversais e t6m interfaces com virias cadeias 

de valor, todos os procedimentos descritos dever50 ser aplicados a cada cadeia 

especifica (HOOFTE e STEGWEE, 2001). 

Este modelo seri utilizado na tentativa de modelaqiio do impact0 das tecnologias 

Internet no desenvolvimento e sustentagiio de vantagens competitivas, no capitulo 5. 



Aqui poder-se-a verificar que a aplicaggo da Internet implica, em algumas situagGes, 

o redesenho das actividades e dos processos. 

Ainda que esta abordagem seja muito valida e de aplicagiio prhtica, Amit e Zott (2000) 

destacam as principais 1imitagGes a utilizagiio desta metodologia: 

Esta analise pode ngo ter muita aplicabilidade para analisar o impact0 das 

tecnologias Internet no valor gerado por urna empresa virtual (empresa dot.com, ou 

seja, urna empresa apenas baseada na Internet), dado que os seus fluxos mais 

significativos sgo constituidos por informaggo. 

Ainda que a cadeia de valor da empresa possa estar profundamente inserida num 

sistema de cadeias de valor interligadas, como por exemplo, as dos seus 

fornecedores e parceiros de canal, a sua analise focaliza-se na empresa como unidade 

de anhlise central. 

2.4 A Evoluqiio da Cadeia de Valor 

0 ritmo e intensidade de utilizaggo das novas tecnologias Internet nos neg6cios provoca 

urna evoluggo na estrutura e concepggo da cadeia de valor. Podem considerar-se varias 

fases - automag?io, integraggo, colaboraggo - que reflectem o esthdio de evoluggo em 

termos de utilizagiio das novas tecnologias Internet. 

De acordo com o META GROUP (2000), o panorama competitive a longo prazo sera 

caracterizado por urna conconencia entre cadeias de valor em rede e niio entre empresas 

isoladas. As redes de neg6cio colaborativo contribuirgo para urna optimizaggo da 

performance das actividades de cada urna das empresas e para a integraggo dos servigos 

e infra-estruturas online e offline (ver Figura 2.5 - A conconencia entre Cadeias de Valor 

em Rede e Quadro 2.3 - Impacto na cadeia de valor da utilizagiio da Internet). 
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Figura 2.5 - A concorrencia entre Cadeias de Valor em Rede. 
Fonte: Adaptaqiio de "From the Web to the Commerce Chain", META Group, 2000. 

Das primeiras fases da utilizaqiio da Internet at6 A fase de concorrencia entre cadeias de 

valor, hh diferenqas substanciais nos seguintes niveis (META Group, 2000): 

Quadro 2.3 - Impacto na cadeia de valor da utilizaqiio da Internet 

I Processos I Interface I Integraqiio 

Fase iniciall 
Em~resa isolada 

Cadeias de valor 

- .  
IntegraqHo dos parceiros I Redundiincia I Optimizaqiio 

Planeamento 
IntegracZo do online com o offline 

I Oferta agregada de bens e serviqos I Separada I Integrada 

Fonte: "From the Web to the Commerce Chain", META Group, 2000. 

Independente 
Limitada 

- 

Colaborativo 
Potenciada 



Na mesma 6ptica de evoluqiio da utilizaqiio das tecnologias Internet no universo 

empresarial, Porter (2001) define as seguintes cinco fases continuas (nzo se conseguem 

separar, dado que possuem caracteristicas semelhantes que passam para a fase seguinte): 

1. Simples automaqiio de transacqbes separadas/isoladas, por exemplo, colocaqiio de 

encomendas e gestiio contas correntes; 

2. AutomaqBo completa e desenvolvimento funcional de actividades individuais, por 

exemplo a gestiio de recursos humanos e o desenho e desenvolvimento de produto; 

3. Integraqiio de actividades cruzadas, por exemplo, integraqiio das actividades de 

venda com o processamento das encomendas (uma tendsncia actual caracterizada 

pela oferta de soluqbes de neg6cio electr6nico como a gestiio do relacionamentos 

com os clientes ou a gestBo da cadeia de abastecimentos); 

4. IntegraqBo das varias cadeias de valor de uma dada indfistria, que incluem as 

empresa e os seus parceiros (clientes e fornecedores e outros parceiros de canal). Isto 

pennitira, por exemplo, o desenvolvimento colaborativo de novos produtos e que o 

procurement atravks da Internet ultrapasse as "commodities" e inclua bens e serviqos 

de maior complexidade. 

5 .  No futuro, as relaqbes entre as virias actividades de diferentes parceiros, 

desenvolvidas no iimbito das virias cadeias de valor, seriio optimizadas. Um nivel 

crescente de optimizaqgo pennitira, por exemplo, que o desenho e desenvolvimento 

de novos produtos seja, totalmente, optimizado, baseado n60 s6 no contributo das 

area da produqBo e dos fornecedores como tambCm dos clientes. 



3 . 0  NEGOCIO ELECTRONICO EM MODELOS BUSINESS TO 
BUSINESS 

Depois do enquadramento das tecnologias Internet e da EstratCgia, nos modelos de 

neg6cio business to business, C objectivo deste capitulo descrever e analisar a forma 

como empresas ja estabelecidas integram as tecnologias Internet nos seus modelos de 

neg6cio. 

Esta aniilise inicia-se com uma apresentagiio dos principais Modelos de Neg6cio B2B 

que integram tecnologias Internet, baseados num tip0 de relacionamento mais 

competitivo ou mais colaborativo. Neste contexto, a forma como a empresa alavanca as 

oportunidades, proporcionadas pela Internet para gerar valor diferenciado para os seus 

clientes, designa-se por Modelo de Neg6cio Electr6nico. Em seguida, siio descritas as 

principais solug6es de neg6cio electrbnico que melhor caracterizam estes modelos. 

Entende-se por Solug6es de Neg6cio Electr6nic0, os impactos da utilizagiio de 

tecnologias Internet (software web-enabled) na digitalizagiio de uma dada actividade ou 

process0 (por exemplo, a negociagiio de bens e servigos indirectos ou a colaboragiio no 

desenvolvimento de um novo produto). 

Posteriormente, siio apresentadas as tecnologias Internet - os Portais B2B. Designam-se 

por Portais B2B, as plataformas tecnologicas que permitem implementar essas solug6es, 

enquadradas nos modelos de neg6cio electr6nico. 

Finalmente, analisam-se um conjunto de estratCgias relacionadas com a selecg5o dos 

portais B2B, tendo em conta a suas caracteristicas, beneficios e evolugiio mais recente. 

2. Plataforrnas I 



Procura-se com este tipo de abordagem, por um lado, focalizar este estudo nos aspectos 

relacionados com o neg6cio e, por outro, evitar que a percepgiio do neg6cio electronic0 

seja demasiado influenciada e orientada pelas funcionalidades e aspectos tkcnicos deste 

tipo de solug6es. 

3.2 0 s  Modelos e as Soluq8es de Neg6cio Electr6nico 

3.2.1 Modelos de Negdcio 

De acordo com Ethiraj, Guller e Singh (2000), um modelo de neg6cio C uma 

configuragBo unica de elementos que compreendem os objectivos da organizagiio, as 

estratkgias, os processos, as tecnologias e toda a estrutura concebida para criar valor para 

os clientes e, consequentemente, competir com sucesso num dado mercado. Por outras 

palavras, um modelo de neg6cio C o que pennitie a uma empresa capturar e gerar valor 

para os seus clientes. Na mesma linha de pensamento, Tapscott (2001), entende por 

modelo de negbcio, a arquitectura central da empresa, mais especificamente, como C que 

esta se organiza e gere os seus recursos mais relevantes (1160 s6 os que estBo dentro das 

suas fionteiras), de forma a gerar valor diferenciado para os seus clientes. 

Amit e Zott (2000) descrevem o modelo de neg6cio mais numa 6ptica da coordenagiio 

das transacgdes e estabelecem as principais diferengas, em relagiio ao modelo da cadeia 

de valor da empresa de Porter (2000). 

Segundo estes autores, um modelo de neg6cio descreve a forma atravCs da qual os 

componentes do mercado de troca estiio combinados e estruturados, ou seja, a forma 

pela qual o fluxo de bens e servigos e informagiio entre os participantes C coordenado 

para permitir as transacg6es. 

0 modelo de neg6cio da empresa C um importante espago de inovagiio e uma fonte 

crucial de criagiio de valor. Este valor corresponde ao somat6rio de todo o valor que 

pode ser apropriado por todos os intervenientes, a empresa e os seus parceiros de 

neg6cio. Desta forma, o valor gerado pel0 modelo de neg6cio 6 muito superior ao valor 

gerado atravCs da cadeia de valor da empresa - a margem - de acordo com o modelo de 



Porter. Isto tem a ver com o facto de se considerar que o valor e gerado pela forma como 

as transacq6es siio facilitadas. No caso do negocio electronico, a facilitaqiio dessas 

transacqaes requer uma rede de competencias, composta por todos os parceiros de 

negocio. 

Modelos de Negocio Electronico: 

A analise efectuada no capitulo 2 permite concluir que num ambiente de negocio 

caracterizado por mudanqas constantes, as empresas necessitam de formular estrategias 

coerentes que integrem as novas tecnologias Internet, para poderem responder com 

sucesso aos rapidos e, cada vez mais, complexos desafios do negocio. 

Mas como 6 que uma empresa pode alavancar as oportunidades que as novas tecnologias 

Internet lhe podem proporcionar? A resposta passa pel0 desenvolvimento de modelos de 

negocio digitais bem estruturados e enquadrados nos objectivos estratkgicos da empresa. 

0 s  modelos de negdcio online deveriio ser deJinidos com base na visiio e nos objectivos 

estratkgicos da empresa. 

Tetteh e Burn (2001) 

A definiqiio de um modelo de negocio electronico devera ter sempre em consideraqiio os 

factores internos e externos que reflectem o posicionamento estratkgico da empresa. No 

entanto, para ele ser bem sucedido, a empresa tem de ter por detras um modelo de 

neg6cio sustentavel. Isso implica que exista um plano de neg6cio consistente, uma gama 

de produtos que acrescenta valor aos clientes, uma orientaqiio de serviqo ao cliente e 

uma eficiente produqiio e distribuiqiio, que suporte devidamente todas as actividades 

(QUINN, 2001). 

A gestio deve em primeiro lugar desenvolver a estratkgia corporativa e sd depois 

integrar e implementar um modelo de negdcio electrdnico que a suporte. 

Dowding (2001) 

0 desenvolvimento de modelos e soluq6es de neg6cio electronico visa suportar e 

facilitar um diferente posicionamento estratkgico por parte das empresas. E as 



tecnologias Internet deverZo contribuir, positivamente, para facilitar e optimizar os 

processos de neg6cio desenvolvidos para atingir os objectivos estratCgicos, preconizados 

pela empresa. As empresas que conseguirem alinhar os seus modelos de negocio 

electr6nico com a estratkgia corporativa e com os processos de neg6ci0, terZo uma maior 

probabilidade de sucesso (DOWDING, 2001). 

Veririfica-se que a implementaq60 das soluq6es de neg6cio electr6nico deve ser 

acompanhada por modelos de neg6cio bem estruturados. Para isso ser6 necesshrio 

desenvolver uma metodologia que perrnita identificar os problemas e as oportunidades 

especificas da empresa. Kalakota e Robinson (1999, p. 310) sistematizam da seguinte 

forma as quest6es que as empresas dever6o colocar antes de desenvolverem qualquer 

iniciativa de negocio electr6nico (ver Quadro 3.1). 

Quadro 3.1 - Questaes a colocar antes de avanqar para o neg6cio electr6nico 

Conhecimento do 
cliente 

Valor para o 
cliente e tendsncias 
de relacionamento 

Quem sZo os nossos clientes? 
Como C que as prioridades dos nossos clientes estZo a mudar? 
Quem deverZo ser os nossos clientes alvo? 
Como C que o neg6cio electr6nico perrnitir6 atingir os segrnentos de 
mercado dos clientes alvo? 

Como C que podemos acrescentar valor aos nossos clientes? 
Como C que nos podemos tornar a primeira escolha dos clientes? 
Como C que os nossos produtos atingem os clientes-alvo? 

- 
Tendsncias 
tecnol6gicas 

Fonte: Kalakota e Robinson (1999). 

Conhecemos o ambiente da ind6stria e as suas tendzncias? 
Conhecemos as tendzncias da tecnologia? 

Concorrsncia em 
termos de 
tendsncias da 
cadeia de 
abastecimento 

De acordo com Chapman (2000), as empresas deverk adoptar os modelos de neg6cio 

electronico, que: 

- melhor correspondam ao perfil da sua presenqa digital ao longo da cadeia de valor; 

Quais s60 as nossas prioridades em terrnos da cadeia de 
abastecimento? 
Quais s5o os nossos reais concorrentes? 
Qua1 C o modelo de neg6cio do nosso concorrente mais forte e o que C 
aue ele est6 a fazer muito bem? 



- melhor permitam gerir as suas interacq6es com os clientes e o mercado em geral; 

- optimizem a sua infra-estrutura. 

Tendo em conta estes prossupostos e com base num tipo de relacionamento B2B, mais 

competitivo ou mais colaborativo (conforme as situaq6es apresentadas no capitulo 2), 

podem definir-se os seguintes tipos de modelos de neg6cio electr6nico: 

1. Modelos Competitivos - associados a relaq6esIcadeias mais competitivas e mais 

orientados para soluq6es de negociaqiio e de transacqiio pura. 

2. Modelos Colaborativos - associados a relaq6eslcadeias mais colaborativas e mais 

orientados para soluq6es de gestiio dos processos, ao longo da cadeia de valor, que 

implicam um maior grau de colaboraqiio entre os parceiros. 

As empresas que concorrem em diferentes cadeias de valor desenvolvem modelos 

hibridos de neg6cio electrbnico, com a utilizaqiio destes dois tipos de soluq6es. Podem, 

por exemplo, desenvolver soluq6es mais focalizadas para a negociaqiio, de acordo com a 

sua estratkgia especifica numa dada cadeia de valor, enquanto que para outras cadeias 

apostem em soluq6es mais colaborativas. 

Existem, no entanto, soluq6es que muito dificilmente poderiio ser apenas categorizadas 

em colaborativas ou transaccionais. 0 caso mais paradigamhtico t o da gestiio das 

encomendas atravks dos catalogos electr6nicos. Apesar deste tipo de soluqbes servirem 

para automatizar os processos relacionados com a transacqk, nomeadamente, a 

colocaqiio e confirmaqiio das encomendas e a facturaqiio, 6, em algumas situaqGes, dificil 

considerh-las um exclusivo de modelos transacionais, nomeadamente, quando este tip0 

de relaqiio pennite o planeamento das encomendas e a gestiio de inventhrio. 

Finalmente, verifica-se que a evoluqiio tecnol6gica e o maior interesse, por parte das 

empresas, no neg6cio electr6nic0, levam a que este tipo de soluq6es seja, cada vez mais, 

dificil de classificar exclusivamente num modelo. 

Apesar das dificuldades de classificaqiio acima mencionadas, apresentam-se as soluq6es 

de neg6cio electr6nico que melhor caracterizam os modelos de neg6cio electr6nico 

transaccionais e colaborativos: 



3.2.2 Soluq6es de Negdcio Electrdnico em Modelos Competitivos 

Numa relaggo B2B mais competitiva, destacam-se as seguintes soluq6es de neg6cio 

electr6nico (Electronic Market Center, 2000): 

Transacggo atravCs de cathlogos 

Transacggo atravCs de pedidos de cotaggo ou de propostas 

Transacggo atravCs de leil6es 

Transacgiio atravks de agregagiio 

Existem outros tipos de soluq6es mais orientadas para a transacgiio, como C o caso da 

negociagiio, atravCs dos mercados de concorr2ncia pura (por exemplo, para a negociaqzo 

electr6nica de acg6es e de outros titulos financeiros), mas que pela sua pouca 

aplicabilidade, na maior parte das empresas, niio C aqui considerada. 

Transacggo atravCs de cathlogos 

Este tip0 de transacqh C uma das solug6es de neg6cio electr6nico mais utilizadas pela 

generalidade das empresas que utilizam tecnologias Internet. AtravCs dos cathlogos C 

possivel desenvolver dois tipos de solug6es relacionadas com a gestgo de encomendas: 

- As solug6es utilizadas, fundamentalmente, para a expansgo da carteira de 

clientes/fornecedores (novas transacg6es). 

- As solug6es utilizadas para gerir as relag6es com os clientes actuais (geralmente para 

as transacq6es sistemhticas). 

Numa perspectiva de expansgo dos negbcios, os fornecedores desenvolvem um catalogo 

electronico com vhrias infonnag6es sobre os seus bens e servigos (preqos, prazos de 

entrega, fotos/imagens, caracteristicas tCcnicas, entre outras). Este catalogo pode ser 

disponibilizado aos clientes potenciais, atravCs de uma platafonna tecnol6gica (portal), 

pr6pria da empresa, apenas para a comercializag~o dos seus bens e servigos ou atravCs 

de uma outra plataforma (portal) partilhada por outros fornecedores. 

0 s  clientes pesquisam nos cathlogos electr6nicos dos fornecedores, os bens e servigos 

que necessitam e seleccionam aqueles que oferecem as melhores condiqees. Esta 



funcionalidade ajuda os clientes a encontrarem toda a informaggo necessaria, de urna 

forma pouco dispendiosa, mais rapida e facil (nomeadamente para as comparag6es entre 

os bens e serviqos de varios fornecedores). Se o cliente utilizar urna plataforma 

partilhada (que agrega virios catalogos de bens e servigos comercializados, por varios 

fornecedores) pode pesquisar os produtos disponiveis num grande catalogo, 

desenvolvido, de urna forma padronizada para facilitar as comparag6es e a negociaggo. 

Para urna pesquisa e negociagiio mais fluente, o catalogo tem que ser bem elaborado, 

com a informaggo disponibilizada de urna forma clara e bem estruturada; com a 

utilizaggo de codigos standard que garantam a existencia de urna correspondencia 

univoca de um produto com urna classificagiio e com capacidades de buscas 

paramktricas e multimkdia. 

Apesar de ngo haver urna negociagiio dinimica dos pregos, dado que estes estiio afixados 

junto dos produtos, este tipo de soluggo permite identificar os fornecedores com as 

melhores condig6es de mercado. De registar que, quanto mais complexos forem os bens 

e servigos comercializados pelos fornecedores, mais dificil sera a elaboragiio destes 

cathlogos. Por esse motivo, esta solugZo tem sido mais utilizada nas compras de 

produtos indirectos com caracteristicas facilmente comparaveis (por exemplo, alguns 

bens e servigos indirectos como o economato). 

No caso da gestgo de encomendas sistemhticas de clientes tradicionais (transacg6es em 

que ha urna relaggo ja estabelecida e negociada entre o comprador e o vendedor, num 

relacionamento de mais longo prazo), a solugiio de catalogo permite automatizar todo, 

ou apenas urna parte, do process0 relacionado com a transacggo. Neste caso, o foco niio 

esth na negociaggo (dado que as condig6es comerciais ja estgo acordadas), mas sim na 

colocag~o, confirmag"a, seguimento e facturagiio destas encomendas. 

As empresas disponibilizam aos seus clientes (ou forga de vendas) urna grande 

variedade de servigos online, relacionados com a gestgo das encomendas, numa base 

self-service: 

- Colocaggo de encomendas: os clientes seleccionam os produtos no catalogo e 

verificam se estes estgo disponiveis para entrega; 



- Seguimento do estado das encomendas: tanto o fornecedor como o cliente reduzem os 

seus custos de comunicaqio e de tempo dispendido, no seguimento e controlo das 

encomendas. Para alCm disso, C de registar a maior qualidade de informaqiio que C 

gerada por estes sistemas, resultante de menos intervenqiio humana; 

- Gerir as contas correntes: acesso aos dados contabilisticos e financeiros de todas as 

contas associadas ao cliente; 

- Analisar o historic0 dos contactos com o cliente: estas aplicaq6es pennitem reter o 

conhecimento de quem fala com quem, que assuntos estiio a ser tratados e como estiio a 

ser resolvidos, para alCm de infonnaqiio sobre as compras (por exemplo, os 

valores/volumes mensais por produto). Este tipo de infonnaqiio pode ser, facilmente, 

analisada e pesquisada a todo o momento. 

No entanto, C importante registar que algumas destas funcionalidades apenas s io validas, 

quando ha uma integraqgo com o ERP, ou seja, uma ligaqio ao sistema interno de 

infonnaqio da empresa (por exemplo, C necessario ter acesso a contabilidade para 

disponibilizar as contas correntes e ter acesso a gestio de inventario, para confirmar 

quais os produtos disponiveis para entrega). Para as empresas que desenvolvem este tip0 

de soluqties, ha claras vantagens do ponto de vista da maior eficiSncia do processo. 0 

processamento online pennite-lhes receber encomendas com mais informaqiio, menos 

erros e com maior consistSncia. A melhor qualidade da informaqio recolhida pennite um 

mais rapido processamento das encomendas e uma maior satisfaqiio dos clientes. 

Do ponto de vista dos clientes, tambCm se registam importantes vantagens, 

nomeadamente no maior controlo das suas encomendas. A eventual desvantagem esta 

relacionada com a duplicaqk da colocaqiio das encomendas, caso o sistema de 

informaqiio do cliente niio esteja integrado com a soluqiio do fornecedor. 

Transacqiio atravCs de pedidos de cotaqiio ou de propostas 

Esta soluqio permite desenvolver um caderno de encargos online que C colocado ao 

mercado, atraves de uma platafonna (portal) pr6pria da empresa (consulta apenas a 

fornecedores seleccionados ou aberta a todos os potenciais interessados), ou atravCs de 

uma outra plataforma (portal), acedida por um conjunto de potenciais fornecedores (mas 

que tambCm podera ser acedida pelos fornecedores seleccionados pela empresa). 



0 s  fornecedores recebem os pedidos e respondem nos termos que o comprador definiu, 

que geralmente incluem niio so o preqo, como tambCm as condiqdes de entrega e as 

outras condiq6es comerciais. Este caderno de encargos on-line facilita as comparaqdes, 

especialmente, quando os bens e serviqos niio siio facilmente catalogaveis e comparaveis 

(para alguns bens e serviqos directos, como por exemplo no sector da construqiio civil). 

Ap6s comparaqiio das varias propostas, o comprador envia uma nota de encomenda ao 

vencedor do concurso. 

Transacqiio atravCs de leildes 

Registam-se dois tipos de soluqdes de leildes electronicos, os de venda promovidos 

pelos fornecedores e os de compra promovidos pelos compradores. A versiio cl6ssica C a 

dos leilaes de venda em que o vendedor oferece os seus produtos a um grupo de 

potenciais compradores. 0 s  compradores fazem as suas ofertas durante um dado period0 

de tempo, e ganha a que for mais competitiva. Atraves do portal, os compradores podem 

seguir em tempo real a evoluqiio das ofertas e decidir qua1 sera a sua estratCgia. 

Se o leiliio e conduzido num curto period0 de tempo, C possivel uma negociaqiio 

diniimica do preqo. Mas se o evento for conduzido ao longo de varios dias, as ofertas 

submetidas e a transacqiio final podem nio ocorrer em tempo real. 

0 leiliio pode ser public0 (aberto a todos os compradores qualificados que respeitam as 

condiqaes impostas pel0 vendedor: por exemplo, regiiio geografica, condiqdes de 

entrega e pagamentos e crCdito) ou privado, quando o vendedor convida apenas o seu 

grupo mais restrito de compradores habituais. 

Este mecanismo de negociaqiio C muito apropriado para produtos muito dificeis de 

vender, por exemplo, produtos e equipamentos usados, defeituosos ou excessos de 

inventario. 

0 s  leil6es de compra, ou leil6es inversos, siio uma adaptaqiio dos tradicionais pedidos de 

cotaqiio e concursos de adjudicaqio. Quando uma empresa decide a compra de um 

determinado produto, descreve todas as suas especificaq6es (que podem incluir a sua 

localizaqiio geogrifica, capacidade produqiio, disponibilidade para entrega, qualidade 

produto e condiqdes de entrega e pagamento) e envia-as, em conjunto com a data limite 

para as ofertas, para os potenciais fornecedores seleccionados, sob a forma de um pedido 



de cotaqdes. No final do prazo estipulado, o comprador seleciona e adjudica uma das 

virias ofertas recebidas durante o leiliio. 

Nos leildes inversos, as condiqdes da compra deveriio ser claras e bem explicitas, 

nomeadamente, as caracteristicas e especificaqdes dos produtos, a embalagem e o prazo 

e mod0 de entrega. Seri com base nesta informaqiio, que o promotor do portal elabora 

um formulario de pedido de cotaqiio detalhado e estandardizado que 6 colocado a uma 

base alargada de potenciais fornecedores (MULLANE, PETERS e BULLINGTON, 

2001). Cada fornecedor envia a sua oferta, sempre baseada nos mesmos requisitos do 

comprador, o que facilita a sua correcta comparaqiio (as virias ofertas siio comparadas 

na mesma base). 0 s  concorrentes podem ser seleccionados pel0 comparador, ou 

alternativamente, o promotor do portal seleccionar dentro da sua base. de potencias 

fornecedores, os mais qualificados para participarem, neste leiliio. Estes poderiio ser 

empresas desconhecidas dos compradores e anbnimas, desde que cumprem todos os 

requisitos estabelecidos. 

No process0 tradicional e manual de consulta ao mercado, os fornecedores apenas 

oferecem uma proposta. Geralmente, o comprador selecciona as duas ou tres melhores 

propostas dos fornecedores e negoceia com eles o contrato final. No leiliio inverso 

atravCs dos portais B2B, virios fornecedores oferecem propostas de uma forma 

dinimica e em continuo. 0 comprador n60 interfere no leiliio, at6 ao momento em que 

ele termina e em que a melhor oferta C seleccionada. 

0 s  leildes inversos podem ser promovidos e conduzidos por um portal de terceiros ou, 

directamente, atravCs dos pr6prios portais das empresas (LEHMANN, 2002). No caso 

dos leildes publicos, haveri vantagem de utilizar um portal de terceiros se este conseguir 

angariar um numero muito significative de potenciais fornecedores. 

A Internet apresenta um conjunto de vantagens muito superiores em relaqiio aos leildes 

tradicionais. A Internet permite uma maior cobertura geografica, um maior ntimero de 

participantes e a negociaqk em tempo real, 24 horas por dia e 7 dias por semana. 

Transacqiio atravCs de agregaqiio 

Este tip0 de soluqiio permite desenvolver um modelo de agregaqiio a partir dos 

compradores ou dos fornecedores. 



Se a iniciativa partir de um comprador, este tenta agregar o seu pedido de compra aos de 

outros compradores que tenham pedidos do mesmo produto, aumentando assim o poder 

negocial do grupo. Uma comunidade fragrnentada de pequenos compradores consegue, 

atraves de um plataforma partilhada por todos, negociar com os fornecedores o mesmo 

tip0 de descontos que um grande comprador. 

Por outro lado, se a iniciativa partir de um fornecedor, este pode agregar a sua oferta de 

um determinado produto A de outros fornecedores que tenham o mesmo produto e, 

assim, tentar satisfazer solicitaq6es do mercado, para as quais sozinho n5o teria 

capacidade de resposta. A agregaqio, a partir dos fornecedores, pode utilizar o 

mecanismo dos catalogos, para ai disponibilizar a sua oferta, agregada ao mercado. 

3.2.3 Soluq6es de Negdcio Electrdnico em Modelos Colaborativos 

Numa relaq5o B2B mais colaborativa, destacam-se as seguintes soluq6es de negocio 

electronico: 

Colaboraq50 no desenvolvimento de novos produtos 

ColaboraqZo no planeamento e gestiio do inventario 

Colaboraqiio na gestiio de projectos 

Apesar de todas estas soluq6es estarem mais orientadas para a colaboraqiio entre as 

partes, cada uma delas envolve graus de colaboraq50 bem diferentes. 

A analise do novo paradigma dos negocios, efectuada no capitulo 2, permite concluir 

que muitas outras soluq6es de neg6cio electronico, de tipo mais colaborativo, ir50 

emergir nos pr6ximos tempos. Elas podergo n5o so aprofundar os aspectos colaborativos 

das soluqbes que s60 aqui consideradas, como revolucionar e transformar por completo 

os modelos de negocio que as sustentam. 

Colaboraq50 no desenvolvimento de novos produtos 

Ao facilitar a partilha de informaq60, entre todas as entidades envolvidas, a utilizaq50 

deste tip0 de soluq8es permite o desenvolvimento colaborativo de produtos @ens ou 



servigos), em ambiente seguro e ao longo de todo o seu ciclo de vida (desde a fase de 

investigagiio, at6 A engenharia, produgiio, manutengiio e devolugiio). 

Registam-se vantagens a vhrios niveis, consoante as diferentes situag6es: 

- No caso de um novo produto desenvolvido por diferentes entidades dispersas por todo 

o mundo e com equipas multidisciplinares, este tip0 de solug6es permite niio so reduzir 

os custos de comunicagiio, como tambCm melhorar a qualidade do trabalho e do 

relacionamento entre os varios intervenientes. 

- Numa campanha de marketing, este tipo de colaboragiio pode reduzir os custos de 

deslocagiio e apresentagiio de prot6tipos, assim como o tempo de desenvolvimento e 

implementagiio. 

- No desenvolvimento de um determinado produto para um cliente C normal, em 

algumas industrias, envolver os principais fornecedores da empresa nesse processo. Com 

a utilizagiio deste tip0 de solug6es, quando um tCcnico da area de investigagio e 

desenvolvimento faz uma alteragiio no desenho de um produto, os fornecedores que 

participem nesse processo t$m acesso, em tempo real, a essa informag50 e podem ajustar 

de imediato a sua produgiio. 

0 elevado grau de colaboragiio entre os parceiros e a partilha de informagio critica 

permite n5o so aumentar a qualidade dos produtos (atravCs da sua maior adaptagiio As 

reais necessidades dos clientes, principalmente, quando eles siio envolvidos desde o 

inicio), como tambCm reduzir o tempo de colocagiio no mercado. De facto, atravCs de 

um acesso mais direct0 aos clientes finais, as empresas podem recolher informagio que 

lhes permita responder mais atempadamente As necessidades do mercado (ALLEN e 

FJERMESTAD, 2001). 

As caracteristicas e vantagens, associadas a este tip0 de solug6es, perrnitem concluir que 

a Internet pode ser utilizada como uma plataforma facilitadora da inovagiio. 

Colaboragiio no planeamento e gest5o do inventario 

A falta de visibilidade ao longo da cadeia de abastecimento, C um dos principais factores 

responsaveis pela acumulagiio de inventario e de todos os custos inerentes. De facto, 

todos os intervenientes na cadeia necessitam de informagio, em tempo real, sobre os 



produtos em inventhrio e a respectiva procura, para poderem gerir eficientemente a sua 

carteira de encomendas. 

Este tip0 de solug6es responde a esta necessidade e permite que todos os parceiros 

acedam, atravCs do mesmo interface e em tempo real, A mesma informaggo sobre os 

produtos em inventhrio, ao longo da cadeia. Desta forma, os parceiros conseguem gerir 

melhor os seus inventhrios, aumentando a sua rota950 e reduzindo-os, ao minimo 

necessario. Para al6m da reduggo dos custos de inventhrio, C ainda possivel seguir 

detalhadamente a posig50 das encomendas e aumentar desta forma a capacidade de 

resposta ao cliente. 

No sentido de reduzir estes custos, as empresas, normalmente, transferem para os seus 

fornecedores a responsabilidade pela posse e gestgo do inventhrio. Trata-se de saber 

quem, ao longo da cadeia, C que fica com a responsabilidade pel0 chamado "inventhrio 

de seguranga". Sem a utilizaggo deste tipo de solug6es de neg6cio electr6nic0, as 

empresas sgo obrigadas a manter um nivel de inventhrio de seguranga, na ordem dos 15 

a 20% para todas as linhas de produto, para o caso de terem de responder a uma 

necessidade imediata de um cliente (Center for Electronic Commerce, 2001). 

A Internet, jh permite aos fornecedores gerirem os inventhrios dos clientes e reduzirem, 

desta forma, ao minimo o seu inventhrio de seguranga. Caso o fornecedor consiga 

monitorizar o nivel de inventhrio do cliente e fazer a reposiggo automhtica, sem 

necessidade da sua interveng50, havera um beneficio claro para ambas as partes. 

Regista-se, a vhrios niveis, um impact0 muito positivo destas solug6es de neg6cio 

electr6nico. Desde logo, 6 possivel prestar um melhor nivel de servigo ao cliente. Por 

exemplo, um cliente quer comprar um produto de uma dada empresa e desloca-se a um 

distribuidor que, infelizmente, n5o o tem em stock. E uma situaggo que ocorre 

fiequentemente, dado que os distribuidores 1160 conseguem ter em inventhrio todas as 

referzncias elou quantidades dos produtos que os clientes necessitam. Mas, atravCs deste 

tipo de solug6es, o distribuidor pode ter a informaggo imediata sobre a disponibilidade 

do produto, em tempo real, e informar o cliente da data de entrega. Isto, porque ao ter 

acesso ao inventhrio virtual de um fabricante, o distribuidor pode verificar qua1 C o ponto 

da cadeia mais pr6ximo em que existe o produto em inventhrio e encomendh-lo de 

imediato. Por outro lado, o reporte da informag50 do ponto de venda dos distribuidores 



para os fabricantes permitir-lhes-ii optimizarem os seus processos produtivos de acordo 

com a procura efectiva. 

Colaboraqgo na gest2io de projectos 

Outra das iireas em que as soluqbes de neg6cio colaborativo ti?m um grande impacto C na 

gestgo de projectos. Ainda que, este impacto seja mais significative no desenvolvimento 

de grandes projectos (por exemplo, de constmqgo civil), tambCm os projectos de menor 

dimensgo ou complexidade beneficiam deste tipo de soluqbes. 

Normalmente, existem in6meras dificuldades de gestgo relacionadas com o n6mero e 

diversidade de intervenientes e o volume de comunicaq~o entre eles. Em muitas 

situaqbes, a grande dificuldade sentida pel0 gestor de projecto C partilhar e armazenar 

um elevado volume de informaqgo que tem de ser acedida por diferentes perfis de 

utilizadores. 

As soluqbes colaborativas ao nivel da gestgo de projecto, permitem automatizar uma 

grande parte deste worJlow e arquivar toda a documentaq50, gerando ngo s6 uma 

reduqgo dos custos de comunicaq2i0, como tambCm proporcionando um melhor control0 

do projecto e uma melhor performance dos parceiros envolvidos. AtravCs da mesma 

platafonna, todos os parceiros podem seguir e participar nos processos criticos do 

projecto, mesmo que estes disponham de diferentes sistemas de informaggo. 

3.3 As Plataformas de Negocio Electronic0 

0 s  Portais B2B sgo plataformas tecnolbgicas que permitem desenvolver as soluqbes de 

neg6cio electr6nic0, que foram apresentadas no Bmbito dos modelos de neg6cio 

electr6nico e de muitas outras que resultam da evoluqgo estratkgica das empresas e da 

pr6pria tecnologia. 

Um portal (que deriva do latim - porta) Internet C uma piigina web que agrega 

informaqgo de m6ltiplas fontes num dnico ponto de entrada e que permite disponibilizar 

informaqgo, aplicaqbes e serviqos, assim como ligaqbes para outros endereqos. As suas 

principais vantagens sgo a diminuiqgo de custos e o aumento da produtividade dos 

utilizadores (SINGER, 2002). Pode-se considerar que um portal B2B 6, de uma forma 



simplificada, um sitio de entrada na Internet onde as empresas podem comprar e vender 

bens e serviqos, usando diferentes soluqbes de transacqiio (MELLO, 2002), e de 

colaborar com os seus parceiros, atravCs de varias soluqbes deste tipo. Uma outra 

caracteristica importante dos portais C a disponibilizaqiio aos utilizadores internos e 

externos de urn interface unico baseado na Internet, devidamente integrado, 

personalizado e seguro, para os conteudos de neg6cio e serviqos (FERGUSON, 2002). 

No entanto, Clarke e Flaherty (2001) consideram que o termo portal niio pode ser 

utilizado para qualquer sitio web. Segundo estes autores, os portais siio desenvolvidos 

com base numa arquitectura que permite aos seus utilizadores a integraqiio de 

informaqiio de variadas fontes, atravCs de um unico interface. 

De acordo com as suas estratkgias, as empresas podem utilizar uma ou varias das 

soluqbes de transacqiio elou colaboraqiio anteriormente apresentadas, disponibilizadas 

atravCs dos Portais B2B. Podem por exemplo, utilizar a soluqiio de catalog0 para as 

compras de produtos de consumo regular e disponiveis em inventario, a negociaqgo 

dingmica de preqos para compras spot de commodities, ou os leiliies para a venda de 

inventario em excesso. De igual forma, poderiio desenvolver com os seus clientes 

soluqbes colaborativas de gestiio de inventario ou de desenvolvimento de novos 

produtos. 

Verifica-se que os portais B2B estiio a transformar-se num interface privilegiado, seja 

entre colaboradores de uma empresa, ou entre empresas e os seus parceiros de neg6cio 

(DAMANPOUR, 2001). E C, tambCm, de prever que estes tipo de portais teriio um 

impact0 muito forte e efeitos de longo prazo na forma como as empresas fazem neg6cio 

(SILVERSTEIN, 1999). 

Tipo de Interface 

Ao desenvolver uma soluqiio de neg6cio electr6nico que preconize a colocaqk de 

encomendas online, atravCs de um Portal B2B, as empresas devem ter em consideraqiio 

o volume e a forma com os seus clientes colocam essas encomendas, de forma a 

estabelecer com eles o interface mais adequado. 



No process0 tradicional, o cliente emite as encomendas no seu sistema de informag50 e, 

posteriormente, envia-as para o fornecedor, por fax, telefone ou correio. Com o 

desenvolvimento das solug6es de Neg6cio Electr6nic0, as encomendas passam, tambkm, 

a poder ser colocadas atravks dos Portais. 

Para este efeito, a empresa tem duas possibilidades, ou utiliza um interface browser onde 

o cliente coloca as suas encornendas ou desenvolve um interface que permite captar essa 

informag80 do sistema de informag80 do cliente, onde est5o registadas essas 

encomendas. 

Se o cliente colocar um n6mero pouco significativo de encomendas ao fornecedor, k 

possivel que utilize o interface browser (browser-based solution), mesmo estando a 

duplicar a emiss5o dessas encomendas - no seu pr6prio sistema e tambkm no do 

fornecedor. 

Mas se o cliente colocar um elevado n6mero de encomendas a um fornecedor, ja n5o k 

natural que aceda a fazi5-lo em duplicado. Neste caso k necesshrio um interface 

especifico que faga a interligag50 dos sistemas do fornecedor e do cliente (system-to- 

system solution), utilizando, por exemplo, tecnologias Internet (XML), com capacidade 

de transmiss50 de um elevado volume de dados (ARCHER, R. 2001). Este tip0 de 

interface que elimina a duplicaggo da emiss5o das encomendas, obriga ao 

estabelecimento de relag6es fortes e s6lidas entre os parceiros e a integragso de 

sofisticadas infra-estruturas de back ofJice. 

Neste caso e em ambas as situag6es, ha vantagens evidentes para os fornecedores. Ao 

receber as encomendas por via electr6nica, deixam de ter necessidade de as inserir no 

seu sistema de informag50. 

Em resumo, uma empresa pode aceder, inicialmente, a um portal atravks de um browser 

e desenvolver atravks deste interface vhrias solug6es de neg6cio electr6nico (desde a 

pesquisa e selecg50 de produtos, ate a informag50 sobre a disponibilidade de entrega e 

colocag80 de encornendas). Numa fase posterior, caso o volume de informagZo 

transferida seja mais significativo, pode estabelecer uma ligag5o directa entre o seu 

sistema de informag50 e o portal, atravks de tecnologias Internet (XML). 



Classificaqio dos Portais B2B 

Mullane, Peters e Bullington (2001) identificam duas formas de utilizaggo da Internet, 

para o desenvolvimento de actividades de neg6cio B2B: 

- A forma mais directa C a empresa desenvolver e manter um portal pr6prio na Internet 

(proprietario). Trata-se de uma relag50 "point to point", que pode ser focalizada na area 

da compra (estabelecimento de uma ligagHo electr6nica entre os seus sistemas de compra 

e os catilogos dos varios fornecedores) ou da venda (estabelecimento de sistemas de 

comCrcio electr6nico com os clientes) (GANTZ, 2001). 

- A outra forma C atravks de um portal de terceiros (que nHo C propriedade de nenhuma 

das empresas), que funciona como um intermediario entre o comprador e o vendedor. 

Trata-se de uma relaggo "Multipoint to multipoint", que pode ser focalizada na area da 

compra ou da venda (desenvolvida atrav6s de um portal que faz a ligaqk entre os 

compradores e vendedores) (GANTZ, 200 1). 

Nesta mesma 16gica, Copacino e Dik, Mello e Hicks, classificam da seguinte forma os 

portais B2B: 

Portais de empresas: sHo plataformas privadas desenvolvidas pelas pr6prias 

empresas, utilizadas para desenvolver um relacionamento electr6nico com clientes e 

fornecedores. SHo designados por "Extranets", "Private exchanges", "Private 

Trading Exchanges" e "E-marketplaces privados" (designaqk menos corrects, dado 

que muito dificilmente se pode considerar como mercado, uma relag20 "point to 

point"). 

Portais de terceiros: sHo plataformas desenvolvidas por um intermediano, que podem 

ser utilizadas por virias empresas, para desenvolverem um relacionamento 

electr6nico com clientes e fornecedores. SHo designados por "E-marketplaces 

independentes", "Independent trading exchanges" ou "Independent E-marketplaces" 

(mercados digitais, promovidos por uma entidade independente das principais 

empresas da industria ou do sector) e por "Cons6rcios", "Industry-sponsored 

marketplaces" ou "consortia" (mercados digitais, promovidos e suportados por 

cons6rcios constituidos pelas maiores empresas da industria e de outras organizaqaes 

relacionadas). 



Singer (2002) apresenta uma outra classificag50 de portais B2B, os Portais Empresariais. 

Segundo este autor, "estes portais s2o utilizados para agregar informaggo e integrar 

aplicagbes que se encontram dispersas, dentro de toda a empresa. 0 s  utilizadores podem 

aceder a multiplas aplicagbes, colaborar e partilhar informag50 a diferentes niveis, 

sempre, atravks de um interface web." Funcionando como portais aplicacionais 

(disponibilizam um interface web, por exemplo, para aplicagbes como o comkrcio 

electronico), podem, tambkm, servir de entrada em aplicagbes que n5o foram 

desenhadas, para serem acedidas atravks da Internet, como por exemplo os ERP sem 

interface Web. 

Neste imbito, verifica-se que os portais de empresas, tambkm, podem ser utilizados para 

desenvolver um relacionamento electronic0 entre os colaboradores, em complemento ao 

relacionamento destes com os parceiros de negocio. A mesma plataforma tecnolbgica 

pode ser aproveitada para diferentes niveis e tipos de relacionamento (intranet - para os 

colaboradores e extranet - para os parceiros). 

Consideram-se, assim, para efeito deste estudo, as seauintes cateaorias de Portais B2B: 

Portais de empresas (plataformas de transacqiio restritas a colaboradores elou 

parceiros de negocio) 

Intranets de negocio, portais para os colaboradores ou portais empresariais 

ExtranetsIPrivate exchanges ou portais para os parceiros 

Portais de terceiros (plataformas de transacqiio abertas a todos os participantes que 

cumpram os requisitos de acesso) 

E-marketplaces independentes 

E-marketplaces em consorcios 



Na secq2o seguinte, s2o analisados mais em detalhe todas estas categorias de Portais 

B2B e apresentados exemplos ilustrativos das suas funcionalidades e principais 

vantagens. 

3.4 A Anhlise dos Portais B2B 

0 s  Portais B2B s2o plataformas tecnol6gicas que permitem desenvolver v6rios tipos de 

soluqdes de neg6cio electr6nico. Poder-se-ii utilizar o mesmo tipo de portal, para 

desenvolver modelos de neg6cio mais colaborativos ou competitivos, ainda que se 

verifique a existencia de portais mais vocacionados para o desenvolvimento de um 

destes tipos de modelos. Durante a apresentaqgo dos tipos de portais e dos exemplos da 

sua utilizaq20 poder-se-a observar, caso a caso, o tip0 de relacionamento que as 

empresas podem estabelecer com os seus parceiros. 

3.4.1 Portais de empresas 

INTRANETS 

As intranets siio redes corporativas, suportadas por tecnologia e infra-estruturas de 

comunica~20 de dados identicas 9s utilizadas na Internet. Segundo ANGELES (2001), as 

intranets s5o redes internas fechadas, baseadas em tecnologia Internet, restritas aos 

colaboradores da empresa ou de um grupo empresarial, que permitem o acesso aos 

recursos da rede interna, independentemente, do local da empresa onde os seus 

utilizadores se encontrem, ou at&, fora desta (por exemplo, em casa, num hotel ou com 

clientes). 

Este tip0 de portal facilita a colaboraq20 e a partilha de informaq20 de negbcio, dentro 

de uma organizaqgo. Muitas empresas est2o a investir nestes portais, dado que eles 

aumentam a produtividade dos seus colaboradores e, a longo prazo, contribuem para a 

reduqio de custos (WONG, 2002). Para alCm destas, uma outra importante vantagem C a 

uniformizaq20 e simplificaqiio do acesso a um conjunto muito vasto de informaqio que 



se encontra, geralmente, dispersa e localizada em diferentes aplicag6es (desde as bases 

de dados de vendas, aos sistemas de recursos humanos). De facto, a disponibilizaggo da 

informaggo, atraves de um unico acesso, permite n8o so uma melhor integraggo como 

tambCm um maior control0 e seguranga (WONG, 2002). 

Exemplo 3.1 - COOPERS & LYBRAND L.L.P. (www.colybrand.com) 

A Intranet, desta organizagzo, disponibiliza informaglo relacionada com noticias gerais, beneficios e 

gestzo de recursos humanos, dicas sobre viagens e deslocaqbes, actualizagbes e novidades na empresa e 

uma newsletter diiria, online, para os colaboradores. Permite, tambtm, obter dados sobre a concorrencia e 

clientes, participar em grupos de discusslo, desenvolver piginas web pessoais (e, tambtm, para os 

parceiros), participar em cursos online e subscrever online publicagbes de negocio. Este portal C 

disponibilizado a 19.000 colaboradores, localizados em 100 cidades dos EUA e para 82.000 colaboradores 

das empresas associadas, em todo o mundo (SILVERSTEIN, 1999). 

Apesar de muitas organizag6es utilizarem as intranets como portais de conhecimento 

(por exemplo, para transmitir, internamente, informaggo, politicas de gest8o de recursos 

humanos e promover a interacgso entre os colaboradores), a analise que C efectuada, 

neste estudo, tem apenas como objectivo a colaborag80 e partilha de informag80 de 

negocio. Esta orientaggo implica uma maior sofisticagiio ao nivel da integrag80 com os 

sistemas de informag80 de gest8o internos da empresa. 

Exemplo 3.2 - SONAE DISTRIBUICAO (www.modelocontinente.pt) 

0 objectivo deste project0 Portal Corporativo da Sonae Distribuigzo, C criar uma ferramenta de negocio 

em simult5neo com a criagzo de um espago ludico, de mod0 a promover junto dos trabalhadores a 

utilizaglo de uma soluglo deste tipo. Iniciado com um grupo piloto de 50 pessoas, pretende-se que a 

intranet da Sonae Distribuiglo seja estendida a mais de seis centenas numa primeira fase, existindo o 

objectivo de alargar o acesso a um n6mero muito maior de colaboradores. 

Ap6s a tomada decislo sobre a plataforma tecnologica, o fomecedor da soluglo de negocio electr6nico 

apoiou esta empresa no desenvolvimento dos conteudos iniciais, criando toda a infiaestrutura que 

possibilita o enriquecimento progressivo desta Intranet. 0 conjunto de funcionalidades que jP se 

encontram desenvolvidas implicou a comunicaglo com virios dos sistemas que compbem a arquitectura 

da Sonae Distribuiglo, de forma a disponibilizar a informaglo pretendida de uma forma integrada. A 

informaglo apresentada foi recolhida de virios sistemas como o SAP/RH, Data Warehouse (ORACLE), 

folhas Excel, Exchange, Site Sewer e Documentum, para alCm de outros sistemas de apoio ao negocio da 



SONAE assim como de fomecedores extemos de informagZo (noticias, tempo, bolsa, hor6scop0, entre 

outros) (LINK, 2000). 

EXTRANETSIPRIVATE EXCHANGES 

As extranets, tambCm designadas por portais para os parceiros, siio redes suportadas na 

Internet, que unem a organizaqgo aos seus parceiros de neg6cio com o objectivo de 

promover a colaboraqgo e a partilha de informaqiio entre si, em ambiente seguro. Estes 

portais permitem desenvolver relaq6es entre empresas nas mais variadas Areas, como por 

exemplo, nas Areas comercial, logistica ou de produqgo. 0 seu Bmbito, extensgo e grau 

de sofisticaqiio depende dos objectivos e vontade de ambas as partes. 

Em vez de desenvolverem redes proprietirias, para garantir a conectividade com os seus 

parceiros (que podem ser os seus distribuidores, agentes, clientes, fornecedores ou outras 

entidades), as empresas podem utilizar a mesma plataforma tecnol6gica das intranets. 

Para alCm de urna mais fAcil integraqiio dos sistemas de informaqgo com interface 

internos e externos, permite-lhes rentabilizar os seus investimentos nesta Area. De facto, 

hA autores que consideram a extranet como urna intranet que disponibiliza acesso 

controlado fora da rede interna da empresa que a desenvolve, a um grupo seleccionado 

de parceiros autenticados (ANGELES, 2001). OpiniZo tambCm partilhada por N6voa 

(2000), quando refere que urna extranet pode ser vista como parte da intranet de urna 

empresa que C estendida a utilizadores fora dela. 

Baumgartner et a1 (2001), tambCm definem este tipo de portal numa 16gica de rede. 

Segundo estes autores, urna extranet C a parte externa da rede electr6nica de urna 

empresa, ou um sitio na web, com informaqiio de neg6cio (como por exemplo, os 

preqos, hist6rico das encomendas e contas correntes) de acesso restrito a um grupo de 

parceiros especificos. 

As extranets, nas suas vArias formas, sZo utilizadas desde 1997 para ajudar as empresas a 

solidificar as relaq6es de neg6cio existentes e a desenvolver outras novas. Este tipo de 

portal C um excelente canal de marketing e de comunicaqiio com um determinado grupo- 

alvo, podendo ser desenhados especificamente para clientes e parceiros, em que os seus 



membros partilham recursos e fazem negocios (SILVERSTEIN, 1999, p.92). Estes 

Portais B2B sio desenvolvidos e controlados por uma empresa, que determina 

especificamente quem C que tem acesso e qua1 o perfil desse acesso. Geralmente, estas 

empresas nio querem que os seus concorrentes saibam quais s60 os seus mais 

importantes fornecedores e clientes e outros detalhes das suas relaqces comerciais. 

Nivel de sofisticaqiio 

Extranets V.S. Sitios Internet 

Autores, como Angeles (2001), estabelecem uma diferenqa entre as extranets e o que se 

designa por sitios de comCrcio electronico. Considera-se que uma extranet de comkrcio 

electronico est6 integrada com os sistemas de back-ofice e com outras aplicaqees 

propriethrias da empresa, ou seja, permite que as encomendas recebidas nessa aplicaqio 

sejam, tambCm, processadas online. Muito menos sofisticados sio os sitios de comkrcio 

electrbnico com um cathlogo online, mas com o processamento das encomendas offline. 

Estes sitios, que sio a versio Internet do tradicional cathlogo em papel, permitem uma 

mais fhcil actualizaqio da informaqio e est6o disponiveis para todos os interessados, 

atravCs de um browser, nio tendo em muitas situaqces uma integraqio com os sistemas 

de back-ofice (MULLANE, PETERS e BULLINGTON, 2001). 

Extranets V.S. Private Exchanges 

Apesar de vulgarmente se designarem as private exchanges por extranets, hh 

especialistas que estabelecem algumas diferenqas entre estas designaqces. Wilson (2001) 

considera que o conceit0 das private exchanges ultrapassa o imbito das extranets. Uma 

extranet C desenvolvida para empurrar informaq5o para fora da empresa, enquanto que a 

private exchange C desenhada para suportar processos de negbcio complexos entre 

parceiros. Segundo a AMR Research, as private exchanges sio sistemas aplicacionais, 

atravCs dos quais as empresas estabelecem interfaces de negbcio, com acesso restrito e 

num ambiente seguro, com um grupo restrito, valioso e estratkgico de parceiros 

(LUENING, 2001). AtravCs destes portais, as empresas podem, por exemplo, centralizar 

e unificar processos de compra e integrh-10s com os processos de venda do fornecedor, 



por exemplo, confirmaqiio e registo da encomenda, expediqiio e facturaqiio (WILSON, 

2001). 

Exemplo 3.3 - STORA ENS0 (www.storaenso.com) 

A multinational lider sector de produtos florestais, a Stora Enso Packaging Boards, lanqou um portal para 

os seus clientes (designada por PartnerWeb), que lhes permite em tempo real seguir atravCs da Internet 

todo o processo de gestZo da cadeia de abastecimento (desde a colocaqgo da encomenda at6 A entrega do 

produto). Este sistema de planeamento de recursos de negdcio permite automatizar as tarefas de rotina e 

libertar recursos humanos para o apoio e serviqo ao cliente e para o desenvolvimento de novos produtos. 

Segundo os responsiveis da empresa, o PartnerWeb C um serviqo de valor acrescentado para os clientes 

que querem melhorar a eficisncia da cadeia de abastecimento. Estes passam a ter visibilidade de todo o 

processo, que inclui a gestgo dos pedidos, a gestZo do inventirio, o serviqo p6s-venda, a logistics e a 

facturaqgo. Uma das principais vantagens desta soluqHo C a garantia de seguranqa da informaqgo, dado que 

todos os dados s5o transferidos em formato codificado e os perfis dos utilizadores estgo protegidos de 

forma a assegurar a confidencialidade de todo o processo (LOG~STICA PROFESIONAL DIGITAL, 

2002). 

As private exchanges siio muito utilizadas para automatizar as transacq6es que envolvem 

bens e serviqos muito complexos, em que o fornecedor customiza os produtos de acordo 

com as necessidades especificas dos clientes, ao longo de todo o period0 de relaqiio, 

entre ambas as partes. Nestas situaq6es em que se verifica um relacionamento mais 

colaborativo, 6 ,  geralmente, necessirio um grande esforqo de formaqiio e treino dos 

clientes e colaboradores da empresa para o desenvolvimento deste tip0 de relaq6es. 

Exemplo 3.4 - BEERS CONSTRUCTION (www.skanska.com) 

A Beers Construction Company esta especializada na construqgo de projectos de grande escala 

(Universidades, Hospitais e recintos desportivos). Este tipo de projectos, na ordem dos USD 200 milhaes, 

podem gerar mais de 150,000 documentos (desenhos tCcnicos, contratos, ordens de compra, pedidos de 

informaq50, alteraqaes e cronogramas) e obrigam a empresa a relacionar-se com uma diversidade de 

entidades (surveyors, seguradoras), e parceiros de neg6cio (varios subcontratados), muitos deles 

localizados em sitios diferentes (cidades e at6 paises) e com horarios diferentes. 

Neste cenario ha, naturalmente, uma enorme dificuldade em gerir todas estas relaqces e em armazenar e 

partilhar milhares de documentos com parceiros muito dispersos. 

Para resolver este problema, a empresa desenvolveu um portal que automatiza este work-flow e faz o 

arquivo de toda a documentaqZo. Esta soluq?io colaborativa, disponibilizada na web, possibilita aos 



engenheiros, arquitectos e outros subcontratados fazerem o seguimento dos documentos criticos e 

desenhos dos projectos. Isto perrnitiu uma redug50 de 60% nos custos de comunicag50 e numa melhor 

performance da rela* com 0s parceiros. 

Interfaces de neg6cio 

Destacam-se, para efeitos deste trabalho, os interfaces de trans-o e partilha de 

informagk que se estabelecem entre a empresa e os seus clientes (portais orientados 

para a venda ou portais orientados para clientes) elou fornecedores (portais orientados 

para a compra ou portais orientados para fomecedores), independentemente da sua 

sofisticaqiio e do grau e integraqiio com os sistemas de back-o@ce da empresa (ver 

Figura 3.1 - Tipos de extranets). 

Portais para fornedores 
M u m  para urn 

Figura 3.1 - Tipos de extranets 

- 0 objectivo principal dos portais para os fomecedores 6 tornar a gestiio da cadeia de 

oferta mais eficiente e eficaz (COPACINO e DIK, 2002). As hncionalidades basicas 

destes portais incluem a encomenda online, a confirma@io, a notifica@o dos embarques 

e a hcturaqiio. Com um maior nivel de sofisticaqiio, estes portais po&rZo proporcionar a 

colaboraqiio com os fornecedores ao nivel da previsiio da procura, planeamento da 

oferta, desenho e desenvolvimento de produtos, entre outras funcionalidades. Por 

exemplo, segundo Copacino e Dik, a Wal-Mart disponibiliza aos seus fornecedores, 

atraves do seu portal de compra, o hidrico das suas compras nos ultimos dois anos. Em 

troca desta mfoorma@o, os fomecedores fazem recomend@es, relativamente ao sortido 

nas lojas e a geseo dos inventirios. 



- 0 s  portais para os clientes acrescentam valor A relaq8o com os clientes chave da 

empresa. Uma das funcionalidades mais importantes e a possibilidade da empresa 

visualizar o nivel de inventhrio dos seus clientes e fazer automaticamente a sua 

reposiqiio, sempre que necesshrio. Copacino e Dik, mencionam o portal da CISCO como 

uma das plataformas de venda mais ambiciosa e completa. 

Em seguida, apresentam-se dois exemplos de empresas multinacionais que conseguiram 

resolver problemas de gestiio de inventhrio, recorrendo a este tip0 de tecnologia: 

Exemplo 3.5 - GOODYEAR (www.goodyear.com) 

Esta empresa desenvolveu este portal para resolver um problema de inventhrio. Como C que se consegue 

colocar milhares de modelos diferentes de pneus (um produto que ocupa muito espaqo) nos dealers, ao 

mais baixo custo possivel? A empresa registou um desfasamento entre o momento em que o dealer coloca 

uma encomenda e o recebimento dos pneus. Mas, para gerirem, eficientemente, os seus inventarios de 

pneus, os dealers precisavam de informaqlo actualizada sobre os produtos, novidades e promoq6es. 

A extranet (Goodyear's Xplor) com um linico interface web permite aos dealers da Goodyear: 

acederem a informaqlo sobre os preqos 

acederem aos pneus em inventhrio e aos disponiveis para entrega 

colocarem e seguirem a posiqb das suas encomendas. 

Como principal resultado, os dealers passaram a ter entregas no dia seguinte e o ciclo de lanqamento de 

produtos foi diminuido. 

Exemplo 3.6 - G E  AIRCRAFT ENGINES (www.geae.com) 

Esta empresa desenvolveu um portal que permite transacq6es online com mais de 300 clientes (entre os 

quais a Delta, Alitalia, Continental, All Nippon, Lufthansa, LanChile, Qantas, e a JAL) numa base 

24horasX7dias. 0 sitio tern um catalog0 com mais de 250,000 referhcias e os clientes podem colocar as 

encomendas online, verificar se os produtos existem em inventirio, verificar em tempo real o estado da 

encomenda, assim como, dados contabilisticos e administrativos. Esta soluqlo permitiu reduzir o ciclo das 

encomendas para metade e melhorar o serviqo ao cliente. 

A um nivel inferior de sofisticaqiio, o cliente poderh ser avisado, atraves do portal, que 

deverh encomendar uma determinada quantidade de produto para evitar rupturas de 

inventhrio. Mas o valor que se acrescenta a relaqk com os clientes pode resultar, em 

muitas situaq6es, da partilha de informaqBo e visibilidade do estado das encomendas ou 



dos projectos em curso. Destacam-se, a este nivel, os seguintes exemplos de duas 

empresas nacionais: 

Exemplo 3.7 - EURICO FERREIRA, SA (www.euricoferreira.pt) 

Empresa do sector das Infra-estruturas de Electricidade, Redes e TelecomunicagBes, com urna carteira de 

clientes constituida pelas maiores empresas do sector das telecomunicagties moveis e electricidade, 

desenvolveu urna soluggo de negbcio electronico dirigida aos seus clientes, atravts da criaggo de urna 

portal com funcionalidades IntraIExtranet. Esta plataforma permite disponibilizar aos clientes informaggo, 

sobre o acompanhamento e estado das obras realizadas ou a realizar, existindo para esse efeito urna 

integraglo linear com a base de dados do seu sistema de informaglo - especificamente com o modulo de 

Gestgo de Obras (B2F, 2000). 

Exemplo 3.8 - VILARTEX (www. vilartex.pt) 

Esta empresa, cuja actividade principal C a produglo de Malhas, esth a desenvolver urna soluglo de 

negocio electronico exclusivamente Business-to-Business, atravts da criaggo de uma portal dirigido a 

clientes e parceiros. Este tip0 de soluglo, implementada sobre a infra-estrutura (SI) da empresa, garante a 

integraggo, em tempo real, com o seu sistema de informagHo, nomeadamente, com a gestlo da produgiio. 

0 s  clientes tergo acesso a um importante conjunto de funcionalidades, destacando-se a consulta da 

produggo e do planeamento, em tempo real, a realizaglo e acompanhamento de encomendas, o acesso a 

extractos diversos de conta-corrente e outro tip0 de informaggo de neg6cio (B2F, 2000). 

Finalmente, apresenta-se um exemplo de um sofisticado portal que um grande grupo 

empresarial nacional lanqou recentemente para os seus clientes. A soluqk de neg6cio 

electr6nico desenvolvida teve como objectivo n5o s6 estreitar o relacionamento e a 

co1aboraq"a com os clientes, como tambCm proporcionar-lhes melhores condiq8es de 

compra de serviqos operacionais, numa base de agregaqgo deste tip0 de procura. 

Exemplo 3.9 - SONAE IMOBILI~UA (www.sonaeshopping.net) 

A Sonae Imobilihria langou em Abril de 2002, urna plataforma online (um investimento de €800.000) de 

apoio ao negocio e de comunicagfio, exclusivamente dedicada aos Lojistas nos seus Shoppings (0s seus 

clientes). Este project0 funcionarh como uma plataforma de requisiggo de servigos, previamente 

negociados, oferecendo aos Lojistas de mais de 3.500 Lojas a operar em Portugal, Espanha e Brasil os 

servigos de varias empresas, em condig6es mais vantajosas que as praticadas no mercado, permitindo-lhes 

assim reduzir os seus custos de operaPo. 0 SonaeShopping.Net sera, simultaneamente, o instrumento 

privilegiado para a comunicaggo intema entre Lojistas e as Administragties, inicialmente, de 30 Centros e 



Galerias Comerciais, digitalizando o processo de comunicaqPo com os inerentes ganhos de rapidez, 

economia e reduqlo de custos de telecomunicaqbes e de papel. 

0 objectivo do SonaeShopping.Net t possibilitar aos Lojistas as melhores opqbes na contrataqk de 

serviqos necesshrios para as suas operaqces diirias, criando condiqbes de utilizaqlo fiequente e litil do 

portal. A forma flexivel e escalhvel como a plataforma do Portal foi desenvolvida permite a futura 

inclusBo de novos serviqos de uma forma simples e rapida. Na fase de arranque, os Lojistas vBo poder 

consultar, na Zona Privada do portal (reservada a utilizadores certificados), as propostas de uma lista de 

Prestadores de Serviqos seleccionados (com condiqbes Especiais negociadas, nomeadamente, preqos 

abaixo dos de mercado - o que constitui um bom exemplo de agregaqBo da procura) distribuidas por 

quatro categorias: Serviqos de Loja, Serviqos de Conectividade, Serviqos do Centro e Serviqos de e-Loja. 

Nos Serviqos de Loja, os Lojistas vBo encontrar um pacote de empresas e serviqos essenciais para a sua 

actividade, designadamente Vigilgncia, Trabalho Temporirio, Outsourcing, Recrutamento, Seguros, 

Transporte de Valores e Trocos, Limpeza, Cursos de FormaqBo, ManutenqBo, Hortos e Plantas, Higieno- 

Sanitirios e Desinfestaqbes, Sistemas de Seguranqa Electr6nicos e Consultoria Legal e Fiscal. 

Na categoria de Semiqos de Conectividade estarBo presentes as melhores opqbes em telecomunicaq6es 

fixas e telecomunicaqbes m6veis. 0 SonaeShopping.Net permitirk ainda, criar contas personalizadas de 

webmail que as lojas e os seus colaboradores necessitem, relacionando-as com os vhrios Centros. 

AtravCs dos Serviqos do Centro, o Lojista poderi aceder facilmente, 24 horas por dia, a toda a informaqgo 

publicada pelo Centro, requisitar serviqos e autorizaqbes A AdministraqBo do Centro e consultar um 

arquivo digital de todas as comunicaqbes, simplificando todo processo. Ser$ ainda possivel consultar os 

reportes de Vendas Diarias, Operacionais e de Problemas presentes no Arquivo Digital, alCm de poder 

visualizar os liltimos relatorios de GestBo, nlimero de Visitantes e Vendas Sectoriais, realizados pelo 

Centro (SONAE IMOBILIARIA, 2002). 

Um outro exemplo de urn modelo de negocio mais colaborativo C o relacionamento entre 

produtores e retalhistas, na area do planeamento e gestiio do inventirio. Apesar de ainda 

se encontrar em fase de projecto-piloto, C um bom exemplo do que pode ser uma solu~iio 

de negocio electronico colaborativa. 

Exemplo 3.10 - AUCHAN (www.jumbo.pt) e FIMA (www.jeronimo-martins.pt) 

Segundo o jomal Expresso, o GRUPO Auchan (grande distribuiqlo) e a FIMA, uma firma de distribuiqBo 

pertencente A Unilever, vHo ser as primeiras empresas portuguesas a adoptar uma metodologia CPFR 

(cccollaborative planning, forecasting and replenishment)), no original em ingl&s) que permite melhorar a 

previsBo de vendas, atraves da co-gestBo de processos de planeamento e partilha de informaqgo. 

0 CPFR consiste num trabalho de parceria estreita onde sZo necessirias medidas conjuntas de 

planeamento e aprovisionamento - por exemplo, definir um plano de neg6cio conjunto tendo por base 



conceitos de gestiio de categorias, projectar conjuntamente os principais eventos, acordar quanto a 

previsiio de vendas, relativas ao consumidor final, tendo por base a analise de informaqiio POS (ccpoint of 

sale)), no ponto de venda), acordar quanto a previsiio de encomendas, e desenvolver planos operacionais 

de reabastecimento. 

NO CPFR, a tecnologia C que facilita a visibilidade de informaqiio e torna a comunicaqiio entre os 

parceiros mais facil. Contudo, urn dos especialistas envolvidos adverte: (Niio existe uma receita 

tecnol6gica. Pode ir desde uma pequena adaptaqgo no software, at6 recorrer a e-marketplaces 

especializados. 

Este projecto-piloto ainda esta em estudo, uma vez que tem de ser adaptado A realidade empresarial do 

nosso pais, tendo em conta a falta de cultura de colaboraqiio. 

Nas soluqaes CPFR, tanto o cliente como o fornecedor fazem uso da Internet para 

partilhar informaqiio sobre os consumos, trocar ideias e colaborar com o objectivo de 

desenvolverem o neg6cio comum, baseado nas mesmas previsaes da procura (LEE e 

WHANG, 2001). 

3.4.3 Portais de terceiros 

E-MARKETPLACES 

Estes portais siio geridos por uma entidade terceira que faz a intermediaqiio entre os 

compradores e os vendedores (que Kauffman e Dai (2001) designam por Intermediirio 

Digital). Esta figura promove, desenvolve e opera um portal que niio C mais do que uma 

versiio electr6nica de um mercado tradicional, onde muitos compradores e vendedores se 

juntam num mesmo local. Niio sendo, por isso, um novo modelo de negbcio, ele C muito 

facilitado, a nivel global, com a utilizaqiio de tecnologia Internet (MULLANE, PETERS 

e BULLINGTON, 2001). De acordo com Kauffman, Dai, Mullane, Peters e Bullington, 

estes portais proporcionam um elevado grau de conveniencia para os clientes. 0 seu 

desenho C orientado para facilitar a procura e identificaqiio de potenciais fornecedores e 

para a reduqiio dos custos de transacqiio (atravCs da automaqiio das encomendas, dos 

pagamentos e da informaqiio sobre os bens e serviqos). 

Tal como nos mercados tradicionais, a condiqiio necesshria para o sucesso destes portais 

C a liquidez (MELLO, 2002), entenda-se: 



- Aos compradores tem que ser disponibilizada uma oferta suficiente para garantir a 

satisfag50 das suas necessidades (nBo s6 em volume como na variedade) 

- Aos vendedores tem que ser disponibilizada uma procura suficiente. 

Do ponto de vista dos promotores, os e-marketplaces podem ser classificados em: 

Independentes: 0 s  promotores destes portais siio entidades independentes das virias 

empresas e organizaq6es que constituem a industria. SBo, geralmente, desenvolvidos e 

promovidos por investidores que nBo tcm um back ground, nem presenqa prkvia na 

industria a que estBo destinados (por exemplo, instituiqaes financeiras, consultoras, 

empresas de TI's). 0 objectivo k garantir a imparcialidade e a independcncia de grupos 

mais poderosos que possam influenciar unilateralmente a estratkgia do portal. 

Cons6rcios: 0 s  promotores destes portais siio constituidos pelas maiores empresas do 

sector que se associam para desenvolverem o neg6cio electronico, entre elas, e os seus 

mais directos parceiros. As empresas procuram tirar partido das oportunidades do 

neg6cio electr6nico dentro de cons6rcios (SHARMAN, 2002). Estes portais sBo, 

geralmente, desenvolvidos e promovidos pelas principais empresas de um sector e por 

outro tipo de investidores (por exemplo, instituiq6es financeiras, consultoras, empresas 

de TI's, universidades, empresas produtoras de conteudos). 0 s  e-marketplaces mais bem 

sucedidos resultaram de iniciativas lideradas por membros da comunidade da industria a 

que se destinam e que jB faziam neg6cio nesta Area antes de a Internet emergir como um 

meio de excelzncia, para a prestaqiio destes serviqos (DODGE, 2002). 

Estes portais podem, t a m b h ,  ser classificados em duas grandes categorias, tendo em 

conta os bens e serviqos transaccionados. 

Um portal onde se transaccionam bens e serviqos indirectos, utilizados pela generalidade 

das empresas (por exemplo, serviqos de viagens e de material de escrit6rio), classifica- 

se como horizontal. Um bom exemplo a nivel internacional C o GRANGER, um portal 

originario dos Estados Unidos, especializado no fornecimento de produtos de 



manutenqzo, reparaqgo e operaqdes para uma grande variadade de industrias. Em 

Portugal, destacam-se os seguintes exemplos de e-marketplaces horizontais: 

Exemplo 3.1 1 - BIZDIRECT (www.bizdirect.pt) 

A Bizdirect e uma plataforma B2B horizontal, cujos accionistas siio o Grupo Sonae, o BPI e a AITEC. 

Desde Janeiro de 2002, estas organizaq8es tCm vindo a comprar, regularmente, bens e serviqos indirectos 

atraves da Bizdirect. 0 processo de agregaqiio da procura, racionalizaqiio de produtosl fornecedores levado 

a cab0 pel0 Grupo Sonae, esta a ser implementado e controlado, atravks dos serviqos da Bizdirect, estando 

ja em produqiio diversas categorias de produtos e serviqos, das quais se destacam o economato, os 

consumiveis de informatica e a informatica. Desta forma, as empresas do Grupo Sonae disp8em dos 

melhores preqos on-line, negociados para todo o Grupo, para alem de beneficiarem da automatizaqgo do 

processo de aprovisionamento. A Bizdirect anunciou que nos primeiros seis meses de 2002 transaccionou 

mais de 10 milh8es de euros de forma electr6nica. A oferta da Bizdirect conta com mais de 30.000 

produtos catalogados, nas categorias de economato, consumiveis de informatica, mobiliirio e equipamento 

de escrit6ri0, informatica, copa, e higiene e limpeza. Este volume de neg6cios representa urn n6mero total 

de transacq8es superior a 8.500, correspondendo a mais de 65.000 encomendas, efectuadas por mais de 

500 utilizadores compradores, (representantes de 70 empresas), a mais de 180 utilizadores fornecedores 

(representantes de 150 empresas) (TOME, 2002). 

Exemplo 3.12 - IWAYTRADE (www.iwaytrade.pt) 

A Associaqiio Industrial Portuguesa, com uma posiqiio maioritaria, e a SAP, sZo 0s accionistas do mais 

recente e-marketplace horizontal lanqado em Portugal. A AIP visa garantir que todos os processos, 

incluindo os mais delicados tenham isenqiio assegurada e se ajustem i s  necessidades das empresas, 

enquanto que a SAP, lider de mercado em Sistemas Aplicacionais, garante a plataforma tecnol6gica 

necesshia a este projecto. Esta plataforma e o Portal que lhe esta associado, permitem A IWAYTRADE 

oferecer um conjunto alargado e coerente de produtos e serviqos fundamentais ao desenvolvimento dos 

neg6cios e i competitividade das empresas (IWAYTRADE, 2002). 

Exemplo 3.13 - FORUM B2B (www.forumb2b.com) 

Esta plataforma B2B horizontal 6 uma iniciativa conjunta de varias empresas nacionais, entre as quais se 

destacam trCs dos maiores grupos empresarias do pais: EDP - Electricidade de Portugal, Galp Energia e 

BCP - Banco Comercial PortuguCs. 0 forumB2B.com foi o primeiro portal empresarial a efectuar 

transacqaes em Portugal, posicionando-se como um meio privilegiado para controlar e reduzir os custos 

relacionados com as transacqaes das empresas clientes (FORUM B2B, 2002). 



Apresenta-se, em seguida, uma opera* tipica de urn e-marketplace horizontal (ver 

Figura 3.2 e Quadro 3.2). 

Figura 3.2 - Esquema de operafles de urn E-Marketplace 
Fonte: ForumB2B 

Quadro 3.2 - Modo de Acesso aos E-Marketplaces 

Compradores 
Atravk de uma solu@o proprietiria, 
geralmente para as grandes empresas (que 
compram a aplica@o e a instalarn nos seus 
sistemas de informaqiio, fazendo a integrwo 
corn os ERP's). 
OU atraves de uma solug50 ASP (hosting nurn 
data center) para as pequenas e rnkdias (que 
acedem atraves de urn browser normal para 
h e r  as suas compras). Dispensa instalwo e 
investhento em software. 

Vendedo res 
A solu@o 6 sempre em ASP, isto e, e sempre 
atraves de browser. 0 fornecedor apenas 
precisa de ter Internet e a possibilidade de 
receber as encornendas por email. 



Em ambas as situag6es: 

- 0 s  utilizadores tem acesso a todas as funcionalidades via browser (na internet). 

- Utilizagiio segura por logirdpassword e navegag60 encriptada. 

Um portal onde se transaccionam bens e servigos directos especificos, utilizados por 

uma dada indbstria (por exemplo, autom6ve1, pasta e papel, texteis e vestuirio) no seu 

process0 produtivo, classifica-se como vertical. Um bom exemplo a nivel nacional C o 

ECONSTROI, um portal promovido e desenvolvido em cons6rci0, pelos maiores 

empresas nacionais do sector da construq60 civil e obras pbblicas. 

Exemplo 3.14 - ECONSTROI (www.e-constroi.com) 

0 portal ECONSTROI C um e-marketplace vertical, cujos principais accionistas s5.o as grandes empresas 

de construqiZo civil nacional. Um outro accionista de referencia 6 a TRADECOM, o e-marketplace 

horizontal do Grupo PT www.tradecom.pt. 0 s  neg6cios dos accionistas na construq5.o representam cerca 

de 2.750.000.000 euros (550 milhbes de contos), e contam com cerca de 20.000 empregados, 

representando, assim, 15% do volume total de neg6cios do sector, e 35% do volume total do emprego. 0 

volume de compras anual de produtos e serviqos de construqb equivale a 2.000.000.000 euros (400 

milhbes de contos), prevendo os responsaveis deste e-marketplace que, nos proximos 3 anos, 65% deste 

valor seja realizado atravCs do econstroi.com (ECONSTROI, 2002). 

Tal como nos portais para parceiros, tambCm ao nivel dos portais de terceiros podem-se 

identificar interfaces de transacg60 e partilha de informag60 entre a empresa e os seus 

clientes (portais orientados para clientes) elou fornecedores (portais orientados para 

fornecedores), ainda que nestes casos atravCs de um intermedi6rio digital. 

Muitos destes portais s60 operados por entidades independentes e neutrais em relag60 

aos compradores ou vendedores, mas, mesmo assim, h6 alguns que s60 especialmente 

constituidos para servirem as necessidades de compra de algumas empresas - orientados 

por isso, para os fornecedores ou para servirem as necessidades de venda de algumas 

empresas - neste caso orientados para os clientes (KAPLAN e SAWHNEY, 2000) - ver 

Figura 3.3 - Classificaqk dos E-Marketplaces. 



No caso dos mnarketplaces nacionais apresentados, verifica-se que foram criados com o 

objectivo de servirem as necessidades de compra das organiq6es que foram 

respondveis pel0 seu desenvolvimento. E o caso do bizdirect que serve as empresas do 

grupo Sonae e do forumB2B que 6 utlizado pelas empresas do grupo EDP. 

Con&mios/Independentes Con&mios/Independentes ..nJ,"ps. . 

Poucos para Mu& 

Figura 3.3 - ClassificagZo dos E-Marketplaces 

Verifica-se, tambh,  que a quase totalidade dos portais de terceiros permitem a 

promo@o e licitaqiio em leil6es por parte dos seus clientes. Apresentam-se, em seguida, 

alguns exemplos de utilk@o de solufles de leil6es electronicos inverses, por park de 

empresas do grupo EDP (compras de servips indirectos em base spot 

promo@o/rnarketing e reparagZolmanuten@o) e de outras grandes organi-es 

nacionais (tambh em ambas as situafles, compras de bens e servips indirectos: TAP - 

papel e CTT - consumiveis de infodtica). 

Segundo dados do META Group, os leil6es inversos permitiram que muitas empresas 

reduzissem os seus custos de aquisieo de matt5rias-primas, pegas e outro tipo de 

wmponentes. Em maia  essas empresas registaram poupanp na ordem dos 6 a 16% 

(algumas 30% ou mais) (LEHMANN, 2002). 

Exemplo 3.15 - GALP ENERGIA (www.galpenergia.pt) 

A Galp Energia realizou em a 3 1 de Julho de 2002 a maim negociagb via elecironica, jamais efectuada, 

em Portugal no ForumB2B.com. Este eMarketplace (de que a Galpenergia 6 urn dos principais 

accionistas) disponibhu a platafonna tecnol6gica e participau no desenho do modelo da negociqb 

online e respectiva paramelrizaqiio. A Galp Energia utilizou o sistema de Negociagb Dinfimica de Preps 

do fonrmB2B.com (sernelhante a urn leilb de c o m a  electr6nico) para o maim processo negocial 



alguma vez realizado em Portugal (cerca de 40 milhbes de euros), no iimbito da implementaqlo da sua 

nova imagem em cerca de 1000 postos de abastecimento e areas de serviqo da Peninsula IbCrica e regibes 

Aut6nomas. 

Processo: Previamente ii realizaqlo da negociaqlo online, foi lanqado um concurso intemacional para a 

selecqiio de duas empresas responshveis pela execuqiio do project0 no terreno, tendo estado a concurso, 

ap6s fases de selecqiio tCcnica e comercial, oito empresas das dezasseis consultadas. Das oito empresas 

seleccionadas para a fase final constava um cons6rcio portugds, sendo as restantes, duas empresas 

italianas e cinco espanholas. A negociaqlo online decorreu a 3 1 de Julho de 2002, com inicio as 11 horas 

e previsiio de fecho para as 15.40 horas, mas devido A grande competitividade entre os licitadores (foram 

registadas 1070 licitaqbes), o processo prolongou-se ate as 19 horas, tendo a empreitada sido adjudicada a 

duas empresas espanholas, Arques Signs Ltd, e Megaplas SA, por cerca de 22,4 milhbes de euros. 

Vantagens: AlCm de reduqbes consideraveis, nos prazos, comparativamente com os processos tradicionais, 

esta negociaqlo representou um beneficio no prego de cerca de 44% para a Galp Energia, face ao valor 

orgamentado de 40 milh6es de euros (FORUM B2B, 2002). 

Exemplo 3.16 - GALP ENERGIA (www.galpenergia.pt) I1 

A Galp Energia realizou a sua primeira compra de serviqos na Internet atraves do Sistema de Leillo de 

Compra em tempo real do forumB2B.com. A compra feita CI Euronavy, refere-se a uma empreitada de 

protecqiio e reforqo de um megatanque de armazenamento de Crude na Refinaria de Sines. 0 Le i lb  de 

Compra do forumB2B.com, utilizado agora pela Galp Energia, permite ao comprador iniciar o processo, 

indicando o produto que deseja adquirir e aos fomecedores submeterem licitaqbes de venda desse mesmo 

produto, progressivamente, inferiores. Com este leillo a Galp Energia obteve uma reduqlo de preqo 

significativa, tanto em relaqlo ao valor de lanqamento do leiliio, quanto comparando com negociaqbes 

similares, realizadas anteriormente, recorrendo aos mCtodos tradicionais de consulta de fomecedores. 

Simultaneamente, registaram-se reduqbes substanciais no tempo de negociaqiio com os fomecedores, 

tendo este leillo decomdo em 21 horas. Nos processos tradicionais, este genero de consulta implicava 

negociaqbes de vanos dias. 

Para o primeiro leillo da Galp Energia no forumB2B.com, registaram-se como licitadores todas as 

empresas convidadas pela Galp Energia, as quais tiveram previamente sessbes de formaqlo. A Euronavy, 

empresa vencedora do Leillo, ve com entusiasmo esta nova forma de negociaqiio: "Uma atitude inovadora 

nl0 se limita a inovaqiio nos produtos, devendo estender-se aos processos que utilizamos para suprir as 

necessidades dos nossos clientes. Como tal, entendemos como uma oportunidade a possibilidade de 

comunicar com um cliente conceituado como a Galp Energia, atravCs de uma ferramenta inovadora como 

C o business-to-business, facultado atravCs do forumB2B.com". "Para uma empresa inovadora como a 

Euronay, esta forma de negociaqlo apresenta-nos as seguintes vantagens: reduqlo da alocaqlo de recursos 

ao processo de negociaqiio; clareza na percepqiio da oferta pelo cliente; e rapidez no processo" (FORUM 

B2B, 2002) 



Exemplo 3.17 - TAP - ManutenqLo e Engenharia (www.tap-airportugal.pt) 

Esta empresa da TAP escolheu o e-marketplace iwaytrade.com para a organizaqgo de um leillao para o 

contrato anual de fomecimento de diversos tipos de papel. Este leillao foi realizado em Junho de 2002 e 

contou com a participaq20 activa de oito empresas nacionais. A preparaqiio e organizaq20 deste lei120 

envolveu diversas actividades levadas a cab0 pela iwaytrade.com que incluiram a identificaqzo e selecqio 

do universo de licitadores, a definiqlao da estratCgia do Lei120 e todo o processo necessario ii activa 

participaqtio do mercado, incluindo formaq5o on-line As empresas participantes, factor determinante ao 

sucesso desta acBo. 0 Lei120 culminou com a obtenq2o de uma poupanqa superior a 15%, para a area de 

ManutenqBo e Engenharia da TAP. Esta empresa considera que a realizaqzo de urn lei150 para urn bem 

indirect0 e generalists como C o caso do Papel, foi um bom teste dos beneficios que utilizaqiio do e- 

marketplace IWATRADE pode trazer empresa, num leque bem mais alargado de bens (IWAYTRADE, 

2002). 

Exemplo 3.18 - CTT (www.ctt.pt) 

A iwaytrade.com foi o e-marketplace escolhido pelos CTT para a organizaqgo de um lei120 de compra e 

para o suporte do seu processo intemo de negociaqlo realizado no passado Janeiro de 2002. 0 lei120 

realizado englobou varios consumiveis de informatics, para consumo em cerca de 2 meses, sendo que o 

valor base deste lei120 foi de 38 300 euros. "0 nosso contact centre realizou um estudo de mercado, tendo 

obtido a participaqfio de 50% das empresas existentes, com capacidade de fornecimento dos artigos", 

afi rmou o Administrador Delegado da iwaytrade.com. "Podemos dizer que foram superados os objectivos 

propostos uma vez que houve urna grande ades2o e uma resposta massiva no period0 de IicitaBo. Urn 

responslvel dos C n ,  comenta: "A organizaqgo do lei150 decorreu em tempo record, face i experiCncia 

que temos neste tip0 de leilaes, e serviu os nossos objectivos, tanto nos valores obtidos, como no timing 

que satisfez, absolutamente, o tip0 de aprovisionamento que efectuamos nos CTT que C JIT" 

(IWAYTRADE, 2002). 

Apesar das vantagens referidas nestes exemplos, bem caracteristicas de um modelo de 

neg6cio muito competitivo, h i  departamentos de compras de empresas que se recusam a 

participar em leilaes. Alguns chegaram a conclus50 de que o preqo mais baixo nZo era a 

melhor escolha e que isso lhes trazia, mesmo, alguns custos adicionais (KEOUGH, 

2002). Esta situaq5o 6 mais evidente nos processos de compra mais estrategicos que 

implicam um elevado grau de colaboraqiio com os fornecedores, o que n5o 6 o caso de 

nenhum dos exemplos aqui apresentados. 



E ainda de registar uma nota adicional referente ao caso dos leildes an6nimos. Segundo 

o MetaGroup (YOCKELSON, 2001), este tipo de neg6cio poder6 ter algumas 

dificuldades de vingar, em tennos de utilizaqHo consistente, por parte dos compradores. 

Isto porque, as grandes corganizaqdes participargo, algumas vezes, em leildes an6nimos, 

mas, quando identificarem os melhores fornecedores passarzo a estabelecer com eles 

relaqdes directas (YOCKELSON, 200 1, p.19). 

Kauffman e Dai (2001) resumem, de urna forma geral, as principais fases de urna 

compra, nos portais orientados para os fornecedores: 

- Numa primeira fase, os colaboradores da empresa compradora procuram e seleccionam 

os fornecedores e colocam as encomendas. 

- Em seguida as encomendas s5o automaticamente enviadas (except0 se o valor da 

encomenda excede o plafon definido, o que implica aprovaq50 superior) para o 

intermediario digital. 

- Finalmente, o intermediario transforma as encomendas em v6rios forrnatos, de acordo 

corn os diferentes protocolos, de fonna a que elas possam ser recebidas e processadas 

pelos diferentes fornecedores. 

Apresentam-se outros exemplos de grandes organizaqdes nacionais, que estiio a 

desenvolver este tip0 de processos de compra, atravks de e-marketplaces horizontais 

(EMEFICP) e verticais (SOMAGUE): 

Exernplo 3.19 - EMEF (www.emef.pt) 

A EMEF (Empresa de ManutenqZo de Equipamento FerroviAno, S.A.), urna das maiores ernpresas 

nacionais da Area metalomeciinica, ligada ao sector dos transportes ferrovianos, escolheu o e-marketplace 

da iwaytrade para entrar no comCrcio electr6nico. Este process0 envolveri nHo s6 a realizaqgo das 

aquisiqaes dos bens e serviqos da EMEF, corno ainda a utilizaqHo do marketplace, para apoio aos seus 

Processos Intemos de Compra e de NegociaqHo". As actividades da EMEF incidem sobre urna grande 

variedade de veiculos no sector dos transportes ferroviarios, abrangendo toda a frota da CP e veiculos 

pertencentes a outros clientes, o que faz com que a empresa tenha de gerir urna enorme quantidade de 

compras e de fomecimentos. Para responder de urna forma eficiente a esta exigencia, a EMEF decidiu 

apostar no comCrcio electr6nico e, assim, beneficiar de economias de escala e da consequente reduqgo de 

custos para a empresa (IWAYTRADE, 2002). 



Exemplo 3.20 - SOMAGUE (www.somague.pt) 

Esta importante empresa da area da construqlo civil e obras p~blicas utiliza o e-marketplace vertical 

econstroi.com (de que C um dos accionistas) para a colocaqlo de compras online. 0 responsivel de 

aprovisionamentos da Somague delegaqlo norte refere que o econstroi.com, atravCs de uma estratkgia 

orientada, na qua1 todos os accionistas devef o colaborar, tomar-se-8 na plataforma de negocios linica e 

comum deste sector de actividade, dado que 6 um instrumento que traz grandes beneficios para o negbcio 

de cada empresa. 0 processo que disponibiliza permite a consulta sistemitica de forma ripida e 

economics, permitindo a obtenqlo de respostas instantaneas e standardizadas, facilitando a anilise de 

propostas, deixando o tempo livre para quest6es fundamentais como a negociaqlo. Por sua vez, o processo 

de adjudicaqlo C mais claro indo de encontro aos objectivos da empresa." (ECONSTROI, 2002). 

De igual forma, apresentam-se exemplos de empresas nacionais que est3o a desenvolver 

processos de venda, atraves de e-marketplaces horizontais (RALL) e verticais (TIBA): 

Exemplo 3.21 - RALL (www.rall.pt) 

Esta empresa lider do sector de mobiliirio para escritorio aderiu ao comercio electronico via 

iwaytrade.com. A RALL vai dinamizar a sua presenqa no projecto, participando, activamente, na figura 

das agregaqdes com o objectivo de oferecer as melhores soluqaes de mobiliario de escritbrio, para as 

empresas associadas ao iwaytrade.com. A empresa refere que "a participaqlo da RALL no mercado 

electronico da iwaytrade C uma aposta estratCgica de elevada importancia, considerada como facilitadora 

da nossa relaqlo com os clientes". "A decislo estrategica de participarmos num mercado electronico 

estava tomada", continuou a t e  responsavel. "OptAmos pela participaqlo num portal especialista em 

transacqdes electronicas que nos permitisse responder i necessidade de alargamento e melhoria do serviqo 

aos nossos clientes". "Objectivamente, o e-commerce C um canal que vem preencher uma lacuna sentida 

em termos de cobertura da nossa plataforma de distribuiqlo. 0 facto da RALL ter uma frota pr6pria de 

distribuiqlo e um mercado consolidado em todo o pais, permite usufruir de ganhos de escala corn a 

presenqa no e-marketplace da iwaytrade", concluiu o respons6vel da empresa (IWAYTRADE, 2002). 

Exemplo 3.22 - TIBA (www.tiba.pt) 

Esta empresa que se dedica ao comCrcio de materiais de construq5o aderiu ao o e-marketplace vertical 

econstroi.com para a venda da sua gama de produtos. 

Segundo o Administrador da Tiba, "A nossa adeslo a este portal considerou as exigencias que se colocam, 

actualmente, a qualquer empresa, independentemente do sector onde opera e a possibilidade de obter um 

conjunto de serviqos e produtos, em tempo real. Este importante principio, bem como, a oportunidade de 

utilizar este veiculo para divulgar e disponibilizar online todos os nossos produtos, marcas e serviqos, 

foram o fundamento da nossa decislo. Este responsavel acredita que a adeslo de mais empresas a este 



portal, por si, induziri um increment0 na sua utilizaqk, que se traduziri em ganhos acrescidos e directos 

para todos os intervenientes, independentemente da sua area de actuaqiio." (ECONSTROI, 2002). 

Verifica-se que, nestes portais, alguns dos bens e serviqos transaccionados (por exemplo, 

material de escritorio) siio negociados com base em catalogos electrbnicos, enquanto que 

outros (por exemplo, serviqos de consultoria ou os cadernos de encargos de obras de 

construqiio civil - que siio de dificil catalogaqZo) siio negociados com base em pedidos 

de cotaqiio (soluq6es de pedidos de propostas/cotaq6es) (MULLANE, PETERS e 

BULLINGTON, 200 1). 

3.5 0 enquadramento das tecnologias Internet na cadeia de valor da empresa 

Cada vez mais as empresas reconhecem a importincia de gerirem a sua carteira de 

clientes e fornecedores, melhorando os processos de negbcio e promovendo a partilha de 

informaqiio, com o objectivo de desenvolverem vantagens competitivas (HERRMANN e 

HODGSON, 2001). 

Procura-se por isso ilustrar as relaqbes de uma empresa a montante e a jusante na cadeia 

de valor, ao nivel das soluqGes de negocio electr6nico implementadas e da automaqiio de 

processos. 

Apesar da separaqiio efectuada ao nivel do relacionamento com clientes e fornecedores, 

considera-se que a distinqiio entre a cadeia da procura e a cadeia da oferta C, cada vez, 

mais arbitraria. De facto, actualmente hi, apenas, um tipo de cadeia, que C a cadeia de 

valor. 0 que uma empresa ve como procura, os seus clientes veem como oferta. Procura 

e oferta siio por isso funqbes da posiqiio relativa da empresa, em relaqiio aos outros 

participantes na mesma cadeia de valor (HORVATH, 2001). 

3.5.1 A gestzo do relacionamento com os fornecedores. 

A gestiio do relacionamento com os fornecedores (com o acr6nimo em Ingles: SRM - 

Supplier Relationship Management) esta orientada para a maximizaqiio do valor da 

carteira dos fornecedores da empresa, atravCs da utilizaqiio de um conjunto de soluq6es 



de negocio electronic0 focalizadas na melhor interacqio da empresa com eles 

(HERRMANN e HODGSON, 2001). 

Estas soluq6es (ver Figura 3.4 - Soluq6es utilizadas na gestiio do relacionamento com os 

fornecedores ) podem gerar as seguintes vantagens: 

Reduqiio de custos (resultante, por exemplo, da diminuiqio do nivel de inventario e 

da eliminaqilo de actividades de baixo valor); 

Maior flexibilidade e capacidade de resposta aos requisitos do cliente (resultante, por 

exemplo, do aumento da visibilidade, ao longo da cadeia, e da melhor comunicaqio 

e colaboraqiio com os fornecedores); 

Melhor gestiio do ciclo de vida do produto (resultante, por exemplo, de uma 

comunicaqiio mais rapida, fiavel e em tempo real entre a empresa e os fornecedores 

estrategicos). A empresa consegue responder, mais rapidamente, As necessidades do 

mercado, introduzindo novos produtos de uma forma sincronizada com o 

crescimento do mercado e com o aumento da procura. 

0 aproveitamento destas vantagens esti, no entanto, dependente do desenvolvimento de 

relaq6es solidas e de mais longo prazo com os fornecedores, considerados estratkgicos. 

Neste tipo de enquadramento, a utilizaqio de soluq6es de neg6cio electrbnico, 

associadas a modelos de negocio mais competitivos, como k o caso das soluq6es de 

leil6es inversos, poderi p6r em causa este tip0 de relacionamento. 

A criaqio de vantagens competitivas, atravks da gestio do relacionamento com os 

fornecedores implica o desenvolvimento de actividades mais estratkgicas como, por 

exemplo, o desenho e desenvolvimento colaborativo de novos produtos. Para o 

desempenho destas actividades 6 fundamental que se desenvolvam relaq6es solidas, de 

co1aboraq"a e de longo prazo com os fornecedores. 
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Figura 3.4 - SolugBes utilizadas na gestiio do relacionamento com os fornecedores 

Este tip0 de relacionamento, mais complex0 e de maior comprometimento entre as 

partes 6 equacionado de diferentes formas: 

0 s  fornecedores analisam se o investimento adicional neste tip0 de relacionamento, 

aumentarii a lealdade dos seus clientes e proporcionarh urn maior lucro. 

Por outro lado, os clientes receiam que este tip0 de relacionamento implique uma 

maior perda de control0 sobre informagiio confidential. 

Tendo em conta a natureza destas questijes, e fricil entender os desafios que se colocam a 

partilha de beneficios entre cliente e fornecedor e a r d o  pela qua1 este tip0 de 

relacionamento apenas pode ser conseguido corn os parceiros mais estratkgicos da 

empresa. 

Herrmann e Hodgson (2001) consideram que pode haver uma parceria estratbgica entre 

duas organiza@es quando se regista: 

urn claro alinhamento dos seus objectivos; 



um comprometimento e uma relaqiio de negocio de longo prazo; 

uma capacidade de reacqiio a mudanqa, baseada na procura do mercado e na 

mudanqa dos requisitos do cliente final; 

um conjunto de iniciativas conjuntas que visam proporcionar valor ao cliente final. 

3.5.2 A gestio do relacionamento corn os clientes. 

Na mesma filosofia do SRM, a gestiio do relacionamento com os clientes (com o 

acr6nimo em Ingles: CRM - Customer Relationship Management) esth orientada para a 

maximizaqiio do valor da carteira dos clientes da empresa, atravCs da utilizaqiio de um 

conjunto de soluqdes de negdcio electrdnico, focalizadas na melhor interacqb da 

empresa com eles (HERRMANN e HODGSON, 200 1). 

Estas tecnologias Internet (ver Figura 3.5 - SoluqBes utilizadas na gestiio do 

relacionamento com os clientes) incluem, entre outras, as seguintes funcionalidades 

(YOCKELSON e ZORNES, 2002): 

Gestiio das encomendas 

Cattilogos 

Gestiio do relacionamento com os parceiros 

Suporte e serviqo ao cliente 

Configurador de produtos 

Segundo ANDREWS (2002), estas tecnologias Internet mais orientadas para os 

processos de marketing, vendas e serviqo ao cliente, podem gerar importantes vantagens 

ao permitirem: 

A modificaqiio de processos de recepqiiolaceitaqiio de encomendas, que szo 

normalmente, muito papel e miio-de-obra intensivos. 

A racionalizaqiio dos processos de interface com o cliente, atravts de uma mais 

eficiente interacqiio entre a forqa de vendas e os clientes, atravCs, por exemplo, da 

configuraqiio de produtos online. 
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Figura 3.5 - Solug6es utilizadas na gesao do relacionamento com os clientes 

Mas a Internet MO deve ser utiluada, exclusivamente, como uma ferramenta de 

marketing para conquistar novos clientes. As empresas podem utilizh-la para melhorar e 

desenvolver as r e l e e s  comerciais existentes, desenvolver novos servips (por exemplo, 

fomagZio online e informag6es sobre a conta corrente dos clientes) reduzir os custos 

associados ao process0 de transaqib e aumentar a eficihcia da cadeia de abastecimento 

(TROMBLY, 2001). 

Finalmente, G o  se deve esquecer que qualquer solu@o BZB, mais orientada para os 

clientes ou para os fornecedores, nil0 e uma ilha isolada das restantes apliqijes internas 

e externas da empresa. 



4 ESTRATEGIAS DE SELECCAO DE PORTAIS B2B 

No actual ambiente concorrencial, as empresas procuram desenvolver solu~6es de 

negdcio electrdnico que lhes permitam aumentar a visibilidade, ao longo da cadeia de 

abastecimento, e melhorar a colaboraq6o com os seus parceiros mais estratkgicos. 

Simultaneamente, hS, tambkm, necessidade de formula@io de politicas e estratkgias de 

redu~6o de custo que implicam um relacionamento mais competitivo com outros 

parceiros e, consequentemente, a utliza@io de outro tipo de solu~6es de negdcio 

electrdnico. 

Pode-se, ent60, concluir que, se por um lado o desenvolvimento de um dnico portal 

dirigido apenas a um parceiro n6o permite responder as necessidades globais de 

relacionamento de uma empresa, por outro n6o serh possivel estabelecer portais de 

negdcio electrdnico individuais para cada um deles. Para alkm das dificuldades tkcnicas 

de integraq60, entre os diferentes portais, as empresas teriam de ultrapassar as 

dificuldades de comunica@io resultantes day ainda, adopq6o de diferentes standards, por 

parte de cada um dos parceiros. 

Tendo em conta que os portais B2B s60 utilizados para interligar os parceiros de uma 

dada cadeia de valor, e que, actualmente, as empresas concorrem em diferentes cadeias 

de valor, torna-se, entzo, necesshria a utilizaq60 e participa~60 em vhrios tipos de portais 

B2B (OAKES, 2002). 

Neste contexto, hh vhrias questaes que se colocam As empresas que decidem apostar no 

negdcio electrdnico: 

Quais os Portais B2B que oferecem a mais clara e consistente proposta de valor? 

Qua1 serh a melhor op~60,  desenvolver um Portal prdprio ou participar num Portal de 

terceiros? 

Quais os Portais mais adequados para o desenvolvimento de solu@es mais 

colaborativas elou competitivas? 



0 principal objectivo das empresas C identificar, claramente, quais os Portais que melhor 

pennitem alavancar as suas estratkgias de neg6ci0, tendo em conta o ambiente de grande 

instabilidade associada a mudanqas constantes e uma forte press50 competitiva. 

As empresas devem avaliar as diferentes opq8es e seleccionar, dentro do portf6lio 

disponivel os Portais que melhor respondam as necessidades da sua cadeia de valor e, 

fundamentalmente, A sua estratCgia de neg6cio. Por exemplo, uma empresa pode 

relacionar-se com vhrios compradores e vendedores num portal de terceiros e, ao mesmo 

tempo, desenvolver ou participar em portais de clientes ou fornecedores mais 

estratkgicos. No entanto, qualquer que seja a opq5o a desenvolver, C necesshrio que ela 

suporte e fortaleqa as relaq8es actuais ao nivel da cadeia de abastecimento e minimize os 

seus eventuais conflitos entre os canais (TURAY, AAMIR, 2001). Isto 6, as empresas 

deveriio fonnular estratkgias de selecqiio de portais B2B que assegurem elou potenciem 

uma vantagem competitiva no mercado, sendo que os continuos beneficios, que s5o 

disponbilizados pelos portais B2B, n5o podem deixar de ser aproveitados pelas 

empresas, mesmo estando, ainda, bem presentes, na mem6ria colectiva, os mais recentes 

falhanqos (MELLO, 2001). 

E, por isso, fundamental analisar e avaliar as caracteristicas dos Portais B2B, para se 

entender qual(ais) C (Go) o(s) portal(ais) que melhor suporta(m) a estratkgia de neg6cio 

da empresa. Analisaram-se, para este efeito, as seguintes platafonnaslportais de neg6cio 

electr6nico: 

- E-MARKETPLACES INDEPENDENTES 

- E-MARKETPLACES EM CONSORCIO 

- EXTRANETSIPRIVATE EXCHANGES 

Antes de se iniciar esta avaliaq50, importa destacar que ao descrever-se as caracteristicas 

dos e-marketplaces e das extranetslprivate exchanges verificou-se que a principal 

diferenqa entre estas platafonnas esta relacionada com o acesso e a propriedade ou 

control0 do portal. Nos e-marketplaces, qualquer empresa pode participar, desde que 

cumpra os requisitos estipulados pelo promotor do portal. Nas private exchanges, o 



acesso esth limitado a um grupo especifico de parceiros estratkgicos da empresa que 

detCm e controla o portal (MELLO, 2002). Embora em ambos os portais exista um 

acesso restrito aos participantes autorizados, as extranetslprivate exchanges sHo lideradas 

por urna dada empresa compradora ou vendedora, para negociarem e colaborarem com 

os seus parceiros da sua cadeia de valor, enquanto que os e-marketplaces sHo 

desenvolvidos para toda a ind6stria (HICKS, 2001). 

4.2 AvaliaqHo dos Portais B2B 

Identificam-se, em seguida, os riscos e oportunidades associadas aos e-marketplaces 

(independentes e em cons6rcio) e i s  extranetslprivate exchanges. 

4.2.1 E-marketplaces (independentes e em consdrcio) 

E-marketplaces independentes 

[+) Vantagens e oportunidades associadas aos e-marketplaces independentes: 

0 e-marketplace C o tipo de portal ideal para comeqar a entender e a aprender, com 

um risco, razoavelmente, controlado (principalmente no caso dos bens e serviqos 

indirectos). Trata-se de urna alternativa que proporciona urna boa aprendizagem a 

um baixo custo. 

SZo urna boa soluq2o para as empresas que n2o tzm capacidade de atrair clientes aos 

seus sitios de comCrcio electr6nico - extranets (por exemplo, por falta de urna marca 

forte ou de urna gama atractiva). 

0 investimento e os custos de entrada nestes portais sHo, relativamente baixos, o que 

permite i s  empresas poupar em tecnologia. Isto porque, as soluqbes que s2o 

disponibilizadas (por exemplo, os leilbes) sHo baseadas num fee varihvel, 

permanecendo o control0 da soluqHo e o esforqo de investimento e desenvolvimento 

no promotor do e-marketplace (que possui a soluqZo). De facto, estes portais 

oferecem um ambiente tecnol6gico neutral e independente, em que os participantes 

comunicam, atravCs da mesma plataforma. 



Nas suas versaes iniciais e ainda mais tradicionais (com soluqaes de neg6cio 

electronico baseadas em modelos mais competitivos), sBo portais mais vocacionados 

para empresas interessadas em desenvolver, numa estrategia de preqo, baseada na 

competiqBo entre fornecedores focalizada no factor custo. As empresas podem, 

tambem, participar nestes portais, quando o seu objectivo 6 saldar inventario 

obsoleto, ou conseguir reduqbes significativas de preqo (por exemplo, neg6cio spot 

de "commodities", ou de bens e serviqos indirectos). 

Estes portais sib, tambem, mais vocacionados para industrias muito fragmentadas, 

com um elevado numero de compradores e vendedores (por exemplo, energia e o 

sector quimico), permitindo negociar de uma forma mais eficiente e a um mais baixo 

custo. 

0 s  e-marketplaces podem permitir identificar e seleccionar novos parceiros de 

neg6cio (clientes e fornecedores - ainda que se possam, sempre, colocar alguns 

problemas, quanto h sua credibilidade). E, em algumas situaqbes, um novo canal que 

se abre i s  empresas. 

Alguns destes portais oferecem serviqos de valor acrescentado, como a gestio de 

credito, a certificaqgo dos fornecedores (respondendo, desta forma, aos eventuais 

problemas de falta de credibilidade) e a verificaqgo dos produtos que sio 

transaccionados e entregues aos clientes. 

0 s  e-marketplaces independentes sgo, potencialmente, mais flexiveis que os 

cons6rcios, no que diz respeito i tomada de decisaes. NZo t2m necessidade de gerar 

consensos com varias entidades diferentes e com objectivos, muitas vezes, 

conflituosos. 

Fontes: MELLO (2001-A), HICKS (2001) e COPACINO e DIK (2002). 

(-) Desvantagens e riscos associados aos e-marketplaces independentes: 

A maior parte destes portais estgo, ainda, numa fase de arranque, com as primeiras 

transacqaes a serem efectuadas. Muitos analistas estimam que poucos sobrevirio, 

por falta de massa cntica (mesmo aqueles que se focalizam em mercados verticiais, 

como, por exemplo, a energia). E o desenvolvimento dos cons6rcios podera esvaziar, 



ainda mais, os e-marketplaces independentes. Por forqa do grande poder negocial das 

organizaqbes que o promovem os cons6rcios, 6 natural que estes atraiam uma 

elevada massa critica de transacqbes, o que podera retirar negocio a alguns dos e- 

marketplaces independentes, nessas indlistrias. 

Verifica-se, de uma forma geral, que a integraqiio das aplicaqbes do e-marketplace 

com os sistemas de back office (ERP) das empresas participantes C mais dificil do 

que acontece com as private exchanges. PorCm, quando o fornecedor da tecnologia 

do portal C o mesmo do ERP da empresa participante (por exemplo, SAP ou 

ORACLE), haveri uma maior facilidade de integraqio. Hi, por isso, potenciais 

participantes que receiam em investir na integraqio de sistemas (para fazer uma 

integraqio do seu backoffice com estes portais), dado que esse investimento poderi 

niio ter retorno, no caso de o portal fechar ou do relacionamento niio resultar. 

Algumas empresas lideres receiam que as suas vantagens competitivas, decorrentes 

dos seus proprios processos, sejam expostas ou destruidas, pel0 facto de serem 

expostas nos e-marketplaces a todos os concorrentes (C o caso da DELL que apenas 

opera, atravCs da sua private exchange). 

H i  um risco de transaccionar com estranhos. Se nio houver um cadastro e 

certificaqiio dos fornecedores (que lhes d6 credibilidade), os compradores nio podem 

confiar nas propostas que lhes sio oferecidas. De igual forma, nio h i  garantia, por 

exemplo, de os clientes serem empresas idoneas e bons pagadores. 

Fontes: MELLO (2001-A), HICKS (2001) e COPACINO e DIK (2002). 

E-marketplaces em consbrcio 

[+) Vantagens e oportunidades associadas aos e-marketplaces em consorcio: 

Segundo virios especialistas, estes seriio os portais que atrairiio um maior volume de 

transacqbes e de participantes, dado que siio criados por empresas com muitos 

recursos e com grande volume de transacqbes. 

Estes portais envolvem um conjunto de parceiros e equipa de gestiio com fortes 

competgncias e back ground na ind6stria a que se destinam. Por outro lado, as 



empresas promotoras podem partilhar riscos e os custos inerentes a este tip0 de 

investimento. 

A partir do momento, em que uma empresa participante se ligue a um e-marketplace, 

pode ter acesso a varios potenciais e actuais parceiros com os mesmos standards de 

comunicaqiio de dados. De facto, este tipo de portal permite uma vasta colaboraqiio e 

"estandardizaq?io" dos processos de comCrcio electr6nic0, entre os varios 

participantes. Se este tipo de cons6rcio serve as necessidades da indktria, em que a 

empresa esta inserida, podera ser aconselhiivel que ela participe e que, desta forma, 

possa dar o seu contribute especifico, para a formataqiio e desenvolvimento do portal 

da sua ind6stria. 

Fontes: MELLO (2001-A), WILSON (2001) e COPACINO e DIK (2002). 

I-) Desvantaaens e riscos associados aos e-marketplaces em cons6rcio: 

0 s  maiores riscos destes portais estiio relacionados com: a dificuldade de 

entendimento entre empresas promotoras (que siio ao mesmo tempo concorrentes), o 

desenvolvimento constante de novos standards e a dificuldade de atracqiio de 

fornecedores (ainda muito relutantes em participar). 

Por outro lado, niio C ficil estabelecer uma plataforma 6nica que sirva, ao mesmo 

tempo, as necessidades dos seus promotores e dos seus membros e participantes 

individuais. Ha muitas vezes uma dificuldade de governance (autoridade). Podem, 

por isso, surgir conflitos de interesse entre as grandes empresas, geralmente, rivais e 

pouco habituadas a colaborar umas com as outras. 

Por fim, h i  uma grande dificuldade em identificar participantes e, em especial, os 

promotores mais adequados (caso de empresas lideres, com fortes competzncias na 

gestiio da cadeia de abastecimento e com disponibilidade para publicitar e partilhar 

informaqiio de negocio, considerada proprietaria e sensivel). Isto porque, as 

empresas lideres e excelentes na gestiio da cadeia de valor niio teriio, A partida, 

vantagens em partilharem algumas das suas boas praticas com os concorrentes. 



(+) De um mod0 geral, atribuem-se as seguintes vantanens dos e-marketplaces, sejam 

eles independentes ou em cons6rcios: 

0 e-marketplace C o tip0 de portal ideal para comeqar a entender e a aprender, com 

um risco, razoavelmente, controlado. E urna alternativa que proporciona um elevado 

valor a um custo, relativamente, baixo (TROMBLY, 2001). 

As empresas n2o necessitam de investir e de se comprometer com urna infra- 

estrutura de sistemas dedicada as actividades de neg6cio electr6nico (KAUFFMAN 

e DAI, 2001). Este 6, sem duvida, um factor muito importante nas decisaes de 

entrada, por parte de urna empresa, no neg6cio electr6nico. 

No caso de urna empresa trabalhar com vhrios clientes ou fornecedores, a ligag2o 

electr6nica, a cada um deles, C mais eficiente e menos dispendiosa atravCs de um e- 

marketplace, do que atravCs da ligaqBo pr6pria e individual ao sistema de cada um 

deles. Se a maior parte dos parceiros participarem nesse e-marketplace, a empresa 

pode utilizar o mesmo process0 para comunicar com todos eles. Caso nBo exista urna 

adesBo significativa, por parte deles, a este portal, a empresa terti de investir em 

sistemas que lhe permitam estabeler urna ligagk electr6nica, a cada um dos 

diferentes sistemas dos parceiros. 

0 s  e-marketplaces garantem aos compradores urna maior transparencia de preqos. 

Permitem, tambCm, urna mais elevada escolha e selecq2o proporcionada por um 

maior numero de fornecedores potenciais (BAUMGARTNER et al, 2001). 

Utilizando os cattilogos electr6nicos, os leilaes e outras funcionalidades presentes, 

nestes portais, as empresas compradoras podem procurar e comparar as ofertas de 

um numero muito elevado de fornecedores e seleccionar a melhor proposta em 

tempo real, sempre, atravks do mesmo sistema. 

Outra das vantagens do e-marketplace, C permitir que as empresas se concentrem no 

seu "core business", ou seja, o acompanhamento e desenvolvimento urna plataforma 

de neg6cio electr6nico nBo C urna cornpetencia chave das empresas- opini2o de Dan 

Jankowski, Vice Presidente do Covisint (HANNON, 2002). 

Em industrias, em que a cadeia de valor da industria C simples e funciona bem, n2o 

hti ineficiencias que justifiquem o desenvovimento deste tip0 de private exchanges. 

Neste caso, os e-marketplaces independentes ou em cons6rcio poder2o servir melhor 



estas indhtrias (COPACINO e DIK, 2002). Mas mesmo que uma empresa tenha 

uma cadeia de valor longa e complexa pode niio valer a pena investir numa private 

exchange. Caso o ciclo de vida do produto seja, relativamente, longo, o numero de 

clientes ou fornecedores pequeno e a engenharia e desenvolvimento de produto, 

relativamente, simples, havera alternativas (como k o caso dos e-marketplaces) a 

mais baixo custo que garantem os mesmos resultados (COPACINO e DIK, 2002). 

Um portal de terceiros pode proporcionar As empresas um maior numero de 

aplicaq6es e funcionalidades do que elas individualmente poderiam implementar 

atravks das seus portais individuais; para alkm disso t6m acesso a um maior numero 

de potenciais parceiros de neg6cio e, consequentemente, a um maior volume de 

transacqdes. 0 maior volume de transacq6es gerado, atravks do portal de terceiros, 

pode trazer economias de escala, ou seja, pode fazer diminuir o custo por transacqiio 

para valores muito inferiores ao que teriam de suportar se fizessem o investimento 

num portal pr6pri0, para transaccionarem com poucos parceiros; outra vantagem k o 

facto do portal de terceiros permitir a partilha de informaqZo, atravks dos mesmos 

standards; caso o cliente tenha varios fornecedores a transaccionar, atravks do portal, 

fica com um finico interface para a comunicaqiio com eles; mas, ainda, o mais 

importante k poder partilhar informaqiio de neg6cio num formato compativel com os 

seus pr6prios sistemas de informaqZo (GOODMAN, 2002). 

4.2.2 ExtrantedPrivate exchanges 

J+) Vantagens e oportunidades associadas as extranetslprivate exchanges 

H i  uma implementaqiio mais ripida do que nos outros portais, pel0 facto da decisiio 

do seu desenvolvimento ser do for0 interno (da empresa que promove este tip0 de 

relacionamento com os seus parceiros). Niio h i  aqui necessidade de conciliar 

interesses diferentes de virias entidades (como k caso dos e-marketplaces em 

cons6rcio). 

0 s  parceiros estratkgicos, que sZo convidados a participar, usufruem de um elevado 

grau de privacidade e de serviqo. Sendo um portal com acesso mais restrito, ha maior 

probabilidade de seguranqa da informaqiio de neg6cio. Como as empresas apenas 



disponibilizam informaqiio proprietiria aos parceiros que seleccionaram, ha 

melhores condiqbes para proporcionarem um maior grau de confianqa entre as 

partes. 

Siio urna excelente alternativa para as empresas que tCm um numero moderado de 

parceiros com grande volume de neg6cio. 0 facto de permitir um elevado grau de 

controlo sobre a informaqgo (quem a disponibiliza e quem a visualiza) contribui para 

urna boa gestgo das relaqbes com esses parceiros. 

As extranetslprivate exchanges pennitem urna maior visibilidade, ao longo da cadeia 

de abastecimento (por exemplo, os clientes podem comunicar aos fornecedores a sua 

previsiio da procura e avaliar a sua disponibilidade para a abastecer), e o 

desenvolvimento de soluqbes colaborativas entre os parceiros (como o desenho e 

desenvolvimento de produto e a gestgo de contratos de longo prazo). 

Estes portais permitem, tambCm, urna integraqgo mais profunda entre os sistemas de 

back office da empresa e os dos seus parceiros, assim como dos seus processos de 

negocio. AtravCs destes portais, as empresas conseguem, tambkm, resolver um dos 

seus mais prementes problemas, que C o de retirar informaqiio de urna variadade de 

sistemas internos e de a disponibilizar aos diferentes parceiros. Estes portais servem 

como interface unico da empresa para o exterior (0s diferentes sistemas de 

informaqiio internos siio agregados, nesta plataforma). Em vez de as empresas 

tentarern integrar todos os seus sistemas, tarefa muito cornplexa, dado que os 

sistemas dos diferentes fornecedores de software raramente comunicam a todos os 

niveis entre si, C preferivel integrarem, atraves destes portais, apenas os dados (que 

poderk estar localizados em diferentes sistemas), sobre a Area que estgo a 

desenvolver o projecto, por exernplo, destinados ao procurement global. 

Desenvolvendo o seu pr6prio portal, as empresas podem estar menos dependentes 

das platafonnas de terceiros, nomeadamente no caso dos fornecedores que niio 

querem ficar dependentes dos sisternas de e-procurement dos seus clientes. 

AtravQ destes portais, as ernpresas podem manter e proteger os seus processos 

unicos, especialrnente nas transacqbes correntes corn os seus parceiros tradicionais. 

Estas empresas pioneiras podergo criar vantagens competitivas, atravCs do 

desenvolvimento de soluqbes colaborativas e de urna rnaior intimidade e 



sincronizagiio dos parceiros da cadeia de valor. Por forga disso, estes portais 

permitem desenvolver um posicionamento estratkgico unico e diferenciado da 

empresa. De facto, muitas vezes os compradores niio procuram, necessariamente, 

tirar partido das oportunidades geradas pel0 alargamento da sua base de 

fornecedores. Em vez disso eles, preferem transaccionar com uma base mais 

reduzida de fornecedores, de forma a que estes se sintam incentivados a fazer 

investimentos especificos em sistemas, que permitam e suportem a coordenagiio, 

entre o comprador e o fornecedor (BAKOS e BRYNJOLFSSON, 1993). No inicio 

dos primeiros grandes projectos, em 1999, os e-marketplaces foram desenvolvidos e 

promovidos, tendo como base a ideia de que as empresas acolheriam, positivamente, 

a possibilidade de mudarem de fornecedores, dinamicamente, e de uma forma 

automatica. Esta ideia foi abandonada dada a enorme sensibilidade e 

confidencialidade dos neg6cios B2B (KNORR, 2002). De facto, um dos maiores 

problemas da primeira vaga de e-marketplaces foi a falta de participagiio das 

empresas. Verificou-se que os compradores niio queriam fazer neg6cio com 

empresas que niio conheciam. Por essa raziio, a evolugiio para redes colaborativas vai 

de encontro a estas preocupagbes (MOORE, 2001). 

Segundo alguns especialistas, os e-marketplaces n"a siio a melhor solugZo, em 

termos de desenvolvimento de vantagens competitivas, dado que muitas das 

funcionalidades, por eles oferecidas, niio siio unicas e exclusivas dos clientes. Uma 

das questbes que, geralmente, se coloca 6 se as empresas estiio dispostas a utilizar as 

mesmas ferramentas que os seus concorrentes. Se for considerado critic0 que elas 

desenvolvam as suas proprias aplicagbes (para desta forma gerarem vantagens 

competitivas - KOSLOWSKI, Gartner Group, 2001), torna-se necessario que 

utilizem portais proprios, onde possam desenvolver processos mais eficientes com os 

seus parceiros (extranets 1 private exchanges). Um dos obstaculos a participagiio das 

empresas, nos e-marketplaces, e o receio de p6r em causa as relagbes existentes com 

os parceiros estratkgicos. As empresas acreditam que podem perder vantagens, que 

em sua opiniiio siio inerentes aos processos de neg6cio unicos, ja existentes, e 

optimizados, com estes fornecedores. AtravCs de uma private exchange, as empresas 

podem ajustar e acomodar a plataforma tecnol6gica, aos seus processos de neg6cio 



e, desta forma, evitar o impact0 negativo de uma pressgo sobre o preqo, provocado 

pelos e-marketplaces (HICKS, 2001). As empresas lideres e excelentes na gestgo da 

cadeia de valor n5o tem vantagem em partilharem as suas boas praticas com os 

concorrentes, num e-marketplace, seja ele independente ou em cons6rcio. AtravCs de 

uma private exchange, C possivel desenvolver uma vantagem competitiva mais 

sustentavel, mantendo os seus processos e boas praticas secretas e afastadas dos 

concorrentes (COPACINO e DIK, 2002). Uma empresa, como a Wal-Mart, com um 

fortissimo poder negocial, nZo tem vantagem em participar num e-marketplace, dado 

que a sua aposiqgo dominante assegura que todos os fornecedores chave participargo 

na sua private exchange (COPACINO e DIK, 2002). 

Por outro lado, constata-se que ha custos significativos de instalaqgo no 

estabelecimento de relaqdes electr6nicas integradas, entre os compradores e 

fornecedores. Para proteger esses investimentos especificos, os compradores devergo 

preferir desenvolver relaqdes de parceria com um reduzido grupo de fornecedores 

(DYER, 1997). A extranet permite que a empresa integre mais rapidamente e 

eficientemente os processos e procedimentos iinicos, previamente, definidos com os 

seus fornecedores tradicionais. Para alCm do desenvolvimento da relaqgo especifica, 

com os seus fornecedores, garante uma maior seguranqa - Meike-Uta Hansen, 

Director B2B Internet da Volkswagen AG (HANNON, 2002). Por exemplo, a 

SIEMENS utiliza a sua private exchange ngo s6 para trocar informaqiio e 

documentaq80 com os fornecedores, mas tambkm para melhorar e optimizar os seus 

processos. Em vez de manter em separado c6pias das ordens de compra, facturas e 

avisos de entrega, os colaboradores da SIEMENS e os seus fornecedores partilham, 

esta informaqgo, atravCs de da mesma plataforma e colaboram para resolver as 

diividas e despachar os pagamentos. E, atraves da mudanqa dos processos de 

negbcio, que ambos os parceiros mais beneficiam (WILSON, 2001). 

0 s  responsiveis pelas compras reconhecem que o grande valor dos portais B2B ngo 

C a automaqgo das transacqdes e a procura dos preqos mais baixos, mas sim a 

melhoria do fluxo de informaqgo com os fornecedores (reduqgo dos custos do 

processo, que se conseguem, diminuindo os erros e o trabalho administrativo). Na 

opinigo de alguns especialistas, estes beneficios conseguem-se, atravCs das private 



exchanges, com um grupo pequeno e seleccionado de fornecedores e n6o atravks dos 

e-marketplaces (WILSON, 200 1). 

Pelas muitas das raz8es acima expostas, verifica-se, tambkm, que as private 

exchanges sgo mais indicadas para empresas que desejem desenvolver processos de 

neg6cio unicos (diferentes de parceiro para parceiro), como, por exemplo, a 

colaboraq60 no desenvolvimento de um novo produto, ou que pretendam atingir um 

grupo especifico de fornecedores alvo. As private exchanges s6o mais adequadas 

para produtos muito complexos que envolvam um forte e pr6ximo relacionamento, 

entre cliente e fornecedor. Ha, no entanto, necessidade de personalizar a relaq6o e de 

treinar e ajudar os clientes ou fomecedores a transferir as suas operaq8es para a 

Internet (BAUMGARTNER et al, 2001). 

(-) Desvantagens e riscos associados As extranetslprivate exchanges 

As Private Exchanges, com elevado nivel de sofistifaq50, ngo s60 adequadas para 

todo tip0 de empresas. Para controlarem o desenho e desenvolvimento deste tipo de 

portais, as empresas s6o obrigadas a suportarem um elevado investimento (pode 

variar entre 5 a 10 milhaes de USD, para equipamento e serviqos). Por exemplo, a 

FORRESTER estimava, em 2001, que os custos de desenvolvimento, deste tipo de 

plataforma, seriam de 6 a 53 milhBes de USD, incluindo software, integraq60 e 

gestgo interna da mudanqa, dependendo do nivel de colaboraqk preconizado e do 

facto de construir o portal de uma base zero. Neste caso, o esforqo de investimento 

esta concentrado 100% na empresa. E, muitas vezes, C ela que tem de suportar os 

custos de ligaqgo dos parceiros A sua plataforma. 

Ha, no entanto, exemplos de empresas que conseguem desenvolver portais menos 

sofisticados a um nivel de custo muito mais aceitavel e que j i  se podem considerar 

adequados, para muitas PMEs. 

Mas, tambCm, h i  riscos para os parceiros que participem nestas iniciativas. 0 s  

fomecedores que se liguem aos portais de clientes, correm o risco de ficarem 

"presos" a essa plataforma, dado que os custos de saidaltransfer6ncia podem ser 

elevados. Para alCm disso, eles ficam dependentes de um desenho da soluq6o que foi 

apenas da responsabilidade da empresa promotora (mesmo que eles sejam 



envolvidos neste processo, n5o s"a eles que ditam as regras). Isto 6 mais grave, 

quando os fornecedores t2m outros casos de clientes que, t a m b h ,  querem que estes 

estabelegam ligagbes electr6nicas As suas plataformas. 

Em geral, estes portais n5o s5o muito aconselhados a empresas que dependam de um 

elevado nhmero de pequenos clientes e fornecedores e/ou que pretendam alargar, 

significativamente, a sua carteira de parceiros de neg6cio (ou seja, n5o C o meio mais 

adequado para desenvolver novas oportunidades de neg6ci0, com potenciais 

parceiros). Por exemplo, ao fechar o leque de potenciais fornecedores, torna-se mais 

dificil identificar as ofertas a mais baixo custo (nomeadamente, de bens e servigos 

indirectos e commodities) que podergo existir no mercado. E devido a essa 

participag50, mais restrita, de fornecedores as empresas podem ter mais dificuldade 

em optimizarem os seus processos de compra. 

Fontes: MELLO (2001-A), HICKS (2001), (BERMUDEZ, 2002) e COPACINO e DIK 

(2002). 

4.3 Gestlo do portfblio de Portais B2B 

4.3.1 Formula~a"~ das estratkgias 

0 s  e-marketplaces (independentes ou em cons6rcio) e as private exchanges n"a s5o 

mutuamente exclusivos. Poderii, por isso, n5o ser aconselhiivel concentrar todo o 

neg6cio de uma empresa em, apenas, um destes portais. Muitas empresas acabar5o por 

utilizar os e-marketplaces (independentes ou em cons6rcio) em combinaggo com as 

private exchanges (HICKS, 2001). 

Verifica-se que, apesar dos tr2s tipos de portais poderem disponibilizar uma grande 

variedade funcionalidades, n5o hB nenhum que seja capaz, por si s6, de as suportar, com 

a mesma qualidade (ver Quadro 4.1 - Performance dos diferentes portais em termos das 

suas principais funcionalidades). E, por isso, importante que as empresas desenvolvam 

um portef6lio de portais B2B que lhes permita optimizar as vBrias funcionalidades e 



ESCOLA DE CESTAO DO PORTO 

soluqbes de neg6cio electr6nic0, num alinhamento perfeito com as necessidades do 

neg6cio (COPACINO e DIK, 2002). 

Quadro 4.1 - Performance dos diferentes portais em termos das suas principais 

funcionalidades 

Procurement ~rodutos directos 

Funcionalidades: 

' Sistemas de pagamentos seguros 
Fulfillment e logistics 

E-marketplaces 
em cons6rcio 

E-marketplaces 
independentes 

Desenvolvimento de produtos 
Planeamento e colaboraqiio na cadeia de 

Legenda: de * (fraca performance) at6 *** (boa performance). 

Fonte: COPACTNO e DIK (2002). 

Private 
Exchanges 

* 
*** 
* *** *** 

* * 
** 

abastecimento 
Servico e su~orte ao cliente 

Por esta raziio, em vez de se comprometerem e alinharem com um unico portal, as 

empresas devem alavancar, dentro do portf6lio disponivel, as opqbes que melhor 

respondam As necessidades da sua cadeia de valor, dos seus parceiros e das 

oportunidades de neg6cio. Uma empresa poderi relacionar-se corn virios compradores e 

vendedores num portal de terceiros e, ao mesmo tempo, estabalecer ou participar em 

portais pr6prios para clientes ou fornecedores mais estratkgicos. No entanto, qualquer 

que seja a opqiio a desenvolver, C necessirio que ela suporte e fortaleqa as relaqbes 

estratkgicas actuais, ao nivel da cadeia de abastecimento, e minimize os seus eventuais 

conflitos entre os canais (TURAY, AAMIR, 2001). 

0 mix mais adequado, em termos de utilizaqiio, dos diferentes portais depende do 

confront0 entre as caracteristicas do mercado, em que a empresa esti inserida e das 

caracteristicas dos seus pr6prios processos de neg6cio (METCALFE, 200 1): 

- Uma empresa pode utilizar a sua private exchange, exclusivamente, para negociar com 

os parceiros tradicionais. Mas poderi integri-la com os e-marketplaces independentes, 

* * 

* 
* 

* * 
I * * * * 

** 

* 
* * 

* 
*** I 

*** 
*** 

* * 

1 

*** 



para negociar commodities ou procurar novos fornecedores, ou em alternativa com os 

cons6rcios para desenvolver outro tipo de soluqbes (HICKS, 2001). 

- Pode, tambCm, utilizar os e-marketplaces para transaccionar, mais eficientemente, os 

bens e serviqos indirectos e as private exchanges para sincronizar os parceiros, ao longo 

da cadeia de valor, e promover a colaboraqiio entre eles (COPACINO e DIK, 2002). 

- Uma empresa fabricante poderh, tambCm, usar a sua private exchange para colaborar 

no desenho e na previs8o da procura de produtos, com os seus maiores fornecedores e, 

por outro, lado participar num e-marketplace, para colaborar com os seus fornecedores 

mais pequenos, fazer compras em base spot ou vender inventkrio em excess0 (MELLO, 

2002). 

Identificaram-se as seguintes estratkgias de selecqiio de portais B2B: 

EstratCgias de Desenvolvimento de Projectos Neg6cio Electr6nico (CULLEN, 

2002): 

EstratCaia ofensiva: A empresa trabalha, em conjunto, com os seus parceiros de neg6cio 

e com o seu parceiro tecnol6gic0, mas assume um papel activo e de lideranqa na 

determinaqgo dos standards, funcionalidades e na definiqiio do wor@ow necesshrio ao 

desenvolvimento de urn portal. Esta estratCgia funciona melhor nas situaqbes em que a 

empresa tem pontos fortes, ao nivel dos recursos humanos, processos e capacidades 

tecnol6gicas necessirias ao desenvolvimento de urn portal pr6prio. 

EstratCaia defensiva: Geralmente utilizada nas situaq6es em que a empresa tem de 

assumir um custo de estar no neg6ci0, para se manter competitiva. 0 s  seus parceiros de 

neg6cio s8o mais fortes e ditam as regras, ao nivel do relacionamento electr6nico. Sgo 

eles que definem o tip0 de soluqk de neg6cio electr6nico (desenho dos process0 de 

neg6cio e selecqiio de tecnologias Internet), com que a empresa tem de cumprir, no 

iimbito da sua participaqgo nesses portais. Por exemplo, a maior parte dos fornecedores 



da Wal-Mart tiverem de se integrar no sistema desta empresa, para receberem as 

encomendas e para enviarem informagiio sobre a expedigiio e as facturas. 

Apresentam-se os seguintes exemplos de estrategias ofensivas, desenvolvidas por 

empresas que utilizam um portfolio de portais B2B: 

Exemplo 4.1 - DOW CHEMICAL ( m . d o w . c o m )  

Para sewir as suas diferentes necessidades de negbcio, esta empresa esti envolvida em mais de 10 portais 

B2B, entre os quais: 

- A sua private exchange (MyAccount@Dow) para vender alguns dos seus produtos aos clientes. 

- 0 s  e-marketplaces OMNEXUS (http://www.omnexus.com/) e ELEMICA (http://www.elemica.com/) 

para vender, respectivamente plkticos e produtos quimicos. 

- 0 e-marketplace CHEMCONNECT (http://www.chemconnect.corn/) para efectuar leil6es de produtos 

directos e identificar e seleccionar novos fomecedores (COPACINO e DIK, 2002). 

Exemplo 4.2 - SIEMENS AG (www.siemens.com) 

De acordo com os responsiveis pelo procurement da Siemens, os e-marketplaces st50 utilizados 

ocasionalmente para compras em base spot de produtos indirectos. Como estes e-marketplaces ainda nZo 

oferecem as funcionalidades necessanas para as compras de produtos directos (por exemplo, a 

possibilidade de negociar contratos muito complexos e de integraqgo com os sistemas de back office 

ERP), a Siemens privilegia, neste casos, a utilizaqZo da sua private exchange que proporciona um interface 

comum corn os fomecedores (WILSON, 2001). 

EstratCgias de Selecgiio de Portais B2B (PATR~CIO et al, 2002): 

A Matriz de Posicionamento no Neg6cio Electronic0 (ver Figura 4.1) permite analisar o 

posicionamento de uma empresa, tendo em conta duas variaveis, o seu nivel de 

preparagiio para o negocio electronic0 e a preparagiio do mercado (dos seus principais 

parceiros e concorrentes). Tendo em conta o seu posicionamento, num ou em virios dos 

quadrantes da matriz, as empresas poderiio implementar diferentes solug6es de negocio 

electr6nico suportadas em portais B2B. 



I1 - Estrattgia de Aprendizagem: - Fraca preparaqiio da empresa e fraca preparaqiio do 

mercado. Utilizada por uma empresa, quando o objectivo e ter o primeiro contact0 com 

estas novas ferramentas. 

Descriqiio: Quando a empresa niio esti preparada, nem o mercado esti a pressionar para 

a utilizaqiio de tecnologias internet, 6 uma boa oportunidade para a empresa testar a 

tecnologia e a digitalizaqiio/automaqiio de alguns processos de neg6cio menos 

estratkgicos. 

PoderS, tambCm, ser utilizada por empresas que, apesar de at6 estarem, relativamente, 

bem preparadas, querem testar a sua organizaqiio, antes de avanqarem para soluq6es 

mais complexas. 

Exemplo: Compra de bens e sewiqos indirectos niio estratkgicos e com pouco impacto 

na conta de resultados, atrav6s de um e-marketplace horizontal. N2o h i  um grande risco, 

porque h6 um nivel, quase nulo, de investimento e um muito baixo nivel de colaboraqiio 

com os parceiros. 

Esta estratkgia podera ser seguida por uma grande parte das empresas. A participaqiio 

num e-marketplace horizontal C fiicil (mesmo que a empresa n"a esteja preparada, terh 

muito apoio por parte dos patrocinadores deste tipo de soluqbes) e mesmo que os seus 

principais parceiros, ainda, niio estejam preparados, ela poderi negociar com outro tipo 

de empresas que ja est5o mais familiarizadas com este tip0 de neg6cio. 

I11 - EstratCgia Reactiva: Fraca preparaqiio da empresa e forte preparaqiio do mercado. 

Utilizada por uma empresa, quando os parceiros de neg6cio mais importantes forqam a 

participaqiio no neg6cio electr6nico. 

Descriqiio: Quando a empresa, ainda, n2o esti bem preparada mas o seu mercado estS a 

' L p ~ ~ a r "  para um relacionamento, atravCs da Internet, a empresa entra de forma reactiva 

numa plataforma existente de um parceiro ou de terceiros (extranet ou e-marketplace). 

Exemplos: 

1. Participaqiio num portal de compra dos seus clientes ou portal de venda dos seus 

fornecedores. A empresa vendelcompra os seus bens e sewiqos num sistema 



patrocinado, desenvolvido e financiado pelos seus clientes/fornecedores, sem capacidade 

de interferir no modelo de neg6cio desenhado. 

2. Pode, tambkm, dar-se o caso dos seus parceiros "forqarem" a empresa a participar 

num e-marketplace vertical. Neste caso, a empresa vendelcompra os seus bens e 

serviqos, atravCs de urna plataforma de terceiros, para a qua1 foi convidada pelos seus 

parceiros de neg6cio. 

Esta k urna estratCgia que muitas ernpresas podergo ser forqadas a adoptar, para 

conseguirem manter os seus melhores parceiros de neg6cio (fornecedoreslclientes). 

IV - EstratCgia Pr6-activa: Forte preparaqgo da empresa e forte preparaqh do mercado. 

Utilizada por urna empresa, que esth em condiqties de desenvolver portais pr6prios com 

os parceiros, ou de os "puxar" para portais de terceiros. 

Descriqiio: Quando a empresa e os seus parceiros de neg6cio estgo preparados para 

colaborarem, atravks da Internet, a empresa podera desenvolver urna plataforma pr6pria 

ou convidar os seus parceiros de neg6cio a participarem numa plataforma de terceiros. 

Exemplos: 

1. Irnplementaqgo de um portal de compra para os fornecedores ou de um portal de 

venda para os clientes. Por exemplo, desenvolvimento de um catalog0 com com&cio 

electr6nic0, para criar um canal de venda alternativo (conquista de novos clientes, 

entrada em novos mercados ou oferta de mais um canal aos clientes actuais). 

2. Participaqgo num e-marketplace vertical para negociar com os parceiros. A empresa 

convida os seus parceiros de neg6cio a comprarem ou venderem, atravks de urna 

plataforma de terceiros, por si, seleccionada. Enquanto esperam pel0 estabelecimento de 

massa critica, nos e-marketplaces verticais, as empresas mais pr6-activas podergo 

desenvolver redes privadas com parceiros seleccionados/estratkgicos. 

Esta k urna estratkgia que as empresas devergo adoptar, quando verificarem que existem 

condigties para avangarem com projectos de neg6cio electr6nico. Podergo perder alguns 

dos seus parceiros mais importantes, se niio aproveitarem, de imediato, estas 

oportunidades. 



A utilizaqiio desta matriz pressup6e uma analise diniimica das estratkgias que as 

empresas assumem em diferentes contextos e etapas do seu desenvolvimento. Num 

estudo, em que esta ferramente foi utilizada ("e-marketplaces - estratkgias de selecqiio 

de portais B2B9'), verificou-se que as empresas fornecedoras analisadas, que participam 

nos e-marketplaces horizontais, estavam a equacionar sair ou desinvestir, 

significativamente, neste tip0 de plataformas. Essas empresas pioneiras fizeram, numa 

fase inicial, a sua aprendizagem (promovendo os seus bens e serviqos, atravks dos 

catalogos dos e-marketplaces) preparando-se, agora, para adoptar estratkgias mais pr6- 

activas como, por exemplo, o desenvolvimento de portais pr6prios, para os seus clientes. 

Tambkm se constatou que as empresas que operavam em diferentes segmentos de 

mercado (com diferentes niveis de preparaqiio) tinham, para cada um deles, 

posicionamentos diferentes em termos da utilizaqiio de soluq6es de neg6cio electr6nico. 

Por esse facto, algumas dessas empresas posicionavam-se em mais do que urn dos 

quadrantes da matriz. 

Segundo Lehrnann (2002), durante 2005 os portais B2B seriio utilizados para optimizar 

as cadeias de valor, com impactos nos processos orientados para a compra (por exemplo, 

gestiio do relacionamento com os fornecedores; procurement produtos directos; 

desenvolvimento colaborativo de produto e gestiio da mudanqa) e para a venda (por 

exemplo, gestzo da relaqiio com os parceiros de canal; planeamento e previsiio da 

procura e gestiio das encomendas). Para permitir a expansgo do neg6cio electr6nic0, 

entre as empresas, todos os portais devem assegurar que o desenvolvimento dos 

neg6cios se faz em conformidade com as praticas de negocio que prevalecem na 

industria. A tentativa de as alterar, radicalmente, podera afastar muitas empresas do 

neg6cio electr6nico (HICKS, 2001). 

0 s  portais B2B continuariio a proporcionar vantagens tanto ao nivel da optimizaqiio dos 

custos (por exemplo, identificaqiio de bens e serviqos com preqos mais competitivos, de 

potenciais clientes, a um custo de marketing e vendas mais baixo que o dos canais 



tradicionais), como das melhorias e economias no process0 (por exemplo, redugiio nos 

custos de transacgiio e transacg6es mais rapidas, em tempo real) (MELLO, 2002). As 

tecnologias Internet permitiriio, cada vez mais, que todos tenham acesso a mesma 

informagiio e ao mesmo tempo. E isso permitira aumentar a transparencia entre os 

parceiros e identificar as areas onde se poderiio gerar mais eficiencias (HANNON, 

2002). 

No entanto, actualmente, ainda, existem constrangimentos que dificultam a evolugiio e 

expansiio do neg6cio electrbnico B2B. 

Integragiio de sistemas: 0 s  portais siio, geralmente, desenvolvidos com base em 

plataformas tecnol6gicas diferentes. Como niio ha um portal que sirva, totalmente, as 

necessidades de uma empresa, esta situagio cria problemas de integraqiio de sistemas 

e da informagiio de neg6cio para os utilizadores e para as pr6prias entidades que 

controlam estas plataformas. 0 s  compradores niio estiio disponiveis para investir na 

integraggo dos seus sistemas de procurement com os v6rios portais, de diferentes 

tecnologias. E os vendedores tem o mesmo problema quando querem vender nos 

varios portais (MELLO, 2002). 

Confidencialidade da informaqiio de neg6cio: Um das maiores dificuldades para o 

desenvolvimento de s6lidas relag6es B2B C o estabelecimento de comunidades (em 

que se promova a colaboragiio e a partilha do conhecimento entre as empresas da 

indktria), que afastem as empresas de um relacionamento, apenas, baseado no factor 

prego. A colaboraqiio com os fornecedores permite que as empresas melhorem os 

seus processos e oferegam mais valor aos seus clientes, tornando-se, desta forma, 

mais competitivas. Mas, para isso, as empresas deveriio assegurar aos seus 

fornecedores que, atravCs dos portais B2B, as relaq6es chave niio seriio postas em 

causa e que a informaqiio propnetaria sera protegida (MELLO, 2001-B). 

Ultrapassar estes constrangimentos passari por uma convergencia, cada vez, maior entre 

os dois tipos de portais existentes (possibilitanto, em simultineo, um relacionamento 

mais privado ou mais publico, de acordo com o modelo de neg6cio estabelecido com os 

parceiros, dentro da mesma plataforma). Com o desenvolvimento de um relacionamento 



privado, o problema da confianqa C mais esbatido, dado que os parceiros se conhecem e 

o acesso ao portal C mais condicionado (SULTAN e MOORAJ, 2001). 

Muitas empresas iniciam-se numa rede phblica para perceberem o que podem fazer com 

a tecnologia - trata-se de urna experiencia inicial. Ap6s essa fase, migram para um 

relacionamento mais privado. Nestas redes privadas apenas se relacionam com os 

parceiros que seleccionaram e siio elas que definem as regras e permissaes sobre a 

transferencia de informaqiio entre eles (Traffic World, 2002). Esta passagem, para um 

relacionamento mais privado, estii relacionada com o desenvolvimento de modelos de 

neg6cio mais colaborativos. Muitas empresas reconhecem que a colaboraqiio com os 

parceiros representa urna incrivel oportunidade, para desenvolverem urna vantagem 

competitiva e por isso tentam encontrar formas de a p8r a funcionar (CRONIN, 2001). 

De acordo com urna pesquisa da JUPITER a 400 responshveis de compras de grandes 

empresas norte-americanas, a motivaqgo para o desenvolvimento de private exchanges C, 

cada vez mais, a colaboraqk com os parceiros de neg6ci0, incluindo a monitorizaqgo do 

nivel de inventhrios e o design e desenvolvimento de produtos (SALIBA, 2001). 

De acordo com este padriio de comportamento, muitos dos cons6rcios formados em 

torno de e-marketplaces identificaram que as empresas participantes estiio cada vez mais 

interessadas em private exchanges (para um relacionamento mais privado com os 

parceiros tradicionais) e tentam, por isso, oferecer o alojamento deste tip0 de 

plataformas, dentro da sua estrutura. AtravCs deste sistema, as transacqaes das empresas 

da ind6stria (de Bmbito mais ou menos privado) podergo ser conduzidas dentro da 

mesma plataforma. Desta forma, os participantes poderk usufruir de soluq6es de 

transacqgo pura e em simultBneo de soluq6es mais colaborativas, a um custo muito mais 

reduzido do que teriam de suportar se tivessem de desenvolver as suas pr6prias 

plataformas (private exchanges) (COPACINO e DIK, 2002). Hh, no mercado, alguma 

expectativa que as empresas estabeleqam urna IigaqBo das suas private exchanges ao e- 

marketplace, de forma a poderem usufruir de urna negociaqiio no mercado aberto e de 

funcionalidades, como os sistemas seguros de pagamentos (HICKS, 2001). 



0 facto de ambos os tipos de portais disponibilizarem os mesmos modelos de negocio 

electronico, contribui, tambem, para que actualmente se verifique a criagiio de portais 

para os parceiros (private exchanges), dentro de portais de terceiros (e-marketplaces). 

0 e-marketplace Covisint (www.covisint.com) esta j i  a proporcionar aos seus membros 

o desenvolvimento e desenho de produtos online num ambiente de relacionamento 

restrito. E o caso do portal que a FORD desenvolveu para os seus fornecedores e que 

esta alojado no COVISINT, no qua1 a FORD tambCm participa. Isto permitira aos 

fomecedores registados, entrarem nas solug6es especificas da FORD, que estiio por 

detr6s das suas firewals, ou, em alternativa, ligar-se i s  solug6es do COVISINT, usando 

um acesso unico e seguro a este e-marketplace. Tambkm a DELPHI AUTOMOTIVE 

esta a utilizar o COVISINT, para alojar o seu portal para os fornecedores (HANNON, 

2002). 

Mas, a quest50 de fundo C que o custo de desenvolvimento de uma private exchange est6 

muito longe da disponibilidade financeira de uma pequena e mCdia empresa. Como estas 

niio disp6em de recursos financeiros para desenvolver private exchanges de maior 

sofisticagiio, utilizam as plataforma dos e-marketplaces para desenvolver as suas redes 

privadas. Verifica-se que, varios promotores de e-marketplaces estgo a disponibilizar i s  

empresas de menor dimensiio as funcionalidades das private exchanges, "alugando", 

para esse efeito, parte da sua infra-estrutura tecnologica. Trata-se de oferecer i s  PNIEs 

uma versiio privada das suas plataformas, incluindo n2o s6 o acesso ao software, como 

tambkm os servigos de alojamento. 

A escassa participagiio das empresas nos e-marketplaces independentes levou a que os 

promotores dos e-marketplaces reformulassem o seu modelo de negocio, reconhecendo 

que n60 se devem concentrar na automagiio pura das transacgaes, mas sim na 

disponibilizagiio de tecnologia que permita aos parceiros desenvolverem processos de 

neg6cio complexos e colaborativos, num ambiente privado e seguro. Muitos destes e- 

marketplaces pioneiros estgo a transformar-se em empresas vocacionadas para a 

prestagiio de servigos de alojamento de private exchanges e de comercializag20 deste 

tip0 de software - exemplos: e-steel http://www.e-steel.com/ e Verticalnet 

http://www.verticalnet.coml (WILSON, 2001). 



Por outro lado, as empresas que nZo tem capacidade ou esh-utura para investir no 

desenvolvimento de uma plataforma pr6pria, mais complexa, podem licenciar o software 

de um e-marketplace e integrh-lo no seu portal. E uma outra forma de utilizar as 

funcionalidades de uma plataforma mais sofisticada e, jh, testada no mercado. 

Existem, actualmente, empresas pioneiras (por exemplo, Browley Maritime Corp.) que, 

utilizando esta estratkgia, conseguem disponibilizar aos seus parceiros as 

funcionalidades e tecnologia da ultima geraqgo dos e-marketplaces, sob a forma de uma 

private exchange. 

As principais vantagens desta estratkgia estiio relacionadas com os seguintes factores: 

Treino na utilizaqiio da plataforma: estando os parceiros jh habituados a operar com 

o sistema do e-marketplace, a empresa poupa nos custos de desenvolvimento e treino 

dos utilizadores. 

Fidelizaqiio dos clientes: dado que, estas funcionalidades niio estiio disponibilizadas 

num portal em que os clientes podem, tambkm, interagir com os concorrentes, ha 

maior reconhecimento da marca e imagem da empresa e aumento da fidelizaqgo dos 

clientes. 

Personalizaqiio: este sistema permite que a empresa desenvolva templates 

especificos, para os seus parceiros, que melhoram os processos e introduzem 

diferenciaqiio a tecnologia de base. 

Com a crescente necessidade de integraqiio das diferentes aplicaqces B2B, os e- 

marketplaces poderk desenvolver uma nova proposta de valor, baseada no 

estabelecimento desses standards e na possibilidade de interligar diferentes private 

exchanges. Segundo Hal Varian of the School of Information Management and Systems 

at the University of California, Berkeley, o sucesso dos e-marketplaces depende mais do 

seu prohndo conhecimento da realidade da indhstria, onde esth inserido, e dos serviqos 

que proporciona para facilitar as transacqijes, do que da sua capacidade de 

processamento de transacqaes, caracteristica dos pioneiros deste tip0 de portais 

(Economist, 2002). 



IVesta 16gica de reforgo do papel dos e-marketplaces, existem especialistas que referem 

que no futuro prbximo, estas plataformas atrairgo um volume de transacg6es e de 

participantes (compradores e vendedores) muito superior aos das private exchanges. As 

empresas, que as possuem, tergo de considerar muito bem se vale o esforgo de as 

manter. Muito provavelmente, as empresas continuargo a operar as suas private 

exchanges para neg6cios mais sensiveis e especificos, mas n5o deixarzo de estabeler 

uma ligaggo aos e-marketplaces, para beneficiar de uma rede mais extensa de contactos 

(MELLO, 2002). 

E, no entanto, importante deixar claro que isto n60 significa que as empresas sejam 

obrigadas a utilizarem os portais B2B para todas as suas actividades. Podergo, por 

exemplo, faze-lo apenas para transaccionar ou para planear e optimizar a sua cadeia de 

abastecimento (MELLO, 2002). E, tambkm, nZo se deveri esquecer que afastar os 

parceiros dos sistemas habituais de relacionamento (telefonelfax) niio k um tarefa fhcil. 

0 neg6cio electr6nico ngo C uma ilha isolada, pel0 que as empresas deverk estar 

preparadas para operar em simultiineo com os dois sistemas (electrbnico e manual). S6, 

desta forma, podergo continuar a servir a sua comunidade de neg6ci0, que inclui, 

tambkm, os parceiros que ainda nio se adaptaram ao novo sistema de relacionamento 

electr6nico. 



5 AVALIACAO DO IMPACT0 DAS TECNOLOGIAS INTERNET 
NO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE VANTAGENS 

COMPETITIVAS 

5.1 As tecnologias Internet e a vantagem competitiva 

5.1.1 As fontes de vantagem competitiva 

Uma empresa pode gerar lucros situando-se numa ind6stria atractiva, ou estabelecendo 

uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Esta 6ltima C a mais importante, 

dado que apenas um n6mero reduzido de ind6strias conseguem garantir lucros, por si s6 

(GRANT, 1998). De acordo com Grant (1998), a vantagem competitiva C a capacidade 

da empresa em superar os seus mais directos concorrentes, na persecuqiio do seu 

principal objectivo - o lucro. As diferenqas de rentabilidade entre as empresas siio 

explicadas pel0 ambiente de mudanqa e de constante alteraqiio das condiq8es de 

concorrencia. Consequentemente, a vantagem competitiva emerge de fontes internas e 

externas de mudanqa (ver Quadro 5.1 Fontes de vantagem competitiva): 

Quadro 5.1 - Fontes de vantagem competitiva 

1 Fontes internas 1 Fontes externas I 
A mudanqa interna C gerada pela inovaqiio. A 
vantagem competitiva C aqui alcanqada por 
uma maior criatividade e capacidade de 
inovaqiio. Verifica-se, no entanto, que muitas 
estratkgias de neg6cio criativas pouco 
envolvem de inovaqiio do produto. Isto 
porque a inovaqiio vai muito para alCm do 
desenvolvimento de novos produtos, sendo 
acima de tudo uma nova forma de fazer 
neg6cios. 

Fonte: GRANT (1 998). 

A procura por parte dos consumidores, os 
preqos e a tecnologia siio os principais 
factores externos de mudanqa que geram 
oportunidades de lucro. A capacidade das 
empresas em identificarem e responderem a 
estas oportunidades C influenciada pel0 nivel 
de informaqiio (para antecipar as mudanqas) e 
pela sua flexibilidade (desdobrar os seus 
recursos para responder i s  mudanqas). 

De acordo com PORTER (1985), as fontes de vantagem competitiva s50, de uma forma 

alargada, o custo e a diferenciaqiio (Ver Quadro 5.2). Uma empresa pode conseguir uma 



taxa de lucro superior aos seus concorrentes, atravks de urna vantagem pel0 custo ou 

pela diferenciaqiio. 

Quadro 5.2 - Formas de atingir urna vantagem competitiva 

Eficiencia Operacional 

A empresa fornece um bem ou 
servigo identico ao dos seus 
concorrentes, mas a um custo 
mais baixo. 

Posicionamento EstratCgico 

Tipo de vantagem 

A empresa fornece um bem ou 
serviqo diferente dos seus 
concorrentes ou fornece um bem 
ou serviqo semelhante, mas de 
urna maneira diferente e que 
confira aos consumidores urna 
forma 6nica de valor. 
0 s  consumidores es tk  dispostos 
a pagar um prego mais elevado 
por esse bem ou serviqo, que 
excede o custo dessa 
diferenciaqiio. 

Custo 

No entanto, segundo vhrios autores (Porter, Surowiecki, Hammonds, Pastore e Relvas), 

apenas o posicionamento estratkgico garante urna vantagem competitiva a longo prazo. 

Porter (2000) refere que, ainda que a eficihcia operacional seja necesshria para urna 

melhor performance das organizaqaes, ela n5o k suficiente para garantir urna vantagem 

competitiva, dado que as suas tkcnicas s60 fhceis de imitar. Ao contrhrio, a essencia da 

estratkgia k escolher urna posiqiio 6nica e com valor bem enraizado em sistemas de 

actividades que s5o muito mais dificeis de igualar. 

Para este autor, a eficihcia operacional significa apenas urna melhor performance que 

os concorrentes, em rela950 As mesmas actividades. Apesar de poder constituir urna 

vantagem a curto prazo, niio k suficiente para ser considerada urna fonte de vantagem 

competitiva a longo prazo. Para isso, as empresas necessitam de se posicionar de urna 

forma diferente, daquela adoptada pelos seus concorrentes (SUROWIECKI, 1999). 

Diferenciaq50 

H i  urna diferenqa fundamental entre estratkgia e eficisncia operacional. A estratkgia diz 

respeito a escolhas, trade-offs, k optar, deliberadamente, por ser diferente. A eficihcia 



operacional diz respeito a aspectos sobre os quais niio C necessario fazer escolhas, siio 

acqdes que todas as empresas devem desempenhar. A obsessiio do Japiio pela eficikncia 

operacional tornou-se, para este pais, um grande problema, dado que apenas a estratkgia 

consegue desenvolver uma vantagem sustentivel. A empresa tem de desenvolver uma 

proposta de valor diferente, em relaqiio aquela que os seus concorrentes adoptam, e tem 

que delimitar um espaqo em que consiga ser 6nica. Uma empresa que tente, 

essencialmente, fazer o mesmo que os seus concorrentes, n h  teri provavelmente muito 

sucesso. E, incrivelmente, arrogante para uma empresa, pensar que pode fornecer os 

mesmos bens e serviqos que os seus concorrentes, em melhores condiqdes, durante um 

largo period0 de tempo. E este o comportamento das empresas que concorrem, baseadas 

na eficikncia operacional (HAMMONDS, 200 1). Muitas empresas preocuparam-se com 

a sua eficiencia operacional (re-estruturar actividades, e reengenharia), no entanto, 

apesar destes melhoramentos serem necessirios no ambiente competitivo actual, 

isoladamente niio siio suficientes para criar uma vantagem competitiva sustentivel 

(PASTORE, 1995). 

Relvas (1998) considera que a evoluqiio do paradigma da competitividade empresarial 

traduz-se numa profunda aposta na diferenciaqiio. Este novo paradigma resulta, em 

especial, da globalizaqBo e da evoluqiio das tecnologias de informaqiio, que tornam a 

qualidade, a inovaqiio, a velocidade e a flexibilidade os factores bisicos para garantir 

capacidade competitiva, destronando o caracter decisivo do custo dos factores 

produtivos e, em alguns sectores, da escala. Este autor, tambkm, conclui que a eficiencia 

operacional j i  niio C uma condiqiio suficiente para se obter uma vantagem competitiva, 

em resultado da ripida difusiio das melhores praticas, nomeadamente, atravCs do 

crescente recurso ao benchmarking e da facilidade de aquisiqiio de tecnologias que torna 

as empresas, cada vez mais, semelhantes entre si (RELVAS, 1998). 

Neste contexto, Costa (1998) atribui estratkgia dois objectivos essenciais: 

1. A tentativa de influenciar as cinco forqas competitivas a favor da empresa (por 

exemplo, atravCs da criaqiio de barreiras a entrada de novos concorrentes ou 

mediante o estabelecimento de condiqdes que evitem guerras de preqos). 



2. A definiqiio de urna posiqgo de mercado que permita a empresa defender-se, com 

sucesso, do efeito destas forqas. Esta posiqiio privilegiada passa, em larga medida, 

pela criaqiio de urna vantagem competitiva, no sector, como um todo, ou num dado 

segrnento. 

5.1.2 0 impactos das tecnologias Internet 

As tecnologias Internet, quando devidamente enquadradas na estratCgia da empresa, tkm 

um impact0 muito significative na criaqb de vantagens competitivas. Segundo 

Damanpour (2001), a aposta de muitas empresas nas novas tecnologias Internet esta, 

fortemente, relacionada com o desenvolvimento de vantagens competitivas. Um estudo 

da Information Week Research E-Business e da Fortune (2001), refere que a raziio 

fundamental para o desenvolvimento de iniciativas de negocio electrbnico foi a criaqgo 

ou manutenqk de urna vantagem competitiva (DAMANPOUR, 2001). 

Por exemplo, o construtor de autom6veis norte-americano, Ford Motor Company, 

continua a investir cerca de 3% do seu orqamento de compras (90 bili6es de USD por 

ano), em tecnologias de informaqiio. 0 s  seus responsaveis afirmam que este tipo de 

investimento tem sido constante, ao longo dos ultimos anos, dado que valorizam muito o 

efeito das tecnologias de informaqiio, na maior partes das operaq6es da Ford (desde a 

produq50, at6 ao procurement) e consideram-nas urna vantagem estratkgica 

(Knowledge@Wharton Newsletter, 2002). 

De acordo com Cullen (2002), o negocio electr6nico permite ngo s6 reforqar os 

vantagens operacionais, como tambCm desenvolver vantagens competitivas. No entanto, 

Porter (2001) refere que a Internet afecta a eficikncia operacional e o posicionamento 

estratkgico de diferentes maneiras. Em termos gerais, a Internet permite um aumento da 

eficikncia operacional das empresas. A Internet facilita e aumenta a velocidade de troca 

de informa~iio, em tempo real, e permite urna melhoria, ao longo de toda a cadeia de 

valor, atravks da maior flexibilidade e de rapidez na resposta aos clientes. No entanto, as 

empresas s6 ganham urna vantagem competitiva, quando conseguem atingir e manter 

niveis de eficikncia operacional, sempre mais altos que os concorrentes. Esta situaqgo C 



extremamente dificil de sustentar, dado que a facilidade de acesso as novas tecnologias 

Internet permite aos concorrentes igualar essas praticas. 0 posicionamento estratkgico 

revela-se, por isso, cada vez mais importante. A Internet reforqa a ideia de que a melhor 

forma de ganhar urna vantagem competitiva k atravks da diferenciaqio. 

Por outro lado, a Internet faz emergir urna nova fonte de vantagem competitiva. Relvas 

(1998) refere que num ambiente como actual, de mudanqa ripida, a vantagem 

competitiva esti na agilidade e capacidade de adaptaqio e resposta que as redes 

empresariais vieram potenciar. Sendo a Internet um elemento facilitador, por excelsncia, 

do desenvolvimento de redes empresariais, k atravks deste mecanismo que as ofertas se 

diferenciam e que as empresas que fazem parte das redes ganham vantagens 

competitivas. Neste novo context0 da cadeia de valor digital, a vantagem competitiva ja 

n8o reside na possibilidade de se criarem barreiras tecnol6gicas aos concorrentes. 

Considera-se sim, que um diferente posicionamento estratkgico, baseado no 

estabelecimento de redes com os parceiros de neg6ci0, constitui, actualmente, urna 

importante fonte emergente de vantagem competitiva. 

Porter (2001) considera que a Internet em vez de tornar o pensamento estratkgico 

obsoleto, vem, pel0 contririo, reforqar a sua importincia. Muitos dos erros que se 

verificaram em projectos de neg6cio electr6nico s"a atribuidos a falta de estratkgia. "0s 

pioneiros da Internet competiram de urna forma que violou quase todos os preceitos de 

urna boa estratkgia" (PORTER, 2001). De facto, i medida que as tecnologias de 

informaqiio se tornam, cada vez mais, acessiveis as empresas, as questdes estrategicas 

siio determinantes para identificar os vencedores (TETTEH e BURN, 200 1, p. 17 1 - 180). 

Por outro lado, a concentraqio nos aspectos tecnol6gicos, sem urna anilise prkvia dos 

aspectos relacionados com a viabilidade do negbcio, pode traduzir-se num insucesso 

imediato. Michael Dell (presidente e fundador da DELL COMPUTERS) refere que se 

urna empresa, com um mau negbcio, o colocar online, ele niio deixari de ser um mau 

negbcio, apenas passari a ser um mau neg6cio online. 



0 negdcio electrdnico 6 na mesma negdcio - muitas das regras tradicionais ainda se 

aplicam. 

SIEBEL e HOUSE (1 999) 

Gary Hamel (2001) esclarece a confus2o gerada pela utilizaqzo do conceit0 da nova 

economia. Segundo este autor, s6 ha urna economia. "E nessa economia ha duas 

realidades. A das empresas que conseguem implementar novas tecnologias, como a 

Internet, de um mod0 radical, gerando um salto na transparkncia e na reduqZo dos custos 

de distribuiq20, criando novas oportunidades, reinventando a forma como os clientes 

beneficiam; e a das outras, que usam a tecnologia como sua estratkgia, em vez de a 

usarem como ferramenta e que continuarZo a falhar, como ocorreu no ano passado com a 

correcq2o no mercado financeiro. Muitas destas empresas n2o apresentavam sequer urna 

s6 proposta de valor para o cliente. E, portanto, entre estas duas realidades haverh 

sempre um diferencial competitivo" (HAMEL, 2001). 

Tapscott (2001), refere que "h9 1001 maneiras de implementar soluq6es de neg6cio 

electr6nic0, algumas delas sem qualquer senso (veja-se o caso de muitas empresas que 

faliram recentemente). Lamentavelmente, s6 ap6s a falkncia de importantes projectos na 

area do neg6cio electr6nico C que as empresas compreenderam que a implementaqiio das 

tecnologias Internet nZo se traduzia, directamente, no desenvolvimento de urna 

vantagem competitiva. Geraram-se, por parte de muitos gestores, pensamentos errados, 

em rela920 a utilizaq2o das tecnologias Internet. Mais uma vez, Hamel (2001) explica 

que "houve gente que pensou que a tecnologia, em si, era estratkgia e outros que 

perceberam, correctamente, que a tecnologia 6, apenas, urna das formas de implementar 

urna boa estratkgia". 

Porter (2001) partilha da mesma visZo de Hamel ao considerar a Internet como "uma 

tecnologia com potencial - um poderoso conjunto de ferramentas que pode ser usado 

com sensatez, em quase todas as industrias e como parte de qualquer estratkgia". As 

empresas deverZo utilizar a Internet de urna forma estratkgica, para melhorar e 



desenvolver o serviqo, aumentar a eficicncia e potenciar os seus pontos fortes. Andrews 

(2002) considera que a Internet, por si prbpria, niio substitui ou modifica, radicalmente, a 

estratkgia da empresa, pode sim fortalec&la. 

Verifica-se, assim, que a estratkgia de neg6cio deverii ter, sempre, primazia sobre as 

decis6es de investimento em tecnologias Internet. A tecnologia deve ser conduzida pel0 

neg6cio e niio ao contriirio (BAKER, 2002). Tambkm Strassmann (2001) considera que 

s6 as empresas bem organizadas do ponto de vista estratkgico e econ6mico conseguiriio 

tirar proveito das tecnologias de informaqiio. "S6 as empresas que tEm um 

posicionamento estratkgico superior conseguem beneficiar realmente com os 

investimentos em TI's. 0 investimento nas TI's tem de ser estratkgico e de longo prazo, e 

niio uma imitaqiio seguidista do que os vendedores e consultores dizem" 

(STRASSMANN, 2001). 

Pode, entiio, concluir-se que o papel das tecnologias de informag50 e mais 

particulamente, das tecnologias Internet, k fundamentalmente, suportar a 

implementaqiio e aplicaqiio de diferentes estratkgias de neg6ci0, atravks da 

disponibilizaqiio de ferramentas estruturantes de todo o modelo (FARIA, 2002). Numa 

perspectiva mais alargada, pode considerar-se que o desenho do neg6cio electronic0 k a 

arte e a cicncia de utilizar tecnologias digitais para expandir as opqdes estratkgicas da 

empresa (SLYWOTZKY, MORRTNSON , 2000, p.8). Tambkm Tapscott (2001), refere 

que a Internet pemite muitas aplicaqdes, tecnologias e inovaqdes nos modelos de 

neg6cio. 

De facto, niio se deve fazer qualquer distinqiio entre a estratkgia de negbcio e a estratkgia 

de neg6cio electrbnico. Hii apenas uma estratkgia e ela deve ser a mesma em ambos os 

ambientes (GABRIELE, 2001). E importante que essa estratkgia seja desenhada para, 

sistematicamente, ir de encontro i s  necessidades do neg6cio (BAKER, 2002). Tambkm 

Faria (2002) considera que o desenvolvimento e a implementaqiio de tecnologias 

Internet k uma decis5o de cariz estratkgico, com impact0 em toda a organizaqiio e que 



deve estar inserida e articulada com a visiio da empresa, fazendo parte integrante da sua 

estratCgia global. 

Qualquer utilizaqiio da tecnologia, nomeadamente da Internet, tera de ter em conta o 

alinhamento com a estratkgia e os objectivos da empresa. Antes de se desenhar e 

implementar uma iniciativa de neg6cio electr6nico k necessario repensar o neg6ci0, ou 

seja a empresa tem de identificar os assuntos prioritarios. S6 ap6s esta identificaqiio C 

que estara em condiqaes de implementar as diferentes opq6es, em termos de desenho de 

neg6cio electronico, que respondam a essas prioridades. 

0 maior err0 das empresas k procederem a implementaqiio de uma nova tecnologia, sem 

terem em consideraqiio os aspectos que, de facto, querem melhorar nos seus negocios 

(KALAKOTA e ROBINSON, 1999, p. 187-187). Para se ser bem sucedido, no ambiente 

colaborativo actual, C necessario identificar bem os objectivos de neg6cio e desenvolver 

as acq6es estratkgicas necessarias, para assegurar a sua concretizaqiio. 0 

desenvolvimento de iniciativas de neg6cio electr6nico tem de estar, devidamente, 

enquadrado nestas acq6es (CULLEN, 2002). , 

Por exemplo, Damanpour (2001) considera que os objectivos que justificaram o 

desenvolvimento de iniciativas de neg6cio electr6nico siio, entre outros: 

Criar ou manter uma vantagem competitiva 

Melhorar o serviqo ao cliente 

Acompanhar a concorrencia 

Reduzir custos operacionais 

Melhorar a comunicaqiio com os colaboradores e a sua satisfaqiio 

Estabelecer ou expandir o reconhecimento da marca 

Procurar novos mercados para os bens e serviqos 

E sempre fundamental que se verifique um alinhamento entre a soluqiio de neg6cio 

electr6nico utilizada e a estratCgia da empresa. Por exemplo, uma soluqiio orientada para 



um canal de venda directa ao consumidor pode niio estar alinhada com uma estratkgia de 

reforqo das parcerias com os distribuidores (HOOFT e STEGWEE, 2001). 

5.1.4 A vantagem competitiva sustentbvel 

"A base fundamental do desempenho acima da mkdia, a longo prazo, e' a vantagem 

competitiva sustentada " 

PORTER (1 985) 

Mas, como C que C que as empresas podem utilizar a Internet para tornarem esta 

diferenciaqk mais forte e ganharem uma vantagem competitiva sustentada? 

A Internet, por si so, ngo garante uma vantagem competitiva dado que todos os 

concorrentes a podem utilizar (PORTER, 2001 e HAMEL, 2000). Slywotzky e 

Morrinson (2000), referem que o desenvolvimento de um neg6cio digital implica a 

utilizaqiio da Internet de uma forma 6nica e diferente da concorrhcia. A empresa deveri 

ser capaz de proporcionar aos seus colaboradores e demais parceiros (clientes e 

fornecedores) uma proposta de valor superior a dos seus concorrentes. 

Porter (2001), considera que ao utilizar a Internet para integrar todas as iniciativas de 

negocio electr6nico com a estratCgia geral e operacional da empresa, podera desenvolver 

vantagens competitivas sustentiiveis. Mas, apenas C possivel desenvolver vantagens 

competitivas sustentiiveis, atraves do posicionamento estratkgico, quando a Internet C 

utilizada com um instrumento de reforqo a estratkgia da empresa. Em vez de substituir as 

formas tradicionais de concorrer, a Internet devera complementa-las. Se as actividades e 

processos da empresa sairem reforqados com esta integraqiio, sera muito mais dificil a 

c6pia por parte dos concorrentes. 

Desta forma, a integraqgo de actividades e processos online com o mundo fisico (por 

exemplo, encomenda atrav6s de urn portal e recolha do bem ou serviqo numa loja) 

podera reforqar essa diferenciaqgo e trazer para as empresas importantes vantagens 

competitivas. 



Para esse efeito, dever-se-a considerar que a Internet tem impactos diferenciados ao 

longo da cadeia de valor (PORTER, 1999). Existem Areas, como por exemplo, a entrega 

fisica de produtos, em que a Internet pouco contribui para a alteraqgo dos processos de 

negocio. Para o desenvolvimento de vantagens competitivas, as empresas devergo 

identificar as actividades e os processos na cadeia de valor que lhes permitam, mais 

facilmente, reforqar essa diferenciaqgo e desenvolver vantagens competitivas. De facto, 

as tecnologias Internet ajudaram muitas empresas a gerar reduqBes de custo e 

crescimento dos lucros. Mas, para isso, as empresas tiveram de identificar 

prioritariamente lugar areas especificas de problemas, ao longo da sua cadeia de valor e 

depois analisar. como C que a tecnologia podia ajudar a resolver esses problemas (HECK 

e ARVIN, 2001). 

Porter (2001), conclui que a Internet tem uma influencia importante no custo e qualidade 

das principais actividades, mas ela ngo constitui a 6nica nem a influencia dominante. 

Factores convencionais como a escala, a qualificaqiio dos colaboradores e os 

investimentos em activos fixos, desempenham, tambkm, um papel predominante. Mas, 

se a Internet provoca uma mudanqa, em alguns aspectos, muitas das fonnas tradicionais 

de vantagem competitiva mantem-se intactas. 

Porter (2001) defende que s6 integrando a Internet, no conjunto da estratdgia da 

empresa, k que esta nova tecnologia se tornara numa forqa, igualmente, poderosa para a 

vantagem competitiva. No entanto, LEE (2001) considera que ngo ha um unico e 

dominante factor que garanta a uma empresa uma vantagem competitiva sustentada. Niio 

basta, por isso, as empresas adequarem a implementaqiio das tecnologias Internet as suas 

estratkgias especificas. Para alkm da correcta integraqiio de todas as iniciativas Internet, 

com a estratkgia da empresa, C necessario que a empresa redesenhe, com sucesso, as 

suas actividades (novos produtos, conte6dos, serviqos) e reforce os processos de 

neg6cio. 

De facto, Amit (um especialista que investigou as transformaqBes provocadas pelas 

tecnologias Internet, em vArias empresas) refere que, quando as empresas investem neste 



tip0 de tecnologias, ti2m de modificar os seus processos de neg6cio e a sua estrutura 

organizacional (Knowledge@Wharton Newsletter, 2002). A forma como este processo C 

conduzido C que seri determinante, para o desenvolvimento de vantagens competitivas 

sustentiveis. 

Relvas (1998) considera que para garantir uma supremacia competitiva sustentivel, mais 

importante que as novas tecnologias dos produtos, siio as novas tecnologias dos 

processos e a organizaqiio. Isto porque, segundo este autor, C relativamente simples 

imitar os produtos e ter acesso respectiva tecnologia. A tecnologia dos processos 

entendida, em sentido lato, (isto 6, a organizaqiio das multiplas actividades 

desenvolvidas por cada empresa, a sua configuraqiio e integraqiio) C, praticamente, 

inimitivel, nomeadamente, por reflectir uma evoluqiio temporal especifica. Sem duvida, 

que o mesmo se passa com as tecnologias Internet. Se as empresas implementarem 

pacotes de aplicaqbes Internet semelhantes aos dos seus concorrentes, niio conseguiriio 

desenvolver qualquer vantagem competitiva PORTER (2001). 

E, relativamente, ficil ter acesso A tecnologia do concorrente, mas C muito mais dificil 

copiar a tecnologia dos processos. Ou seja, para alCm do tip0 de tecnologias utilizadas C 

fundamental analisar a forma como elas siio implementadas (corno siio integradas no 

neg6cio e como C que os processos siio redesenhados e reforqados para criarem uma 

vantagem competitiva 6nica e dificil de copiar). A vantagem competitiva sustentivel nEo 

decorre do tip0 de solugties de neg6cio electr6nico que se implementam, mas sim na 

forma 6nica como ela C aplicada (HAMEL, 2000, p.17) e como se desenvolve o seu 

processo de implementaqiio (se ele 6 robusto e dificil de copiar). 

Niio basta formular, com sucesso, uma proposta de valor superior a dos seus 

concorrentes. Para a vantagem competitiva ser sustentivel, a empresa tem que gerar 

sistematicamente, atravCs da inovaqiio, novas propostas de valor a uma cadencia, 

sempre, superior a da concorrencia. Trata-se de desenvolver um posicionamento 

estratCgico coerente que lhe garanta a flexibilidade e a rapidez necessirias, para 

responder melhor a mudanqa e manter a competitividade. 



5.2 Tentativa de modelaqiio: Desenvolvimento do AITIC 

Apresenta-se, em seguida, uma tentativa de modelaqiio do impact0 das tecnologias 

Internet no desenvolvimento e sustentaqiio de vantagens competitivas. Com base na 

extensa revisiio conceptual dos temas relacionados corn a estratkgia de neg6cio 

electr6nico e nas observaq6es efectuadas i s  empresas que implementaram tecnologias 

Internet, desenvolveu-se uma ferramenta designada por A.I.T.I.C. (Anhlise do Impacto 

das Tecnologias Internet na Competitividade) que envolve as seguintes fases (ver Figura 

5.1 - Fluxograma do AITIC): 

1 .Caracterizaqiio do modelo de neg6cio da empresa. 

2. Identificaqiio e classificaqiio das vantagens competitivas, potenciadas pelas 

tecnologias Internet. 

3. Anhlise dos factores criticos de sucesso para o desenvolvimento de vantagens 

competitivas sustenthveis. 

3.1 - EstratCgia de Neg6cio: Fit e Posicionamento EstratCgico. 

3.2- Tecnologia dos Processos. 

4- Anhlise e compreensgo dos fundamentos das vantagens competitivas potenciadas 

pelas tecnologias Internet. 

Figura 5.1 - Fluxograma do AITIC 

1- Caractenzaplo do 
modelo de negbcio das vantagens competitivas. 

4- Anllise e compreenslo dos 
fundamentos das VC 

potenciadas pelas tecnologias Internet 

3 . 2 -  Tecnologia 
dos Prwessos 



5.2.1 Caracterizaqzo do modelo de negdcio da empresa 

0 concepqBo de modelo de neg6cio de Amit e Zott (2000) implica que o valor C gerado, 

atravCs da forma como as relaqbes de neg6cio s5o facilitadas. E, por isso, importante 

analisar de que forma C que as tecnologias Internet podem facilitar um relacionamento 

entre os parceiros, de caricter mais competitivo ou colaborativo (ARCHER e YUAN, 

2000). 

Uma empresa pode utilizar tecnologias Internet para suportar diferentes processos de 

neg6cio (por exemplo, procurement ou serviqo ao cliente). Um process0 baseado numa 

relaqBo mais competitiva (por exemplo, a compra de bens e serviqos indirectos), em que 

se previligia o factor custo podera ser bem suportado por uma soluqBo de e-procurement 

de um e-marketplace. Importa, por isso, analisar, nBo so a caracterizaqiio interna da 

empresa, como tambkm o tipo de relacionamento predominante que ela estabelece com 

os seus parceiros de neg6cio. 

Quadro 5.1 - Analise do Modelo de Neg6cio 

CaracterizaqBo interna: 

I 

Tecnologias Internet: Tipo de soluq6es e plataformas de neg6cio electr6nic0, utilizadas pela empresa. 1 

Breve caracterizaq50 focalizada nos aspectos relacionados com a infra-estmtura 
TIC, os recursos humanos e com os processos intemos de neg6cio (grau de 
formalizaqiio). 

Caracterizaqiio externa: 

A analise deste factores permitiri classificar o modelo e as soluqbes de negocio Internet, 

implementadas pela empresa. 

Breve caracterizaqiio focalizada no relacionamento, com os seus principais 
parceiros de neg6cio e no ambiente concorrencial. Como C que os diferentes 
agentes utilizam as tecnologias Internet? 



5.2.2 Identz$ca~Co e classz$ca~Co das vantagens competitivas potenciadas pelas 

tecnologias Internet. 

De acordo com Jammeson (1997), as tecnologias Internet podem gerar vantagens 

competitivas para as empresas, quando se verificarem um, ou todos os seguintes 

critkrios: 

Quadro 5.2 - Critkrios de Vantagem Competitiva 

TIP0 A): A Internet permite a empresa 
desenvolver uma actividade de negocio relevante 
que j i  existia, mas que agora C desenvolvida de 
uma forma mais ripida elou mais barata. 

Mais ficil distribuiqiio e acesso a informaqiio. 
Comunicaqiio entre colaboradores ou parceiros dispersos 
geograficamente, mais ripida e barata. 
ReduqHo de custos, relacionada com a melhoria dos 
processos e com o preqo dos bens e serviqos. 

TIP0 B): A Internet permite a empresa 
desenvolver uma actividade de negocio relevante 
que, anteriormente, nPo era possivel. 

Se a implementaqiio de tecnologias Internet corresponder, pel0 menos, a um destes 

critkrios, a empresa estara em condiqaes de desenvolver uma vantagem competitiva. 

E, no entanto, de destacar que o desenvolvimento de actividades de negbcio, de um 

mod0 nunca antes pensado (Tipo C), nomeadamente, atravks de redes empresariais 

suportadas na colaboraqiio e sincronizaqiio da cadeia de valor, k um critkrio que muito 

poucas empresas estariio em condiqees de cumprir. Devido As dificuldades intrinsecas de 

colaboraqgo e partilha de informaqgo de negbcio, entre os parceiros da cadeia de valor, 

este modelo, mesmo nas suas variantes mais simples, k de muito dificil execuqgo (HOF 

e HAMM, 2002). 

Mas, apesar da validade e interesse pratico de aplicaqiio no AITIC, esta classificaqiio de 

Jammeson niio pode ser considerada exaustiva, em relaqiio a geraqiio de vantagens 

competitivas, atravks das tecnologias Internet. De facto, para alCm das melhorias nos 

Pesquisa de informaqPo de negocio, por parte dos clientes, a 
qualquer hora do dia e em qualquer parte do mundo, sem ser 
necessiria a intervenqiio dos colaboradores da empresa (na 
base do customer self-service). 

TIP0 C): A Internet facilita e inspira o 
desenvolvimento de actividades de negocio, de 
um modo, nunca antes, pensado. 

Desenvolvimento de redes empresariais, suportadas na 
colaboraqiio e sincronizaqiio da cadeia de valor - geradas 
pela crescente concorr2ncia entre cadeias de valor. 



processos, poderh haver um enorme potencial ao nivel de desenvolvimento de novos 

produtos e servi~os baseados nestas tecnologias. 

5.2.3 Anblise dos factores criticos de sucesso para o desenvolvimento de vantagens 

competitivas sustentbveis. 

Depois de se ter concluido que a Internet, por si s6, n5o k a base da vantagem 

competitiva procura-se identificar como C que as vantagens potenciadas pela Internet 

podem ser sustentadas. Com base em revis50 bibligrhfica e na observa$io de empresas 

utilizadoras de tecnologias Internet, foram identificados os seguintes factores criticos de 

sucesso para o desenvolvimento de vantagens competitivas sustenthveis: 

Estratkgia de Neg6cio: Fit e Posicionamento EstratCgico. 

Tecnologia dos Processos. 

Estratkgia de Negdcio: "Fit" e Posicionamento Estratkgico 

Factor relacionado com o nivel de alinhamento das tecnologias Internet com as 

necessidades de neg6cio e a estratkgia da empresa. Procura-se investigar se, por um 

lado, os portais de neg6cio electrhnico que s5o seleccionados pelas empresas estiio, 

devidamente, alinhados como os seus objectivos estratkgicos e se, por outro, a sua 

utilizaq50 reflecte um posicionamento estratkgico diferenciado. 

Fit estratkgico: Existe um bomfit entre as tecnologias Internet utilizadas pelas empresa e 

os seus objectivos de negbcio? 

No capitulo 2 constatou-se a necessidade de desenvolver uma eficiente estratkgia de 

neg6cio electr6nico que esteja, devidamente, alinhada com os diferentes objectivos de 

neg6cio da empresa. Porkm, a nova configuraqih da cadeia de valor implica que a 

empresa desenvolva um conjunto de estratkgias de negbcio, utilizando diferentes 

tecnologias Internet, A medida das suas necessidades. Apesar de existir dificuldade em 

identificar ferramentas que lhe permitam monitorizar e gerir, eficientemente, estas vhrias 

estratkgias de neg6cio electr6nico ao longo da cadeia de valor (ASGEKAR, 2002), ofit 



estratkgico serh aqui analisado com base na "matriz de posicionamento no neg6cio 

electr6nico" (PATR~CIO et al, 2002). 

Esta ferramenta estratkgica, apresentada no capitulo 4, tem como principal aplicagb o 

apoio e suporte i s  decisdes empresariais, quanto i selecggo de tecnologias Internet 

(Portais B2B). Cada uma das empresas, em anhlise, serh posicionada num dos quatro 

quadrantes desta matriz, tendo em conta a sua preparagzo para o neg6cio electr6nic0, 

assim como a preparagzo dos seus principais parceiros e concorrentes. 

E fundamental que a empresa faga uma gestzo estratkgica do portf6lio de tecnologias 

Internet disponiveis, bem alinhadas com as suas necessidades de negocio (COPACINO e 

DIK, 2002). Verificou-se que, muitas empresas tEm necessidade de utilizar diferentes 

tecnologias Internet para suportar as suas estratkgias de negocio. Consequentemente 

posicionam-se em diferentes quadrantes da matriz (sincronicamente, para diferentes 

segmentos de neghcio, ou diacronicamente) onde desenvolvem as estratkgias de neg6cio 

electr6nic0, i medida das suas necessidades. 

Por exemplo, empresas que desenvolvam estratkgias pro-activas, em que o seu objectivo 

k reforgar as vantagens competitivas, apostam em portais pr6prios para um 

relacionamento mais restrito com os seus parceiros tradicionais (extranetslprivate 

exchanges). A Dell Computer k o caso mais evidente deste tipo de estratkgia. A extranet 

desta empresa com os seus fornecedores permite-lhe suportar e desenvolver a sua 

vantagem competitiva, baseada em processos de neg6cio pr6prios e muito particulares. 

Se a Dell participasse num e-marketplace, iria expor aos concorrentes algumas das suas 

boas prhticas, o que poderia p8r em causa a sua vantagem competitiva (COPACINO e 

DIK, 2002). 

Posicionamento Estratkgico: A vantagem competitiva identificada tem origem num 

posicionamento estratkgico distinto? 

A existencia do fit estratkgico n5o k suficiente para garantir o desenvolvimento de uma 

vantagem competitiva sustenthvel. E, tambkm, necesshrio que a vantagem competitiva 

identicada seja proveniente de um posicionamento estratkgico diferenciado. 

No capitulo 2 verificou-se que, a vantagem competitiva podia ser originaria de uma 

maior eficiencia operacional (fazer o mesmo que os concorrentes, mas melhor, mais 



eficientemente) ou de um diferente posicionamento estratkgico (oferecer aos clientes 

urna nova proposta de valor, diferente dos concorrentes). Porter (2001) refere que muitas 

das empresas que utilizam as tecnologias Internet privilegiam a concorrkncia, atravks de 

urna maior eficikncia operacional (resposta mais rapida e flexivel e a urn mais baixo 

custo). No entanto, a unica forma de elas se diferenciarem dos seus concorrentes, a 

longo prazo, 6 atravks de urn posicionamento estrategico distinto. 

Se a utilizaqiio das tecnologias Internet estiver de acordo com, pel0 menos, um dos trks 

criterios da JAMMESSON, a empresa poderh ganhar urna vantagem competitiva. No 

Quadro 5.3 - Fonte de Vantagem Competitiva, considera-se que as vantagens 

competitivas tip0 B) e C) s"a baseadas num diferente posicionamento estratkgico, 

enquanto que as do tip0 A) derivam de urna maior eficikncia operacional. 

Quadro 5.3 - Fonte de Vantagem Competitiva 

TIPO A): A Internet permite a empresa desenvolver 
uma actividade de neg6cio relevante que jB existia, mas 
que agora t desenvolvida de urna forma mais rBpida 
elou mais barata. 

A empresa ganha uma vantagem competitiva, baseada 
na eficihcia operacional (vantagem custo). 

TIPO B): A Internet permite B empresa desenvolver 
uma actividade de neg6cio relevante que, 
anterionnente, n5o era possivel. 

Tecnologia dos Processos 

Com a utilizagiio das tecnologias Internet os processos de neg6cio sZo melhorados, mais 

rapidos, melhor integrados e mais robustos? 

Este factor esth relacionado com o nivel de integragh das tecnologias Internet nos 

processos de neg6cio da empresa. Procura-se investigar o efeito das solugbes de neg6cio 

electr6nico na automaqZo/digitalizaq50 dos processos de neg6ci0, ou seja, avaliar se eles 

s8o melhorados, melhor integrados e mais robustos. 

A empresa ganha urna vantagem competitiva, baseada 
num diferente posicionamento estrattgico. 

TIP0 C): A Internet facilita e inspira o 
desenvolvimento de actividades de neg6cio de um 
modo, nunca antes, pensado. 

A empresa ganha uma vantagem competitiva, baseada 
num diferente posicionamento estrattgico. 



Para alCm dos factores relacionados com a estratkgia, C necessirio analisar se a empresa 

utiliza as tecnologias Internet de uma forma 6nica e de dificil cbpia, por parte dos 

concorrentes. Dado que, estas tecnologias esGo disponiveis a todos os concorrentes a 

unica fonna de se conseguir uma diferenciaqiio C atravCs de uma utilizaqiio e 

implementaqiio que reforge e melhore os seus processos de neg6cio. A tecnologia dos 

processos esta relacionada com a organizaqiio das diferentes actividades, por parte da 

empresa. Se a integraqiio das tecnologias Internet gerar um impacto positivo nessa 

organizaqk das actividades (ou seja, se os processos de neg6cio da empresa forem 

optimizados e reforqados), as vantagens competitivas poderiio ter um caracter mais 

sustentiivel. 

0 modelo da cadeia de valor de Porter (1985) irh ser utilizado para analisar o impacto da 

utilizaqiio das tecnologias Internet nos processos da empresa, no valor gerado para os 

clientes e na prdpria margem do neg6cio (ver Figura 2.4 - Principais AplicaqBes da 

Internet na Cadeia de Valor). 

A tecnologia dos processos implica urna anhlise dos processos chave da empresa, da sua 

definiqiio (dos processos individuais e comuns aos parceiros) e do fit entre as 

actividades. Segundo Porter (2001) e Hooft e Stegwee (2001), as tecnologias Internet 

pennitem a interligaqiio e coordenaqiio das varias actividades internas e externas, 

resultando num melhorfit entre elas (fisicas e virtuais) e em processos mais integrados. 

AtravCs da Figura 2.4. pode observar-se que C possivel automatizar grande parte das 

actividades da empresa e que, nonnalmente, as soluq6es de neg6cio electrbnico 

envolvem a integraqiio de varias dessas actividades. Por exemplo, uma soluqiio de 

compras electrbnicas tem impacto, niio s6 sobre as actividades de suporte (procurement), 

como tambCm as primarias (logistica de entrada). Se a tecnologia dos processos for 

robusta e dificil de copiar, gerando uma melhoria nos processos da empresa (reforqando 

e optimizando as areas chave do neg6cio), pennitird o desenvolvimento de vantagens 

competitivas sustenthveis. 



5.2.4 Anblise e compreensio dos fundamentos das vantagens competitivas potenciadas 

pelas tecnologias Internet. 

A anilise das diferentes fases desta ferramenta (ver Quadro 5.4 - Anilise dos factores 

criticos de sucesso para o desenvolvimento de vantagens competitivas sustentiveis) 

permite compreender os fundamentos das vantagens competitivas, potenciadas pelas 

tecnologias Internet e formular recomendaq8es estratCgicas para a sua sustentaqHo, com 

base nos diferentes critCrios de anilise. 

Quadro 5.4 - Anilise dos factores criticos de sucesso para o desenvolvimento de 

vantagens competitivas sustentiiveis. 

Existe um bomJit entre as tecnologias Internet, utilizadas pelas empresa, e os 
seus objectivos de negbcio? 

I 

Com a utilizaqzo das tecnologias Internet os processos de neg6cio sHo 1 Percepqgo 
melhorados, mais ripidos, melhor integrados e mais robustos? 1 +/- 

PercepqZio 
+/- 

A vantagem competitiva identificada tem origem num posicionamento 
estratCgico distinto? 

Se existir uma percepqHo positiva de um bom alinhamento entre as tecnologias Internet e 

a estratCgia e se a tecnologia dos processos for, suficientemente, robusta e dificil de 

copiar (ou seja, se os critCrios de anilise da tabela 5.4 forem, razoavelmente, 

cumpridos), h i  boas condiqdes, para que o tipo de vantagens competitivas identificadas 

possam ser desenvolvidas e sustentadas. 

Percepqgo 
+/- 

5.3 Aplicayiio do A.I.T.I.C. 

Esta ferramenta C aplicada a duas empresas que integraram as tecnologias Internet, nos 

seus modelos de neg6cio. 



5.3.1 Empresa da Industria da ConstruqCo Civil 

Apresentaqiio da empresa: Trata-se de uma empresa de construqiio civil que gere 

empreitadas, a partir de projectos fornecidos, pelos donos de obra. 0 ciclo de negdcio 

vai, desde a orqamentaqiio, ate a entrega da obra. E uma media empresa, num sector 

muito fragrnentado. 

1 - Caracterizaciio do modelo de neadcio da empresa: 

Analise do Modelo de Neg6cio 

Objectivos: Controlar as compras de bens e serviqos indirectos, com o objectivo de 

Factores 

I reduqiio de custos; I 

Descriyiio 

I Testar, habituar e treinar a organizaqiio para a utilizaqiio das tecnologias ( 
I Internet. I 
Infia-estrutura TIC adequada. 0 s  sistemas administrativos e o m6dulo de 

gestgo financeira das obras estiio, completamente, integrados. A gestiio 

operacional de obra C feita numa versiio cliente, instalada em PCs na frente 

de obra, que atravCs de um interface via e-mail comunica com o servidor 

central. HA outros m6dulos de gestk, ainda, niio integrados. 

0 s  colaboradores da empresa podem dividir-se em dois grupos distintos, 

mas com peso semelhante. Um grupo de colaboradores com curso superior 

e com grandes apetencias para as TIC e outro com mais dificuldade de 

adaptaqiio, pois executam as tarefas mais por repetiqiio que por 

compreensiio, o que dificulta muito a progressiio, ao nivel da TIC. Nos dois 

iiltimos anos, foi feito esforqo, niio formal, de formaqiio, por parte dos 

colaboradores da empresa (ex: utilizaqiio de e-mail e da intranet). 

HA formalizaqiio, de alguns, dos processos internos de neg6cio 

(nomeadamente, na Area das compras). 



recnologias 

Internet: 

Beneficios: 

Regista-se um fluxo de trabalho muito papel-intensivo com os clientes 

(reduzido numero de grandes empresas do sector public0 e privado) e 

fornecedores (um grande numero de PMEs). At6 ao momento, nenhum 

destes parceiros de neg6cio utiliza tecnologias Internet, no seu 

relacionamento comercial. 0 s  principais fornecedores de bens e serviqos 

directos siio pequenos sub-empreiteiros (pulverizaqiio do mercado), o que 

dificulta o aprovisionamento, porque tem de se recorrer a urn elevado 

numero de empresas para garantir o abastecimento. Isto introduz riscos, 

quanto as condiq6es legais das proprias empresas e dificulta o 

relacionamento por via electr6nica. Ha uma forte concorrencia, baseada no 

factor preqo. 0 s  principais concorrentes siio, geralmente, grandes empresas 

com sistemas proprietirios mais antigos, bem adaptados ao neg6ci0, mas 

que podergo ter mais dificuldade em evoluir para sistemas abertos. 

0 s  neg6cios da empresa est5o concentrados em Portugal. E s6, muito 

raramente s60 colocadas encomendas a fornecedores estrangeiros. 

A empresa utiliza urna soluqiio de compra electr6nica de bens e serviqos 

indrectos (economato) que C disponibilizada, atravCs de um e-marketplace 

horizontal. Para alkm desta iniciativa de neg6cio electr6nic0, existe, 

tambkm, um project0 de desenvolvimento da sua actual Intranet de neg6cio 

(que, neste momento, apenas C disponibilizada aos colaboradores da sede). 

A empresa pretende estabelecer, atravCs deste portal, a transferencia de 

informaqio de neg6cio entre o seu sistema de informaqgo na sede e os 

estaleiros. 

Com a utilizaqgo desta soluqBo, a empresa registou uma significativa 

reduqgo de custos na compra do economato (poupanqas de 40% em alguns 

items). A empresa fez um pequeno investimento (€ 37.41 por mCs para 3 

utilizadores poderem colocar as encomendas, atravCs deste sistema) e 

conseguiu um beneficio muito considerivel. No caso especifico das resmas 

de papel de fotoc6pia, o custo unitirio baixou de € 2.84 para € 2.29. Tendo 

em conta que o consumo semanal C de mais de 500 resmas pode-se, 

facilmente, estimar o seu impact0 na conta de resultados. 



Face, por um lado, a falta de preparaq50 dos seus parceiros de neg6cio e, por outro, a 
vontade de desenvolver competencias e experiencia no neg6cio electr6nic0, a empresa 

avanqou com a compra online de bens e serviqos indirectos. 

Trata-se de um caso tipico de um relacionamento focalizado na reduq5o de custo e na 

eficiencia operacional. 0 processo de compra do economato 6 bem suportado, por urna 

solug50 de compra electr6nica disponibilizada, pel0 e-marketplace. Esta opq50, pel0 

esmagamento de preqos e de press50 sobre os fornecedores, produz excelentes 

resultados imediatos e de fhcil quantificaqzo. No entanto, n5o se recomenda para o caso 

de produtos mais estratkgicos e de maior complexidade. 

2- Identifica~50 e classificac50 das vantagens competitivas potenciadas pelas tecnologias 

Internet: 

Com a utilizaqgo da soluqb de compra electrbnica, a empresa desenvolveu urna 

vantagem competitiva baseada no crit6rio A): 

Critkrio de Vantagem Competitiva 

relevante, que jh existia, mas que, agora, 6 

desenvolvida de urna forma mais rhpida 

elou mais barata. 

CritCrio 

TIP0 A): A Internet permitiu a empresa 

desenvolver urna actividade de neg6cio 

De facto, a solug50 de compra electr6nica permite a empresa desenvolver esta actividade 

de urna fonna mais rhpida (0s compradores podem colocar as encomendas a qualquer 

hora - de acordo com o fluxo de aprovaq5o estabelecido) e mais barata (com urna maior 

economia do processo de compra - menores custos administrativos e de comunicaqBes e, 

fundamentalmente, na reduqgo do custo do economato). 

Caracterizaqiio desta situaqiio 

Reduq5o de custos, relacionada com a melhoria 

dos processos e com o preqo dos bens e serviqos. 



3- Anhlise dos factores criticos de sucesso para o desenvolvimento de vantaaens 

competitivas sustentiveis. 

3.1 - EstratCaia de Neg6cio 

3.1.1- Fit estratkgico: 0 posicionamento desta empresa leva a concluir que esti a 

desenvolver uma estratkgia de apreendizagem no neg6cio electr6nico. De facto, nem a 

empresa, nem os seus mais directos parceiros estiio bem preparados para um 

relacionamento por via electrbnica. E, quando a empresa tomou a decisiio de comprar 

electronicamente o material de economato, teve de recorrer em primeira miio aos 

fornecedores que constavam do cathlogo disponibilizado pel0 e-marketplace. S6, numa 

segunda fase, C que os fornecedores tradicionais deste tipo de produto participaram neste 

tip0 de transacqiio, para conseguirem continuar a fornecer esta empresa. 

Verifica-se, neste caso, que a participaqiio num e-marketplace, com o objectivo de 

reduzir custos, esth bem alinhada com um modelo de relacionamento muito competitivo 

com os fornecedores de bens e serviqos indirectos. Este estratigia permite, tambCm, a 

empresa testar as tecnologias Internet em processos de neg6cio mais simples e menos 

estratkgicos e, desta forma, preparar os seus recursos humanos, para um uso mais 

extensivo da sua intranet de neg6cio (project0 emergente de maior complexidade e 

importincia). 

3.1.2 - Posicionamento EstratCgico: Verifica-se que, a empresa desenvolve uma 

vantagem competitiva cuja principal fonte C a eficizncia operacional (vantagem custo). 

Fonte de Vantagem Competitiva 

TIP0 A): A Internet permite a empresa 

desenvolver uma actividade de neg6cio relevante, 

que j i  existia, mas que agora C desenvolvida de 

uma forma mais ripida elou mais barata. 

Fonte 

A empresa ganha uma vantagem 

competitiva baseada na eficisncia 

operacional (vantagem custo). 



Dada esta circunstkcia, o eventual Jit estratkgico n5o sera suficiente para esta empresa 

conseguir um posicionamento estratkgico distinto e, desta forma, sustentar a vantagem 

competitiva identificada no ponto 2. 

3.2. Tecnologia dos Processos: 

Gragas ii facilidade e pouca complexidade desta soluq5o de negocio electrbnico, a 

empresa teve oportunidade para reorganizar a compra, deste tipo de produtos. A 

implementaq50 desta soluq8o decorreu, praticamente, num dia, com a inscriq5o da 

empresa e a atribuiq50 a tres utilizadores de permiss6es e respectivas paswords. 0 

desenvolvimento do worylow do processo de compra electrbnica foi facilitado por, ja, 

existir uma formalizaq80 do processo tradicional de compra deste tip0 de produtos. Foi 

s6 passa-lo de manual, para electrdnico, criando-se um sistema de aprovaq50, baseado 

no worylow do proprio sistema. A aprovaq8o passou a ser electrbnica (C feita pel0 

sistema), o que facilitou o envio da encomenda, para o fornecedor e reduziu os seus 

custos de emiss8o. 

As maiores alteragaes no processo foram ao nivel da negociaq50. A responsabilidade, 

por esta actividade, passou a estar concentrada nos tres colaboradores que tem acesso ao 

sistema. A empresa definiu e criou o seu prdprio catalogo corporative, prB 

seleccionando produtos e fornecedores, com base nas necessidades consolidadas de 

todos os clientes internos. Quando C efectuada uma encomenda, pela primeira vez, 

atravks do e-marketplace, um destes responsiveis telefona ao fornecedor para garantir 

que os canais de comunicaq50 est5o a funcionar e, a partir dessa altura, todo o processo 

entra em rotina. 

Neste momento, todas as encomendas s5o colocadas, atravCs do e-marketplace e o 

processo de compra, deste tipo de produtos, parece estar mais controlado e robusto que 

na forma anterior, havendo uma boa integragzo entre as actividades de 

suportelprocurernent e prim~riasllogistica de entrada (ver figura abaixo, com a analise 

dos efeitos das tecnologias Internet na cadeia de valor da empresa). 



M o  do relaaaaamento Gat50 do rekcionamento wm ar dimtea 
com a, fwecalmes 

Para alem das vantagens quantificadas pela redu@o no custo do economato, esta solu@o 

pode contribuir para uma melhor integra@o das diferentes actividades (nomeadamente, 

da n e g o c w  e da requisi@o), G o  havendo, no entanto, possibilidade de estimar este 

impact0 na margem. 

4- Adlise e compreensh dos fundamentos das vantagens comvetitivas potenciadas 

pelas tecnolonias Internet: 

E perceptive1 um bom fit estrategico entre os objectives de negocio e a solu@o de 

negkio electronic0 implementada. 

No entanto, a vantagem competitiva, desenvolvida pela empresa, G o  tem como fonte 

urn diferente posicionamento estrategico. A empresa, apenas, desenvolve a mesma 

actividade (compra de economato), mas de uma forma diferente (atraves de um e- 

marketplace). Niio serir, por isso, dificil a outras empresas concorrentes conseguirem, de 

forma igual, uma redu@o no custo do economato. Esta s i w o  poderir conduzir a uma 

redu@o ou elitninaq.50 da vantagem competitiva, inicialmente, desenvolvida por esta 

empresa, a curto prazo. E, mesmo que a implementa@o da compra electronics seja 

suportada por uma boa tecnologia de processes (o que atk parece ser o caso), sera, 



- 

sempre, dificil sustentar uma vantagem competitiva, baseada, apenas, numa redu@o de 

custos (maior eficihcia operacional). 

Analise dos factores criticos de sucesso, para o desenvolvimento de vantagens 
- 

competitivas sustenthveis: 

Recomenda@es: 

Para alem das vantagens custo, geradas pela compra de economato, atraves do e- 

marketplace, a empresa encontra-se melhor posicionada para implementar solug6es de 

negocio electronico com maior complexidade. 

Existe urn bom jit entre as tecnologias Internet, utilizadas pelas 

empresa, e os seus objectives de negocio? 

A vantagem competitiva identificada tern origem num posicionamento 

estratkgico distinto? 

Com a utilizaeo das tecnologias Internet os processes de negocio s5o 

melhorados, mais riipidos, melhor integrados e mais robustos? 

Evoluqiio na Matriz Posicionamento 

Percepeo positiva 

Percep@o negativa 

Percepeo positiva 

Recomenda-se, por isso, que a empresa evolua para uma estratkgia de desenvolvimento 

(ver figura) suportada na sua intranet de negocio (integrando, electronicamente, as 



actividades secundirias com as primirias, relacionadas com as operaqees), para que, 

desta forma, possa alcanqar urna vantagem competitiva mais sustentivel. 

5.3.2 Ernpresa da Indhtria Tgxtil 

Apresentaqiio da empresa: Trata-se de urna empresa produtora de fio (fiaqiio), que faz 

parte de um grupo de empresas do sector t5xtil e que estabeleceu com um cliente 

estrattgico (uma empresa produtora de tela - tecelagem) urna relaqZo mais colaborativa, 

suportada por tecnologias Internet. 

1- Caracterizaciio do modelo de neg6cio da empresa 

Anilise do Modelo de Neg6cio 

I 1 reduzir os custos operacionais e, acima de tudo, fidelizar um dos seus 1 
Factores 

Objectivos: 

I 1 clientes estrattgicos, atravts da prestaqiio de um melhor nivel de serviqo. I 

Descriqiio 

A empresa pretende desenvolver um sistema que lhe permita poupar tempo, 

Caracterizaqiio 

interna: 

A empresa apresenta urna razoivel infra-estrutura de tecnologias de 

informaqiio, nomeadamente, com um sistema de informaqiio integrado ERP 

que cobre a maior parte das Areas da empresa. Regista-se, no entanto, urna 

fraca conectividade, dado que ainda se ligam ao exterior, atravts de urna 

linha telefbnica comutada, assim como um baixo uso do e-mail e acesso a 

Internet. Por outro lado, h i  um razoivel nivel de preparaqiio dos 

colaboradores, para a utilizaqiio das novas tecnologias, dado que urna parte 

significativa destes, jay desenvolveram este tipo de compet5nciasY na 

utilizaqb do ERP. Empresa com procedimentos de qualidade IS0 9001, 

versiio 2000, que definem os processos e os respectivos indicadores de 

avaliaqiio. 



Caracterizaqiio 

externa: 

Internet: 

0 s  clientes desta emmpresa siio tecelagens que na sua esmagadora maioria 

ainda niio utilizam os meios electr6nicos, para relacionamento com os seus 

parceiros de neg6cio. Com excepqiio das que fornecem os grandes 

distribuidores e retalhistas mundiais e que estiio ligados a eles 

electronicamente (via EDI), a maior parte dos clientes ainda niio usa a 

Internet. As compras siio feitas a traders internacionais que vendem o 

algodiio, com base no preqo de mercado (da bolsa do algodiio), mas que, 

tambkm niio se relacionam electronicamente. Estes fornecedores dominam o 

preqo da matkria prima e tbm, por isso, um grande poder de mercado. 0 s  

grandes concorrentes siio empresas estrangeiras que tbm poder para definir 

os preqos no mercado nacional. 

A empresa desenvolveu com um cliente estratkgico uma soluqiio electrbnica 

de colaboraqiio na cadeia de valor, que se baseia num interface system-to- 

system (em que ambos os ERPs da empresa e do seu cliente estiio 

interligados atravks da Web). Esta soluqiio de integraqiio das cadeias de 

abastecimento permite a gestiio completa das encomendas (criaqiio da 

encomenda, especificaqiio tCcnica, consulta de stocks, confirrnaqiio e 

acompanhamento do estado da encomenda), por parte do cliente. Para alCm 

destas funcionalidades, permite o controlo de qualidade dos produtos e a 

previsiio de necessidades, para suporte ao planeamento. 



Beneficios: Regista-se uma poupanqa de tempo e uma reduqiio dos custos de inventario, 

tanto para a empresa, como para o seu cliente. Estes beneficios siio 

resultantes da maior visibilidade sobre o ciclo de abastecimento da 

encomenda (desde a produqk at6 i entrega final e ao control0 de 

qualidade), proporcionada pela implementaqk desta soluqiio. 0 cliente 

consegue fazer o seguimento da encomenda (por exemplo, ver se jh entrou 

em produqiio) e o fornecedor consegue saber se o cliente esth a consumir o 

produto, de acordo com o planeado, o que lhe permite, se necessario, 

reformular o plano de entregas (fazendo o reabastecimento automatico - 

com reposiqiio do inventirio). 

No entanto, empresa acredita que a maior vantagem desta soluqZo C 

proporcionar ao seu cliente um maior nivel de serviqo e que, desta forma, 

1 podera contribuir para o aumento da sua fidelizaqilo. 

0 modelo de neg6cio desta empresa C muito focalizado no desenvolvimento de relagees 

colaborativas com os seus parceiros. A implementaqiio desta soluqiio foi conseguida, 

graqas ao forte e s6lido relacionamento que a empresa estabeleceu com um cliente 

estratkgico. S6, desta forma, foi possivel partilhar informaqiio de neg6cio confidencial, 

requisito essencial, para o sucesso deste tip0 de iniciativas. 

2- Identificaciio e c1assifica~"a das vantagens competitivas potenciadas pelas tecnoloaias 

Internet: 

Com a utilizaqiio da soluqiio de compra electronics a empresa desenvolve uma vantagem 

competitiva baseada no critCrio C). 

CritCrios de Vantagem Competitiva 

TIP0 C): A Internet facilita e inspira o Desenvolvimento de redes empresarial suportada 

desenvolvimento de actividades de na colaboraqiio entre os parceiros de neg6cio. 

neg6cio de um mod0 nunca antes 

pensado. 

CritCrios Caracterizaqiio desta situaqiio 



A empresa consegue gerar uma vantagem competitiva, desenvolvendo o processo de 

gestgo de encomendas, de um modo, totalmente, diferente. A colaboraqgo resultante da 

integraqiio das cadeias de abastecimento da empresa e do seu cliente, traduz-se numa 

melhoria do processo e num nivel de serviqo muito superior, fundamentalmente, ao nivel 

da reposiqgo do inventario. 

3- Analise dos factores criticos de sucesso para o desenvolvimento de vantanens 

competitivas sustenthveis. 

3.1 - Estratkaia de Nea6cio 

3.1.1 - Fit estratkgico: A empresa convidou um cliente estratkgico a participar numa 

plataforma de relacionamento electr6nic0, de suporte a cadeia de abastecimento. Apesar 

do desenvolvimento e desenho da soluqgo de negocio electr6nico ter envolvido ambas as 

partes (requisito importante, para a sua boa implementaq?io), foi esta empresa 

fornecedora de fio que assumiu uma estratkgia pr6-activa de lideranqa deste projecto. 

Ha a percepqgo que esta iniciativa se enquadra bem no tip0 de relacionamento mais 

colaborativo, que a empresa pretende desenvolver com clientes mais estratkgicos (com o 

objectivo especifico de os fidelizar), podendo-se concluir, por isso, que existe um bom 

fi t  estratkgico. De facto, a maior visibilidade sobre todo o processo, com informaqgo 

mais detalhada e atempada do nivel de inventario, permite a empresa responder de uma 

forma mais cklere e hgil As variaqaes dos consumos do cliente. 

Em funqgo dos resultados obtidos deste caso, a empresa considera que a prestaqgo 

especifica deste tipo de informaqgo k fundamental e decisiva, ngo s6 no processo de 

fidelizaqgo deste cliente, como de outros clientes estratkgicos. E, por esta razgo, que a 

empresa tem como objectivo extender este tip0 de relacionamento a outros clientes 

(alargando a sua rede empresarial), atravks da implementaqgo deste sistema. 

3.1.2 - Posicionamento Estratkgico: Verifica-se que a empresa desenvolve uma 

vantagem competitiva, cuja principal fonte deriva de uma nova forma de relacionamento 



corn os clientes focalizada na colaboragiio e partilha de informagiio (diferente 

posicionamento de negbcio). 

Fonte de Vantagem Competitiva 

/ desenvolvimento de actividades de neg6ci0, 1 baseada num diferente posicionamento I 

CritCrios 

TIP0 C): A Internet facilita e inspira o 

Fonte 

A empresa ganha uma vantagem competitiva, 

Tendo em conta que a indhstria textil niio k urn cliente tradicional e regular das 

tecnologias Internet e que niio existe conhecimento p6blico de concorrentes a 

desenvolver este tip0 de iniciativas com outros parceiros, esta empresa poderh ter boas 

oportunidades para desenvolver uma vantagem competitiva, baseada neste tipo de 

posicionamento estratkgico. 

de um rnodo nunca antes pensado. 

3.2. Tecnoloaia dos Processos: 

Apesar desta iniciativa de neg6cio electr6nico ter sido liderada pela empresa 

fornecedora, a sua implementagiio na cadeia de valor de ambos os parceiros foi 

desenvolvida com base no mesmo software e conduzida pel0 mesrno fornecedor 

tecnol6gico (software house). Procurou-se, desta forma, evitar problemas relacionados 

corn a integragiio dos sistemas de informagiio, geralmente responsiveis pel0 insucesso 

de muitas destas iniciativas. IVeste caso concreto, os sistemas ERF' da empresa e do seu 

cliente foram interligados atravks de servidores web. A transferencia de informa~iio, 

atravks da Internet, perrnitiu a digitalizagiio dos processos comuns, relacionados corn a 

coordenagiio das diferentes actividades que siio desenvolvidas entre as duas empresas. 

Esta nova forma de relacionamento permite que o cliente faga o seguimento da 

encomenda (desde a altura em que a encomenda entrou em produgiio, at6 A sua entrega) 

e que o fornecedor consiga saber se o cliente esth a consumir o produto, de acordo com o 

planeado (e se necesshrio reformular o plano de entregas - com a reposigiio atempada do 

inventhrio). 

estratkgico (redes empresariais). 



Do ponto de vista da empresa fomecedora (ver figura abaixo), a integraflo electronica 

das actividades de suporte (infia-estrutura da empresa - sistema ERP) e p d r i a s  

( o p q k ,  logistics de saida, marketing e vendas e servip) parece pennitir o redesenho 

e a melhor integra@o dos processos e o refor~o dofit, entre as vhrias actividades. Se isso 

se vier a verificar, registar-se-a um impacto positivo na margem, resultante de urna 

melhoria na prestaflo do servip ao cliente e na sua, consequente, maior satisfaflo e 

fidelizaqb. 

GestZo do relaaoaamento Gestao do rekcioaamento com ce cdientes 
com ce fmecedares 

LcgMica & 
entrada 

4- Anhlise e comvreensiio dos fundamentos das vantagens comvetitivas, votenciadas 

pelas tecnologJas Internet: 

Do ponto de vista da estrategia de negocio, a relmo solida e de codan* mutua que ja 

existia entre os parceiros pennitiu o desenvolvimento desta solq5o colaborativa, atraves 

de uma partilha efectiva de informa@o de negocio, entre os parceiros. 

Ja no que diz respeito a tecnologia dos processos, nestes casos de redes empresariais, hii, 

geralmente, uma dificuldade acrescida, pel0 &cto de ser necessirio integrar com sucesso 

1-150 so os processos individuais da empresa, como t a m b b  os que ela tem em comum 

Operaqb Marketmge 
vendas 

Logidca & 
saida 

Senip 



com o seu parceiro de neg6cio. S6, desta forma, sera possivel avaliar, totalmente, o 

efeito da integraqiio da cadeia de valor, no aumento da competitividade, de cada uma das 

empresas. 

Apesar de niio ser possivel avaliar, claramente, neste caso especifico, o efeito da 

tecnologia dos processos, h i  uma percepqk generalizada que, para a empresa 

fornecedora, os crittrios siio positivos (ver quadro abaixo), significando isso que a 

vantagem competitiva, proporcionada pel0 novo relacionamento colaborativo com o 

cliente, podera ser de facto desenvolvida e sustentada. 

Analise dos factores criticos de sucesso, para o desenvolvimento de vantagens 

competitivas sustent~veis: 

Existe um bom fit entre as tecnologias Internet utilizadas pelas empresa 

e os seus objectivos de negbcio? 

Percepqiio positiva 

A vantagem competitiva identificada tem origem num posicionamento 

estrattgico distinto? 

Recomendac6es: 

Para continuar a desenvolver e sustentar esta vantagem competitiva, a empresa deveri 

extender este tipo de soluqiio a outros parceiros, focalizando-se, assim, num modelo de 

empresa em rede, suportado na colaboraqiio e sincronizaqiio da cadeia de valor. 

Recomenda-se, por isso, que a empresa desenvolva o seu plano de alargamento da rede 

empresarial a outros clientes estrattgicos, suportada neste tipo de soluq6es de neg6cio 

electr6nico. 

Percepqiio positiva 

Com a utilizaqiio das tecnologias Internet os processos de neg6cio siio 

melhorados, mais rapidos, melhor integrados e mais robustos? 

Percepqiio positiva 1 



6.1 Evoluqiio e impactos do neg6cio electr6nico 

6.1.1 AdopqZo das tecnologias Internet 

Apesar dos muito publicitados fracassos de projectos de neg6cio electr6nic0, 

nomeadamente, dos primeiros e-marketplaces, as tecnologias Internet jS marcaram, 

definitivamente, a sua presenga no mundo dos neg6cios (COPACINO e DIK, 2002). E, 

nem mesmo, a incerteza nas condig6es econ6micas a nivel mundial impede as empresas 

de desenvolverem e planearem projectos de neg6cio electr6nico B2B (CAMERON, 

2002). 

"No mundo dos negdcios, se a empresa continuar a correr a concorr&cia pode mordg- 

la, mas seJicar parada serh engolida " 

Victor Kiam 

Ao longo deste trabalho, foram analisados inhmeros exemplos de empresas que niio 

ficaram paradas e jS existem alguns indicios de que a Internet estS, finalmente, a emergir 

como uma verdadeira, poderosa e essencial ferramenta de neg6cio. 

A principal conclusiio de um estudo levado a cab0 pel0 Institute for Supply 

Management e a Forrester Research, sobre o impacto do neg6cio electr6nic0, C que 

as empresas reconhecem que hS enormes beneficios potenciais, mas que a sua 

concretizag50 poderS demorar mais do que foi antecipado (KEOUGH, 2002). 

Outro estudo conjunto da Cap Gemini Ernst & Young e da Line56 Research 

constatou que mais de 75% dos entrevistados pensam que os portais B2B siio, 

estrategicamente, importantes para as suas empresas (MELLO, 2002). 

E, de acordo com Cameron (2002), estima-se que 27% do neg6cio das empresas 

Norte-Americanas, em 2006, serS realizado atravCs da Internet. E em Portugal, o 

presidente da GalpEnergia estima que 30% das compras do grupo, jS em 2003, sejam 

conduzidas online. 



Mas, ainda que as perspectivas sejam boas, o neg6cio electr6nico encontra-se numa fase 

embrinonhria e muito longe de atingir a maturidade. De facto, niio hh grande neg6cio a 

ser conduzido atravCs da Internet (BERMUDEZ, 2002). Por exemplo, em 2001, o 

comCrcio electr6nico niio chegava a 2% do comCrcio global dos EUA (B2B Outlook 

2002). 

Ao atravessar esta nova fase de evolu~iio incremental, tambCm, designada por revolu~iio 

silenciosa ou por segundo capitulo da Internet (DAMANPOUR, 2001), C dificil ignorar 

um paralelo com a evolu~iio de outras tecnologias. Por exemplo, Hof e Hamm (2002) 

consideram que a Internet ainda esth na fase do modelo T, num paralelo a evolu$io da 

ind6stria autom6vel. E, para muitos analistas, o caminho de ferro era a Internet de ha 

150 anos atras. 

A experiencia acumulada indica que a infra-estrutura da ind6stia e os habitos das 

pessoas demoram anos a mudar, independentemente, da f o r ~ a  e do rimto que a nova 

tecnologia imponha. 0 historiador e professor Chris Freeman, citado por Hof e Hamm 

(2002) refere que levara muito tempo at6 que a que os efeitos da Internet se verifiquem, 

na actividade econ6mica de uma forma mais extensa. Na sua opiniiio, isso requer um 

enorme process0 de apreendizagem e de mudan~a cultural. 

Numa fase em que a economia, ainda, se recente do 11 de Setembro, designada pel0 

economista Paul h g m a n ,  de "economia do medo", muitas, das iniciativas, 

relacionadas com as novas tecnologias Internet ficaram congeladas. Mesmo assim, 

houve empresas que, apesar da situa~iio econ6mica de incerteza que se vive, 

actualmente, detectaram oportunidades e investiram em novas tecnologias Internet. 

Contudo, muitas destas iniciativas foram mais focalizadas em projectos incrementais de 

alavancagem dos sistemas existentes e, niio tanto, no desenvolvimento de novas 

plataformas (KADOR, 2002). 

Neste segundo capitulo da Internet, o investimento em iniciativas de neg6cio electr6nico 

ter& provavelmente, uma natureza diferente. 



6.1.2 Impacto nu produtividade 

Na pr6xima decada, as empresas de sucesso utilizariio tecnologias Internet, para partilhar 

complexos processos de neg6cio com os seus parceiros. Estes investimentos levariio a 

um aumento da produtividade, relacionada com o comCrcio colaborativo, ou seja, os 

ganhos incrementais de produtividade que decorrem da utilizagiio das tecnologias 

Internet, para a coordenagiio de actividades de negocio entre as empresas (CAMERON, 

2002). Estes ganhos de produtividade seriio visiveis, atravCs dos seguintes factores: 

Redugiio dos custos: a Internet permite cortar nos custos de relacionamento com os 

parceiros de neg6ci0, atravCs da utilizagiio de tecnologias de integragiio e de solugdes 

de comCrcio colaborativo que permitem uma melhor coordenagiio desses m6ltiplos 

parceiros. 

Melhoria na informagiio de mercado: actualmente, a maioria das empresas tem falta 

de visibilidade, em relagiio a procura e aos seus constrangimentos de produgiio. 

Utilizando solugdes de neg6cio electr6nic0, vocacionadas para a previsiio da procura 

e gestiio de canais, as empresas conseguem ganhar visibilidade sobre essas 

operagdes. 

Aumento da oferta: o relacionamento, com um numero mais elevado de 

fomecedores, simplificado pela utilizagZo de standards de comunicagiio electr6nica, 

permite gerar mais efici6ncia nos mercados. 

Ainda de acordo com Cameron (2002), estima-se que as eficiencias geradas pela maior 

colaboragiio entre os parceiros de neg6cio se traduziriio, para a economia Norte 

Americana, numa mCdia de ganhos incrementais de produtividade na ordem dos 1.3% 

anuais, durante a pr6xima decada (0.8% por ano, de 2002 a 2003; 1.7% por ano, de 2004 

a 2007 e 1.2% a partir de 2008). 

Um grupo de economistas, em que se destaca Robert Litan (Brookings Institution), 

estimou em 2001 que a Internet aumentava a produtividade de um-quarto a meio ponto 

percentual, apenas nos EUA. 0 aumento de apenas um-tergo de urn ponto percentual, 



durante a pr6xima dtcada, aumentaria o rendimento Americano mtdio anual em, 

aproximadamente, 1500 d6lares Americanos, no ano 2010 (HOF e HAMM, 2002). 

Eduardo Casais (2002) analisa o impact0 da Internet na produtividade do trabalho, ao 

nivel da racionalizaqiio dos processos; da reduqiio sistemitica dos erros, causa de custos 

de "rework", de devoluqbes e garantias; da reduqiio dos tempos de execuqiio e do 

melhor desempenho, graqas a sistemas de suporte A decisiio. 

Segundo este autor, esta anilise t muito importante, para um pais como Portugal, que 

tem a mais fraca produtividade de trabalho na Europa, tanto em termos de produtividade 

por trabalhador, como sobretudo, em termos de produtividade por hora de trabalho. 

Casais (2002) aponta para a necessidade de se investir, fortemente, na digitalizaqiio dos 

processos de neg6ci0, como o vector mais promissor de ganhos de produtividade, e, 

consequentemente, de crescimento econ6mico e bem estar social. 

6.1.3 Factores de aceleraqa"~ 

Um dos factores que teri uma influencia decisiva na velocidade de aceitaqiio e 

implementaqiio destas novas tecnologias t a press50 do mercado, nomeadamente, 

quando os grandes clientes e fornecedores "puxarem", convinctamente, os seus parceiros 

para o neg6cio electr6nico. Por exemplo, quando a GE informar os seus fomecedores 

que eles teriio de comunicar com ela, atravts da sua private exchange, poucos estariio em 

condiqbes de dizer A GE que niio es tk  interessados no seu neg6cio de 8 bilibes de USD 

(BERMUDEZ, 2001). 

Mas, apesar de muitas empresas possuirem, ji ,  ligaqbes electr6nicasY com alguns dos 

seus maiores e mais importantes parceiros, os processos manuais e papel intensivos 

continuam a ser predominantes, no panorama actual dos neg6cios. Verifica-se que, a 

maior parte das pequenas e mtdias empresas, que constituem a maior parte do tecido 

empresarial, continuam relutantes em mudar para uma nova forma de transaccionar e, 

dificilmente, alinhariio com os seus parceiros na substituiqiio dos processos papel 

intensivos. 



Torna-se, por isso, necessirio que as pequenas e mkdias empresas desenvolvam, por 

iniciativa pr6pria, projectos de apreendizagem e primeiro contact0 com as tecnologias 

Internet e que, em simultitneo, as grandes empresas promovam incentivos a sua 

utilizaqiio, recorrendo, por exemplo, a concess5o de mais descontos ou melhores 

condiqbes de pagamento aos seus parceiros digitais (LEHMANN, 2002). 

Para aqueles que esta"o a estudar o negdcio electrdnico, o meu conselho e' que faqam 

alguma coisa. Faqam um project0 piloto. Faqam uma apreendizagem. NGo fiquem 2E 

espera, faqam simplesmente alguma coisa. 

DeclaraqiTo de Earnest Deavenport Jr., Presidente e CEO da Eastman Chemical, na Conferkncia da 

Forrester sobre estratigias de negdcio electrdnico, em 4 de Abril de 2001. 

Para a l h  da press50 do mercado, n5o se pode deixar de referir que a rapidez na 

implementaq50 de iniciativas Internet, ao nivel da digitalizaqgo da cadeia de valor, vai 

ser determinada pela capacidade interna de ultrapassar os constrangimentos relacionados 

com a tecnologia, os processos, as pessoas e a cultura organizacional, factores ja 

analisados, neste capitulo. Trata-se de avaliar a capacidade de cada industria em 

estandardizar este tip0 de processos e formatos de dados, com os parceiros (num clima 

de confianqa que possibilite a partilha de informaq50 de neg6cio) e de integrar, 

correctamente, e sem problemas as soluqbes de neg6cio electr6nico nos seus sistemas de 

back-office. 

6.1.4 Impacto na cadeia de abastecimento 

De acordo com a analise efectuada, ao longo deste trabalho, a nova diniimica dos 

neg6cios e a desestruturaqiio da cadeia de valor tradicional forqou muitas empresas a 

desenvolverem estratkgias de reduq5o de custos, de aumento de produtividade e de 

melhoria da relaqgo com os diferentes parceiros (clientes, fornecedores e colaboradores), 

suportadas por tecnologias Internet. 

Mas as iniciativas de neg6cio electr6nico mais comuns serviram, basicamente, para 

automatizar processos relacionados com transacqbes, nomeadamente, a colocaqZo e 

confirmaq50 das encomendas e a facturaqgo (veja-se o caso da empresa de construq20 



civil). Apesar das redug6es de custo geradas serem significativas, elas reflectem, apenas, 

uma pequena parte do impact0 potencial da Internet na cadeia de valor. Por6m o seu 

enorme potencial s6 seri realizado, quando as empresas passarem da automagiio dos 

processos de transaccionais, para iniciativas que mudem, significativamente, a pr6pria 

cadeia de valor, utilizando as tecnologias Internet para optimizar a coordenagiio e 

colaboragiio com os parceiros (veja-se o caso pioneiro da empresa textil). 

0 s  principais impactos do negocio electr6nic0, na cadeia de abastecimento, podem ser 

analisados atravCs do quadro 6.1 - Impacto das tecnologias Internet na estrutura de 

custos da cadeia de abastecimento (SHARMAN, 2002). 

Actualmente, e tendo em conta o ambiente de crise econ6mica, as empresas 

implementam, na maior parte das situag6es, solug6es de neg6cio electrhnico mais 

focalizadas na automag50 dos processos de transacgiio, dado que os seus potenciais 

beneficios siio, mais facilmente, identificiveis (ao nivel da redugiio dos custos 

transaccionais). 

Quadro 6.1 - Impacto das tecnologias Internet na estrutura de custos da cadeia de 

abastecimento. 

Estrutura de 
custos 
Custos 
transaccionais 
loverheads 

Custos de niio 
coordenagiio 

Peso % 

Cerca de 
7% 

Cerca de 
33% 

Identificaqiio 

Inclui os custos 
relacionados com a 
colocagiio e confinnag50 
das encomendas e a 
facturagzo. 

Inclui os custos 
relacionados .com a fraca 
coordenagiio dos parceiros 
e com a dificuldade em 
partilhar informagiio (que 
resulta, por exemplo, em 
custos de duplicagiio de 
inventirio, atrasos nos 
envios e mau servigo de 
entregas). 

Impacto das tecnologias Internet 

Automatizaciio: as primeiras 
iniciativas Internet, de puro 
comCrcio electr6nic0, permitiram 
a automatizagiio dos processos de 
neg6cio offline (papel intensives), 
relacionados com a transacgiio. 
Optimizaciio: as solug6es de 
neg6cio electr6nico focalizadas no 
planeamento e gestiio de trade-offs 
permitem As empresas tomarem 
decis6es de optimizagiio, 
relacionadas com a localizagiio do 
inventirio e a gestiio da relagiio 
entre os custos e o nivel de 
servigo. 



-- 

custos 
centrais 

Cerca de 
60% 

Inclui os custos 
relacionados com o 
processamento dos 
produtos e a sua 
movimentaq50 ao longo da 
cadeia (por exemplo, 
transporte, manuseamento 
e amazenagem) 

Reestrutura~iio: para reduzir estes 
custos C necesshrio provocar uma 
reestruturaqiio completa da cadeia. 
Isso pemitir6 criar diferentes 
cadeias que v6o de encontro a 
necessidades especifica, de 
clientes. 

Fonte: Shaman, 2002, "How the Internet is accelerating supply chain trends". 

J6, em relaq6o as iniciativa de reduq6o de custos, de n60 coordenaq60 e centrais, de 

acordo com S H A M A N  (2002), elas n5o ser50, facilmente, implementadas antes de um 

horizonte temporal medio de 10 anos, mesmo, tendo em conta que h6 indiistrias com 

velocidades de implementaq50 bem diferentes. 

No entanto, e de acordo com o peso dos custos de n6o coordenaqiio e dos custos centrais, 

as empresas ter6o de desenvolver iniciativas de neg6cio electr6nico que ultrapassem a 

simples automag50 de processos transaccionais, desenvolvendo, para esse efeito, 

modelos de neg6cio mais colaborativos. 

Este estudo efectuado por SHAMAN (2002), suporta a tese de que, muito 

provavelmente, o maior impact0 do Neg6cio Electr6nico n6o se far6 sentir nos processos 

ou actividades mais associadas A transacq50, mas sim, ao nivel do melhor planeamento e 

colaboraqiio entre os parceiros da rede, com o consequente aumento da visibilidade, 

desburocratizaqiio, qualidade das decisbes e optimizaq60 das relaqbes. 

A digitalizaqio da economia e' um process0 de longo prazo, que sd produzirh todos os 

efeitos apds demorada aprendizagem e mudanqa cultural. 

Chris Freeman 

6.1.5 A empresa extendida 

Num ambiente competitive, em que as empresa lutam entre si, para serem as primeiras a 

lanqar no mercado os bens e serviqos que os clientes mais procuram, venceriio as que 



forem mais flexiveis e altamente eficientes. Para esse efeito, serh vital o 

desenvolvimento de redes de comCrcio colaborativo que unam todos os parceiros, 

suportadas por tecnologias Internet, e que permitam alinhar a cadeia de abastecimento e 

maximizar o valor, para todos os participantes. E neste context0 que surge o conceito da 

Empresa Extendida (acr6nimo em InglEs: XRM extended relationship management). De 

acordo com este novo conceito, as empresas devem alterar a sua estratCgia de gestgo, das 

relaqdes com os parceiros de canal (colaboradores, clientes, fornecedores e outros 

parceiros de canal). Em vez de desenvolverem relaqdes individuais, com cada um dos 

parceiros, devem adoptar uma politica de relacionamento que potencie processos 

comuns, tecnologias e componentes organizacionais transversalmente a todos os 

parceiros (SHAHNAM, 2002). 

Com este tip0 de modelo de negocio electr6nic0, centrado no cliente, a empresa deverh 

integrar os seus fornecedores (funqdes de back-ofJice) com o seu front-ofice, dado que a 

satisfaqgo do cliente final esth dependente desta sincronizaqiio dos parceiros. E s6 desta 

forma a empresa estarh em condiq8es de alcanqar a flexibilidade organizacional 

necesshria, para operar A velocidade da Internet e satisfazer os requisitos dos clientes 

(LEE, 2001). Se, no passado, o foco estava na melhoria da performance interna da 

empresa, ao nivel dos custos, qualidade e serviqo, na nova filosofia da empresa 

extendida, verifica-se que as maiores fraquezas estiio no 6ltimo link da cadeia de valor 

digital (SHARMAN, 2002). 

6.1.6 Gestco do portfdlio de portais B2B 

A integraqiio de diferentes soluqdes de neg6cio electr6nico niio se traduz, 

automaticamente, no desenvolvimento de vantagens competitivas. Para que essa 

integraqgo seja bem sucedida, C fundamental que as empresas identifiquem, ao longo da 

cadeia de valor, as suas potenciais vantagens competitivas. E, s6 depois de clarificarem a 

sua estratCgia (ao de acordo com as necessidades dos clientes e do seu pr6prio negbcio), 

C que as empresas podergo seleccionar e implementar as plataformas e soluqdes de 

neg6cio electr6nico que melhor reforcem ou desenvolvam essas fontes de vantagens 

competitivas. 



0 s  Portais proprios das empresas, nas suas vers8es extranetslprivate exchanges s60 uma 

boa soluqio, em termos de desenvolvimento de vantagens competitivas mais 

sustentiveis, dado que permitem as empresas estabelecerem com os seus parceiros, mais 

estratkgicos, funcionalidades 6nicas e processos de negocio inovadores e exclusivos. 

Nos Portais de terceiros, as soluq8es, geralmente, com pouco grau de personalizaq60, 

sio partilhadas por virias empresas, muitos delas concorrentes. A grande vantagem 

destes portais reside no maior acesso a potenciais parceiros, atravCs de um 6nico 

interface de comunicaqio com eles. 

Regista-se, actualmente, uma convergencia cada vez maior entre estes dois tipos de 

portais existentes, possibilitando o desenvolvimento, em simultineo, dentro da mesma 

plataforma, de um relacionamento mais privado ou mais p6blic0, de acordo com o 

modelo de negocio a desenvolver com os parceiros. 

6.1.7 0 futuro da Internet 

Apesar de este estudo ter apenas como objectivo o estudo da Internet como plataforma 

de negocios, C importante ter consciencia da evoluqio da Internet, nas suas virias 

dimens8es. Estio em curso desenvolvimentos que perspectivam urna nova era da 

Internet. Conceitos como o web services, grid services ou web semantic e Protocolo 

IPv6 est6o j i  no vocabulirio da comunidade cientifica e de muitos decisores politicos. 

A Comissio Europeia apoiou, ji ,  virios projectos relacionados com a nova geraq6o da 

Internet e tudo indica que continuari a investir em iniciativas deste tipo, no imbito do 

VI Programa-Quadro de Investigaqgo. 

Em vez de uma comunicaqio, baseada em conte6dos estaticos, a Internet esti a ser 

desenvolvida para se transformar numa plataforma de programaqio que permita suportar 

em tempo real o desenvolvimento de serviqos, totalmente, customizados. Desta forma, a 

Internet poderi tornar-se uma ferramenta que conecta e intermedia todas as actividades 

da nossa sociedade e em que seri finalmente possivel o acesso a qualquer tip0 de 

informaq60, a qualquer hora e em qualquer tipo de dispositivo (DIFFUSE PROJECT, 

2002). 



0 s  Web Services permitem que diferentes dispositivos estejam ligados uns aos outros, 

atravCs da Internet, para partilharem informaggo, em novos formatos e aplicagbes. Desta 

forma, as solugbes de neg6cio electr6nic0, aplicadas, transversalmente, ao longo das 

vhrias cadeias de valor, facilitariio e permitiriio o desenvolvimento de actividades e 

processos de neg6ci0, em vez de os impor. 

6.2 Anilise dos resultados 

6.2.1 Principais impactos 

0 s  resultados globais do AITIC permitem concluir que a integraggo das tecnologias 

Internet nos neg6cios C uma tarefa mais complexa e bem mais dificil, do que antecipada, 

com impactos profundos ao nivel das pessoas e cultura oraanizacional, dos processos e 

da tecnologia. Procura-se, em seguida, resumir esses impactos ao nivel de cada uma 

destas tres dimensbes, relacionando-os com as observagbes das duas empresas 

analisadas. 

Tecnologia 

Dado o ambiente complexo e competitivo dos negbcios, C fundamental que se verifique 

a integragiio das diferentes solugbes de neg6cio electr6nic0, para que seja possivel uma 

correcta coordenagiio das diferentes actividades e a partilha de informagiio 

(KALAKOTA e ROBINSON, 1999). Pode-se, mesmo, considerar que um dos maiores 

desafios, a nivel tecnol6gic0, para o desenvolvimento do neg6cio electrdnico C a 

necessidade de se integrar, devidamente, as solugbes de neg6cio electr6nico com os 

sistemas de informagiio de back ofice da empresa e com os dos seus parceiros de 

neg6cio. As empresas que consigam integrar com sucesso as solug6es de neg6cio 

electr6nic0, como, por exemplo, as encomendas online, nos seus sistemas internos de 

informaggo (ERP) tem uma maior probabilidade de ter um retorno positivo deste 

investimento. 

Especialistas como Yockelson (2000) referem que uma das principais prioridades no 

neg6cio electr6nico deverh ser o desenvolvimento de linguagens standards de neg6cio 



electr6nico que permitam aos parceiros partilhem, entre si, a informapiio de neg6ci0, 

independentemente, do tipo de tecnologia que utilizem. Ao mesmo tempo, C necesshrio 

que todas as solup6es individuais de neg6cio electr6nico que forem implementadas nas 

empresas e que constituem silos, sem qualquer ligapiio entre elas, sejam, devidamente, 

integradas, n8o s6 para garantir uma melhor utlizap8o interna, como tambCm para 

permitir a colaborap80 com os parceiros. 

Tendo em conta o desenvolvimento de um nfimero, cada vez mais, elevado de portais 

B2B, com diferentes infra-estmturas tecnol6gicas, as empresas ter80 de encontrar 

formas de estabelecer uma facil e agil troca de informapiio entre eles. Nesse sentido, ha 

um crescimento acentuado de fornecedores que se especializam na oferta de software de 

intergrapgo de sistemas (designado por mercado do middleware) que permitem as 

empresas enviar dados num formato que pode ser usado pelos seus parceiros. Este tip0 

de tecnologia C fundamental, para todas as empresas que adoptem uma estratCgia de 

gest8o de um portf6lio de portais B2B (WILSON, 2001). 

Verifica-se que, em ambas as situap6es, das empresas analisadas no capitulo 5, a 

integrapiio com os sistemas de informapiio da empresa contribui para o sucesso da 

solupiio de neg6cio electr6nico implementada (ver Quadro 6.2 - Impactos ao nivel de 

integrapiio de sistemas nas empresas analisadas). 

Quadro 6.2 - Impactos ao nivel de integrapao de sistemas nas empresas analisadas 

Empresa sector textil 

1 perfeitamente, integmda com o sistema de 1 integrada com o sistema de informap80 da I 

Empresa sector construqiio civil 
I 

1 informap80 da empresa e com o do parceiro 1 empresa. 0 fluxo de compras de economato, I 

A solup80 de neg6cio electr6nico esth, 

1 de neg6cio. S6, desta forma, foi possivel 1 jay justifica este tipo de investimento. As I 

A solupiio de neg6cio electr6nico esta 

1 desenvolver uma solupiio com elevado grau 1 compras siio colocadas na aplicapiio do e- l 1 de colaborapiio ao nhel da gest8o da cadeia 1 marketplace (em ambiente browser), sem I 

1 de abastecimentos. 1 necessidade de replicapao na aplicapiio 

interna de compras da empresa. 



Ja existem, acualmente, vhrias empresas, tanto do lado da procura (como por exemplo a 

Optimus), como da oferta (como por exemplo a Papelaria Fernandes) que est2o a 

investir na integraq20 dos seus sistemas de informaqiio, com as soluqdes de negocio 

electronic0 dos e-marketplaces @or exemplo com o BizDirect). Tal como foi referido no 

capitulo 3, do ponto de vista de uma empresa compradora ou vendedora n5o C 

operacional nem eficiente, replicar no seu sistema interno de informaqiio um fluxo 

elevado de encomendas processadas online. 

Processos 

Para conseguirem tirar partido das varias soluqdes de negocio electr6nico ao seu dispor, 

as empresas tzm de se organizar mais em funqiio dos processos (process-oriented), do 

que das actividades funcionais (task-oriented), dado que este tipo de soluqdes est5o 

vocacionadas para suportar os processos de neg6cio (KALAKOTA e ROBINSON, 

1999). E necess6rio que a empresa opere em estreita colaboraq50 transversal interna 

(atravesse os virios departamentos e divisdes funcionais) e com todos os seus parceiros 

de negocio, nas varias Areas de intervenq50 (planeamento, desenho produtos, tecnologia, 

entre outras), ultrapassando todas as barreiras internas e externas, relativamente, a 

partilha de informaq5o de negocio. Por exemplo, uma soluq5o de gestiio do 

relacionamento com o cliente inclui n5o so a venda e colocaqk da encomenda, como 

tambCm o marketing e o serviqo ao cliente. 

As empresas mais bem sucedidas reforqam e melhoram os seus bons processos de 

neg6ci0, atraves de tecnologias Internet. Mas, estas empresas n2o eliminam pura e 

simplesmente os seus processos tradicionais offline e comeqam tudo de novo. Pelo 

contrario, elas conseguem gerar importantes beneficios, atravCs do redesenho de 

processos tradicionais offline de boa qualidade, orientados para a criaq5o de valor, 

atravCs da aplicaq5o de tecnologias Internet (HECK e ARVIN, 2001). Ou seja, a 

utilizaqgo de tecnologias Internet em processos de neg6cio de "fraca qualidade" e com 

ineficiencias evidentes, nunca se traduzirh em beneficios para as empresas. As 

tecnologias Internet n5o garantem, por si s6, o sucesso, quando os processos onde s2o 

implementadas s2o imperfeitos, inconsistentes e pouco robustos. 



E, por este motivo, que um dos factores mais criticos no desenvolvimento de um 

project0 de negdcio electrdnico k a correcta identificagiio de quais os processos que se 

devem e que niio se devem automatizar. 0 negdcio electrbnico implica desafiar e 

repensar os processos de negdcio, de forrna a utilizar a Internet, eficientemente, para 

partilhar infonnagiio, possibilitar a tomada de decisdes e eliminar as redundincias 

(CULLEN, 2002). 

0 impacto mais positivo do negdcio electrdnico nos processos de negdcio pode ser 

sistematizado dos seguintes aspectos: 

Automagiio das fungdes mais redundantes e papel intensivas, libertando os 

colaboradores para o desenvolvimento de relagdes mais criativas e estratkgicas 

(MOSKOWITZ, 200 1). 

Promogiio da partilha de conhecimento e da colaboragiio entre vhrios intervenientes 

envolvidos em complexos processos de negdcio (KAUFFMAN e DAI, 2001). 

Reforgo dos processos de negbcio, em que a empresa apresenta, claramente, uma 

maior vantagem competitiva. Uma boa tecnologia dos processos podera contribuir 

para a sustentagiio de uma vantagem competitiva. 

Desenvolvimento de novos processos de negdcio que tenham um efeito gerador de 

novas vantagens competitivas. Tambkm aqui, a tecnologia dos processos tem um 

impacto muito significativo. 0 carhcter mais inovador dos processos k um factor 

chave para a sustentagiio de uma potencial vantagem competitiva. 

0 Quadro 6.3 - Impactos ao nivel dos processos, sistematiza os principais impactos, ao 

nivel das alteragdes dos processos nas duas empresas analisadas. Verifica-se que, num 

menor ou maior grau hh, sempre, uma alteragiio nos processos de negdcio, provocada 

pela implementagiio das solugdes de negdcio electrdnico. As alteragdes seriio mais 

profundas, quando a empresa esth organizada por departamento funcionais muito 

estanques e nas situgdes em que a solugiio de negdcio electrdnico suporta um process0 

muito horizontal (com k o caso da empresa textil). 

Por outro lado, a falta de integragiio das solugdes de negdcio electrdnico, com os 

sistemas de infonnagiio internos do parceiro, impede a total optimizagiio da relagiio e a 



partilha de beneficios. Por exemplo, se um fornecedor niio conseguir integrar a sua 

soluqiio de gestiio de encomendas com o cliente, as encomendas do cliente teriio de ser 

colocadas ao fornecedor, atravCs de telefone, fax ou correio, com todos os 

inconvenientes derivados de atrasos, erros e de outros custos. 

Quadro 6.3 - Impactos ao nivel dos processos 

Empresa sector textil 

Esta soluqiio de negocio electronico tem um 

impact0 profundo, ao nivel do redesenho e 

integraqiio dos processos comuns, 

relacionados n60 s6 com os processos 

internos da empresa, como tambCm com a 

coordenaqiio das diferentes actividades que 

s6o desenvolvidas com o cliente. Esta nova 

forma de relacionamento permite mesmo o 

desenvolvimento de novos processos de 

negocio, muito orientados para o suporte a 

estrattgia de serviqo e fidelizaqiio do cliente. 

Empresa sector construqiio civil 

Neste caso niio houve alteraqties muito 

profundas, nem redesenhos no processo de 

compra de economato. As maiores alteraqties 

no processo foram ao nivel da negociaqiio. 

Aqui sim, a soluq6o de neg6cio electronic0 

permitiu uma mudanqa na estratkgia de 

compra destes produtos. A negociaqiio passou 

a ser centralizada, podendo os utilizadores 

continuar a fazer as encomendas, mas, agora, 

de acordo com o sistema de aprovaqiio da 

soluqiio. 

No caso de uma relag60 mais colaborativa entre uma empresa e um parceiro de negocio, 

como 6 a situaqiio analisada da empresa textil e do seu cliente, C fundamental que o grau 

de .automaqiio de ambas as partes seja muito proximo, de forma a perrnitir tirar o 

maximo partido das tecnologias implementadas. De facto, nesta situaq6o houve para 

esse efeito uma assistencia tCcnica e acompanhamento do cliente em todo o processo de 

desenvolvimento e implementaq60 do sistema, para que a integraqiio e compatibilizaq60 

fosse concretizada. 

Pessoas e Cultura Organizacional 

Verifica-se que, cada vez mais, empresas estiio interessadas nos beneficios resultantes da 

colaboraq60 com seus parceiros de negocio, seja ao nivel do desenho e criaqiio dos 

produtos, ou da propria cadeia produtiva (YOCKELSON, 2001, p. 19). No entanto, para 



que isso se concretize C necesshrio que haja uma real e transparente partilha de 

informaqiio de neg6ci0, entre os parceiros. As empresas teriio de mudar a sua cultura de 

super protecqiio da informaqiio de negbcio, para poderem tirar partido das potenciais 

eficiikcias, geradas ao nivel da cadeia de abastecimento (ZAMBELLI, 2001). 

Sultan e Mooraj (2001) referem que a confianqa C o factor que possibilitarh ou impedirh 

o neg6cio electrbnico. De facto, C fundamental que se desenvolva um clima de confianqa 

entre os parceiros para que o neg6cio electr6nico seja bem sucedido (veja-se o caso da 

empresa do sector textil). Este tipo de colaboraqiio exige que o cliente e o fornecedor 

partilhem informaqiio que, anteriormente, era privada, situaqiio que depende, 

fundamentalmente, da vontade da gestiio de top0 (FORGER, 2002). 

Baker (2002) refere que, por vezes, o potencial do neg6cio electronico niio C bem 

aproveitado devido ao "factor pessoas" (BAKER, 2002). E Sikes (2003) recorda que a 

tendencia da natureza humana C de confiar nas tecnologias jh existentes e comprovadas e 

de resistir ii inovaqiio e mudanqa. Em grande parte, por estas razbes, os problemas 

relacionados com o factor recursos humanos siio, fi-equentemente, mais dificeis de 

resolver do que qualquer factor tCcnico. Hof e Hamm (2002) concluem que a maior 

dificuldade em avanqar com iniciativas de neg6cio electr6nico C fazer com que as 

pessoas mudem os seus comportamentos e atitudes. Bermudez (2002) refere que C a 

organizaqiio e a cultura das empresas que as impede, em muitas das situaqbes, de tirar 

bom partido das soluqbes de neg6cio electr6nico. De facto, a maior parte das empresas 

nHo esta preparada para partilhar informaqiio com o exterior (CULLEN, 2002). Mesmo 

internamente, ha situaqbes em que os colaboradores da empresa niio tem acesso a mesma 

informaqiio. Razbes de politica interna, lealdade para com diferentes chefias e outros 

factores culturais dificultam a colaboraqiio. Constata-se que a resistencia A mudanqa vem 

de todos os lados, desde a forqa de vendas, que receia perder as suas comissbes, at6 aos 

gestores que niio querem ver a informaqiio sobre os seus produtos e as estratkgias de 

neg6cio expostas aos concorrentes (GANTZ, 2001). 

Para que estas iniciativas de neg6cio electr6nic0, de carhcter transversal, tenham 

sucesso, 6 necessirio mostrar As pessoas envolvidas que as novas tecnologias 



implementadas viio gerar um beneficio superior ao custo provocado por essa mudanqa 

(ver a equaqk da implementaqiio bem sucedida de Peters - eMarket Concepts): 

l ~ a l o r  > Mudanqa = Adopqdol 

Conclui-se, pela anilise desta simples equaqiio, que sem valor nHo poderi haver 

adopqiio. E, quanto maior for a mudanqa, mais valor tem que ser identificado e criado 

para ultrapassar a natural resistencia A mudanqa. 

Muitos dos problemas de implementaqib de soluq6es de neg6cio electr6nico estiio 

relacionados com o facto de niio se reconhecer que siio as pessoas e niio os neg6cios que 

tern de aceitar a mudanqa, e que essas pessoas necessitam de ajuda para aceitar a 

mudanqa. Para aumentar a aceitaqiio, deste tipo de iniciativas, C critic0 ajudar as pessoas, 

ao longo de todo o process0 de mudanqa. E fundamental convencer todas as pessoas 

envolvidas das mais valias das tecnologias a implementar, sendo, para isso, necessirio 

entender bem as suas necessidades especificas e prioridades e proporcionar-lhes toda a 

formaqiio necessiria. 

Jammeson (1997) considera que n"a basta ter urn elevado grupo de colaboradores, com 

elevadas competencias e altamente treinados. Na sua opiniiio, o mais importante siio os 

lideres com visiio, que sejam os pioneiros e que apostem, claramente, no neg6cio 

electr6nico. S6 com o apoio da gestiio de top0 C que as iniciativas de neg6cio electr6nico 

seriio bem sucedidas (WISE e MORRISON, 2000). Cullen (2002) tambCm C da opiniiio 

que, a semelhanqa de outros processos de mudanqa e inovaqiio, o papel da gestiio de top0 

C determinante. Esta ideia C reforqada por Murphy (2001), quando defende que se n60 

houver suporte da gestiio de topo, os coloboradores ficariio muito relutantes em mudar. 

Urn caso paradigmitico do comprometimento e visiio de um gestor de topo, em relaqiio 

as tecnologias Internet, C o caso da GE. Jack Welsh (CEO da GE) refere na sua 

autobibliografia que ordenou aos seus 500 gestores de top0 que recrutassem para o seu 

staff um "jovem mentor" que os ajudasse a aprender como utilizar a Internet nos seus 

neg6cios (WELSH e BYRNE, 2001). Para alCm disso, determinou que todos os neg6cios 

da GE devem tomar medidas no sentido de aproveitarem as oportunidades criadas pela 



Internet e de criarem defesas aos novos desafios que, por outro lado, siio, tambCm, 

gerados por estas novas tecnologias. 

Mesmo assim, verifica-se que, ainda, existe um forte cepticismo quanto a partilha de 

informagiio, muito relacionado com a seguranqa dos dados da empresa. Torna-se, por 

isso, importante avaliar se o risco de guardar a informaqiio dentro da empresa, em vez de 

a partilhar com os parceiros mais estratkgicos, poderi implicar ou niio, uma acentuada 

perda de competitividade - associada, por exemplo, a eventuais oportunidades perdidas 

ao nivel da redugiio de ciclos inventirios e de aumento de vendas (RAWLS, 2002). 

0 Quadro 6.4 - Irnpactos ao nivel das pessoas e da cultura organizacional, sistematiza os 

principais impactos, ao nivel das pessoas e da cultura organizacional. 

Quadro 6.4 - Impactos ao nivel das pessoas e da cultura organizacional. 

obstaculos mudanqa e inovagiio nos 

processos de neg6cio. 

Empresa sector tcxtil 

Sendo a textil um sector muito tradicional, C 

natural que nele se verifiquem muitos 

de neg6cio criticos da empresa, foi necessaria 

a intervenqiio de uma gestora visionaria e 

Empresa sector construqlo civil 

Mesmo numa situagiio em que a tecnologia 

niio tem impactos profundos, nos processos 

Neste caso especifico, e apesar do elevado 

grau de colaboraqiio existente, entre a 

consciente das vantagens destas tecnologias, 

para que o process0 de implementagiio da 

empresa e o seu cliente (patrocinado pela 

gestiio de topo, de ambas as partes, e que 

permitiu o desenvolvimento e a 

soluqiio de compra electr6nica de economato 

ultrapassasse os varios obstSculos e obtivesse 

um evidente sucesso. Neste caso, foi mesmo 

implementagiio de uma soluqiio muito 

transversal), a desconfianqa entre os parceiros 

ainda niio foi, totalmente, eliminada. A 

quantificaqiio dos resultados desta iniciativa 

necessirio substituir a pessoa que era 

responsavel por esta actividade. 

Fruto desta intervenqiio foi possivel 

centralizar as negociagaes e desenvolver um 

seri (com beneficio claros para ambas as 

partes) seri, por isso, determinante para a 

empresa consolidar ou questionar esta 

process0 de requisiq6esY baseadas em pedidos 

de autorizagiio automiticos. 



Pode-se, entiio, concluir que o sucesso de qualquer iniciativa de neg6cio electr6nico 

passa, em primeiro lugar, pela gestiio da mudanqa e dos comportamentos das pessoas 

intervenientes nos diferentes processos de negbcio, sejam elas da empresa ou mesmo dos 

seus principais parceiros, sempre, suportada pela gestiio de topo. Todos os envolvidos 

devem estar mentalmente e operacionalmente preparados para a aceitar a mudanqa e a 

experiencia com uma constante. 

6.2.2 Limitaqces e propostas de desenvolvimento do AITIC 

Limitaqaes do AITIC 

Identificaram-se as principais limitaqces da aplicaq60 desta ferramenta: 

Natureza dos dados: No caso especifico deste estudo, os dados recolhidos, atravCs 

dos inquCritos, a estas empresas n60 permitem desenvolver uma anilise, totalmente, 

quantificada do impact0 das tecnologias Internet. N6o existem dados suficientes para 

quantificar os efeitos da utilizaq60 da soluqiio de neg6cio electr6nic0, no caso 

concreto da empresa do sector textil. 

Periodo de anilise: Para avaliar os efeitos reais da tecnologia dos processos seria 

necessario desenvolver uma analise temporal (de, pelo menos, dois anos de 

implementaq60 das tecnologias Internet na empresa) que estabelecesse uma 

comparaqiio entre os resultados actuais e a situaqiio anterior a implementaqiio da 

tecnologia. Se este aspect0 6,  relativamente, facil de avaliar no caso da empresa de 

construqiio civil que compra online o economato, j6 niio 6 ,  de forrna alguma, no caso 

da empresa do sector textil ou de muitos outros casos de implementaqiio de 

tecnologias Internet, na cadeia de abastecimento. Em muitas destas situaqces, os 

reais beneficios das tecnologias siio aferidos apenas ao final de algum tempo, depois 

de ultrapassadas as resistencias iniciais a sua implementaqiio e de treinados os 

recursos, na sua correcta utilizaq60. 

An6lise custo-beneficio: 0 s  custos e beneficios totais resultantes da implementaq60 

das tecnologias Internet, siio de muito dificil avaliaq60, dado que alguns desses items 

s6o intangiveis, por exemplo, ao nivel do servi~o ao cliente. No caso da empresa do 



sector tExtil, apesar de ser possivel avaliar o beneficio em tennos de reduqiio de 

inventirio, t muito dificil avaliar o beneficio potencial da maior fidelizaqiio do 

cliente. 

Aplicaqio a micro-empresas: Tendo em conta que esta ferramenta tem um enfoque 

elevado nos processos, niio t possivel a sua aplicaqiio a empresas, cujo grau de 

fonnalizaqio dos processos t baixo ou praticamente nulo, como t o caso de muitas 

pequenas empresas. 

Desenvolvimento do AITIC 

0 AITIC 6 uma ferramenta conceptual que permite a anilise e compreensiio dos 

fundamentos das vantagens competitivas, potenciadas pelas tecnologias Internet. No 

entanto, para permitir uma avaliaqio dos impactos das tecnologias Internet no 

desenvolvimento de vantagens competitivas sustentiveis, t necessirio prosseguir com 

esta investigaqiio, com especial enfoque na definiqiio e quantificaqiio, nos factores 

relacionados com a tecnologia dos processos (com a produqio de indicadores de 

performance dofit, entre as actividades, e do redesenho dos processos de neg6cio mais 

criticos). 

Desta forma, a combinaqiio dos instrumentos apresentados, com outros de anilise 

quantitativa (desenvolvida por sua vez com base em dados de outra natureza), poderi 

conduzir a uma nova ferramenta de avaliaqiio do impacto das tecnologias Internet na 

competitividade das empresas. Para esse efeito, o desenvolvimento deste modelo, 

totalmente, aberto a contribuiq6es de projectos complementares, focar-se-i na 

implementaqiio de aplicaq6es piloto, a uma nova amostra de empresas que integraram 

tecnologias Internet nos seus processos de neg6cio. 

6.3 SistematizaqBo das principais contribuiq6es 

Considera-se que o valor acrescentado deste trabalho, em relaqiio A restante investigaqiio 

publicada, sobre o impacto das tecnologias Internet nos neg6cios e no desenvolvimento 

de vantagens competitivas, pode resumir-se nos seguintes aspectos: 



Desenvolvimento de uma ferramenta (AITIC - Anhlise do Impacto das Tecnologias 

Internet na Competitividade) que permite analisar o impact0 das tecnologias Internet 

no desenvolvimento e sustentaqio de vantagens competitivas. 

A aplicaqiio da AITIC, a uma amostra de duas empresas, permitiu desenvolver uma 

analise critica e compreender os fundamentos das vantagens competitivas, 

potenciadas pelas tecnologias Internet e facilitou o desenvolvimento de algumas 

recomendaq6es estratkgicas para a sua sustentaqiio. 

Sistematizaqiio das principais plataformas de negbcio electrbnico e das estratkgias de 

neg6cio electrbnico mais adequadas ao suporte das estratCgias empresariais (mais 

importante do que a disponibilidade das tecnologias, k a percepqio de como tirar o 

maxim0 partido da sua utilizaqgo). 

Identificaqiio e apresentaqio das tendsncias mais actuais, ao nivel do 

desenvolvimento das tecnologias Internet e dos seus impactos nos neg6cios. Tal 

como em relaqiio i~ sistematizaqiio das plataformas e soluq6es, foi desenvolvido um 

esforqo de exemplificaqiio e de demonstraqiio desses efeitos, recorrendo, sempre que 

possivel, a casos praticos. 

6.4 ConclusCies centrais 

6.4.1 Grau de integraqlo 

A integraqio das tecnologias Internet nos neg6cios produz impactos, nZo s6 ao nivel da 

geraqiio de vantagens competitivas, como tambkm do pr6prio modelo de negocio. 

Nos sectores em que o grau de integraqiio de tecnologias Internet C mais reduzido, as 

empresas entendem a Internet como uma ferramenta, para melhorar e facilitar os seus 

processos de neg6cio e n2io como um neg6ci0, por si pr6prio. Verificou-se que, "as 

empresas que tiveram mais sucesso, utilizaram a Internet, ngo para substituir os seus 

modelos de negbcio, mas sim para os melhorar" (ECONOMIST, 2002). 



E precisamente, por isso, que, nestes sectores, as empresas pioneiras na integraciio de 

tecnologias - Internet podem desenvolver vantagens competitivas, em relaciio aos 

concorrentes que niio reaiam, atempadamente. 

Ainda assim, constata-se que as tecnologias Internet, mesmo que muito avanqadas e 

sofisticadas, niio podem substituir, totalmente, o interface humano no estabelecimento e 

manutenqiio de uma relaqiio de neg6cio. 0 que elas podem, 6 beneficiar, 

substancialmente, esse relacionamento entre os parceiros, deixando mais tempo 

disponivel, para o desempenho de actividades menos estruturadas, ao longo do ciclo de 

vida do neg6cio e, por isso, menos passiveis de automaqiio. Para catalisarem esses 

beneficios, as empresas teriio de integrar a Internet com os restantes canais e de 

conseguir, em todos eles, manter a consistencia da informaqiio. 

Ja nos sectores empresariais, com maior grau de integraqiio das tecnologias Internet, 

como C o caso da indktria autombvel, os impactos siio diferentes e bem mais profundos. 

Do ponto de vista da tecnologia, a Internet 6, simplesmente, tratada como uma 

commodity, essencial ao neg6ci0, mas que jh niio gera qualquer vantagem competitiva. 

0 que esth aqui, fundamentalmente, em causa 6 a transformaqZo do pr6prio modelo de 

negbcio, para o qua1 a Internet esta a contribuir, com o surgimento de uma nova 16gica 

nas relaqdes entre empresas, anteriormente rivais. Verifica-se, em muitas situaqdes, 2 

passaaem gradual de um modelo de nenocio mais competitivo, para um mais 

colaborativo - a competiciio phra, quando a colaboraciio se torna mais renthvel. 

6.4.2 Sustentap?~ da vantagem competitiva 

Em consequZncia do novo paradigma da competitividade empresarial, 6, cada vez mais, 

dificil sustentar as vantagens competitivas que se geram, atrav6s dos factores 

tradicionais de diferenciaqiio. Malhotra (2002) refere mesmo que, dada a dinimica de 

mudanqa no mercado e no ambiente competitivo, qualquer vantagem competitiva gerada 

deve ser considerada transit6ria. A semelhanqa do percurso evolutivo de outras 

tecnologias, quando a Internet atingir a sua maturidade, em termos de utilizaqiio nos 

negbcios, ela serh neutralizada como fonte de vantagem competitiva. 



Mas, mesmo nos sectores com baixo grau de integraqiio de tecnologias Internet nos 

negbcios, ela por si so, nunca podera gerar urna vantagem competitiva sustentivel. 

Torna-se por isso fundamental identificar e saber gerir todos os outros factores 

relacionados, por exemplo, com a inovaqiio nos bens e serviqos e com as competcncias 

centrais (C. K. PRAHALAD e G. HAMEL, 1990), que podem gerar importantes 

vantagens competitivas, para as empresas. Este tiPo de estratCaia implica urna correcta 

combinaciio das novas tecnologias Internet, com esses factores mais convencionais, para 

se conseauir desenvolver vantagens competitivas mais s6lidas e robustas. Um excelente 

exemplo siio as vantagens competitivas, geradas pela cooperaqiio entre as empresas e 

pela criaqiio de redes empresariais (DOZ e HAMEL, 1998), agora, largamente, 

facilitadas pela implementaqiio de tecnologias Internet. E urna boa ilustraqiio desta nova 

forma de vantagem competitiva C o exemplo apresentado na aplicaqiio da AITIC ti 

empresa do sector tcxtil. 

Conforme se verificou nos casos de aplicaqiio do AITIC, urna empresa que estabeleqa 

como objectivo atingir urna vantagem competitiva, a longo prazo, gerada atraves das 

tecnologias Internet, terh de apostar, na inovaqiio dos processos e na colaboraqiio com os 

parceiros, para aproveitar e desenvolver novas oportunidades de neg6cio. Logo, urna 

empresa podera desenvolver urna vantagem competitiva, a longo prazo, atraves da 

intema~iio das tecnoloaias Internet, desde que essas tecnologias, ainda que commodities, 

seiam implementadas de urna "forma hica". 

Por outro lado, dado que o ambiente competitivo esth em constante mudanqa, a 

implementaqiio das tecnologias Internet deve acompanhar, passo a passo, essa mudanqa, 

seja, ao nivel da inovaqiio dos processos de neg6cio ou da pr6pria evolugiio tecnologica. 

Dado que, a melhor solugiio "hoje" pode niio ser, necessariamente, a melhor solugiio 

"amanhii", para alCm de urna reacgiio rhpida, ela tem, tambCm, de ser bastante flexivel. 

As empresas devem evitar implernentar soluq8es que, apenas, lhe permitam desenvolver 

vantagens a curto prazo ou que as comprometam demasiado com urna plataforma e 

solugiio de neg6cio electr6nico. Uma boa gestiio do portf6lio deste tip0 de tecnologias, 



com decis6es de investimento e desinvestimento em determinadas platafonnas e 

soluq6es, pode contribuir de uma forma muito positiva, para atenuar este problema. 

6.4.3 Condi~lio de competitividade 

Apesar de, a intenracHo das tecnologias Internet nos neg6cios niio assegurar, por si s6, o 

desenvolvimento e sustentacHo de vantagens competitivas, C, e continuarii a ser, para 

uma nande parte das empresas, uma condicHo biisica de competitividade. Ou seja, se as 

empresas nHo apostarem na integraqgo das tecnologias Internet, nos seus modelos de 

neg6ci0, muito dificilmente conseguirgo manter a sua competitividade no mercado 

global, existindo mesmo o risco de incorrer numa desvantagem competitiva ao nivel do 

custo (CARR, 2003). Mas para que estas iniciativas de integraqHo das tecnologias 

Internet nos neg6cios se generalizem, a tecnologia tem, tambCm, de se tornar acessivel e 

confortiivel. 0 maior imperativo, nos pr6ximos anos, serii adaptar as novas tecnologias 

Internet i s  pessoas e ao seu trabalho, em vez de forqar as pessoas a adaptarem-se i s  

tecnologias. 



Anexo: Guiio das entrevistas realizadas 

Apresentam-se, em seguida, as questbes que foram colocadas aos responsAveis das 

empresas object0 de anAlise no estudo "e-marketplaces - estratkgias de selecqiio de 

portais B2B": 

Enquadramento 

Explique-nos o seu neg6cio e os principais objectivos da empresa? 

Factores Internos 

0 que C que gostaria de ver melhorado, a curto prazo, na sua infra-estrutura TIC 

(Tecnologias de informag50 e comunicaqbes)? 

Como C que tem preparado os seus colaboradores para enfrentar os desafios das 

novas tecnologias? 

Quais as mudanqas mais necessArias nos procedimentos e circuitos internos de 

decisiio? 

Factores externos 

Caracterize a relaqzo da empresa com os principais clientes e fornecedores? 

Qua1 o nivel de internacionalizaqiio do neg6cio (compras e vendas ao exterior)? 

Caracterize o seu ambiente concorrencial? 

1mplementaq"a das tecnologias Internet 

Quais as tecnologias implementadas na empresa e em que Areas (compras, serviqo ao 

cliente, vendas, . . .) 6 que estiio a ser utilizadas? 

Que tip0 de beneficioslvantagens proporcionam? 

Quais as razbes que o levaram a investir em tecnologias Internet? 



Quais os obsthculos 9 implementaqiio da(s) tecnologia(s) seleccionada(s)? 

0 que implementou, at6 agora, foi feito dentro dos prazos previstos? 

Qual o nivel de sub-contrataqiio em relaqiio ao desenvolvimento e implementaqiio 

da(s) tecnologia(s)? 

Qual a sua opiniiio sobre os fornecedores de soluq6es para a Internet, ao nivel das 

aplicaq6es e ao nivel da conectividade? 

Estiio previstos novos investimentos em tecnologias Internet? Com que objectivos? 

Qual serh a evoluqiio do sector, em que esth inserido, em termos de utilizaqiio de 

tecnologias Internet (s)? 

Tem conhecimento de iniciativas de neghcio electrhnico, apoiadas ou desenvolvidas 

por associaqdes do sector? Que tipo de iniciativas? 
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