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A resistência de uma corrente é igual a do seu elo mais fraco. Por algum tempo, esse princípio 
simples foi esquecido por empresas pontocom que desenvolveram sistemas de venda online sem 
o devido suporte de uma infra-estrutura logística bem planejada.  
 
Com isso, algumas companhias da chamada nova economia vendiam o que nem sempre tinham 
em estoque, o que não seria necessariamente um problema se elas houvessem implantado uma 
logística capaz de realmente conectar o fornecedor ao consumidor.  
 
Entretanto, na prática essa conexão acabava sendo simplesmente virtual, prejudicando o 
consumidor e, ato contínuo, refletindo na rentabilidade dos negócios.  
 
Isso fez com que a imagem da internet ficasse um pouco arranhada junto a empresas que 
esperavam contar com esse meio de comunicação para o estabelecimento de vantagens 
competitivas.  
 
Por outro lado, diversas empresas encararam essa possibilidade em sua real dimensão e 
passaram a desenvolver novos produtos, serviços e soluções através da internet. Esse foi o caso 
dos bancos.  
 
Certamente o elo fraco de qualquer banco que opere no varejo é a agência. Além de gerar custos 
diversos, uma agência nem sempre consegue manter a qualidade do atendimento, evitando que o 
cliente enfrente filas para simplesmente pagar contas ou verificar seu saldo.  
 
A solução implementada por vários bancos a partir dos anos 90 foi a utilização de sistemas online 
que permitiram que o cliente resolvesse boa parte de suas necessidades diretamente em sua casa 
ou empresa.  
 
Inicialmente, alguns bancos desenvolveram sistemas próprios – independente da internet, que 
iniciava sua fase comercial – para logo depois migrar para a rede internacional.  
 
Esse foi o exemplo do Itaú que no início da década passada oferecida um software para que seus 
clientes efetuassem diversas operações eletronicamente.  
 
Em pouco tempo, essas tarefas passaram a ser possíveis através da internet.Com isso, clientes 
foram aderindo a essa facilidade – alguns com certa relutância, outros com mais entusiasmo – ao 
mesmo tempo em que economizavam tempo ao se livrarem de filas e de problemas com o 
atendimento.  
 
Os bancos que primeiro adotaram a solução do banco online estabeleceram uma vantagem 
competitiva frente aos seus concorrentes. Entretanto, essa vantagem não se manteve sustentável 
por muito tempo, na medida em que foi copiada por outras instituições.  
 
Presumivelmente, alguém poderia afirmar que na medida em que todos os participantes de um 
mesmo segmento – nesse caso os bancos – passaram a oferecer soluções semelhantes através da 
internet a vantagem competitiva se dissolveu. Sim, essa argumentação é correta mas pode 
esconder uma questão fundamental: os bancos reduziram diversos custos operacionais, 
conseguindo atender um número cada vez maior de clientes.  
 
Enfim, a conta é simples: um bom servidor corporativo e uma boa linha de telecomunicação acaba 
saindo mais barato do que o capital imobilizado na aquisição de um terreno e na construção de 
uma agência.  
 



Com isso, o que era vantagem competitiva transformou-se em condição para se estar no negócio. 
Não é possível imaginar um banco de varejo que não forneça facilidades online para seus clientes. 
Mas o mais importante é o resumo da ópera: a rentabilidade desses bancos aumentou com a 
redução de despesas operacionais.  
 
Bradesco, Itaú, Unibanco, Real/ ABN-AMRO sabem que, na ponta do lápis, o atendimento online 
custa menos do que aquele prestado por uma agência ou até mesmo pelo caixa eletrônico.  
 
Pensando em reforçar alguns elos de correntes de produção e distribuição, empresas investiram 
em logística e tornaram reais sistemas que há pouco mais de quinze anos freqüentariam apenas o 
enredo de filmes de ficção científica.  
 
O monitoramento de caminhões com o uso de satélites permitiu um aumento de segurança em 
uma área extremamente sensível (roubo de cargas) e ao mesmo tempo possibilitou a implantação 
de sistemas integrados de logística que aumentaram os ganhos de produtividade a diversas 
empresas.  
 
Como as cadeias de produção e distribuição da maioria das indústrias é mais complexa do que 
aquelas envolvendo o atendimento bancário, muitas empresas conseguiram estabelecer 
vantagens competitivas frente aos seus concorrentes.  
 
No âmbito internacional, a Hubbell (www.hubbell.com) – empresa americana com sede em 
Connecticut – comercializa, através de várias divisões, equipamentos e dispositivos elétricos, além 
de materiais de iluminação para distribuidores e alguns varejistas em todo o mundo.  
 
Tanto ela quanto suas coligadas negociam através de distribuidores, sendo que a satisfação 
desses distribuidores é fundamental para o sucesso de seu negócio uma vez que eles atuam na 
linha de frente junto aos grandes varejistas e comerciantes.  
 
Para isso, a Hubbell lançou há algum tempo o SMARTnet, um sistema que através da internet que 
permite que seus distribuidores tenham acesso a posições nos estoques, realizem e acompanham 
seus pedidos.  
 
Esse sistema faz com que os dados do servidor da Hubbell sejam formatados para apresentação 
na internet, permitindo aos usuários verificar rapidamente diversas informações como se 
estivessem visitando qualquer outro site na Web, conferindo grande agilidade à sua cadeia de 
comercialização.  
 
É claro que essa vantagem competitiva pode não ser sustentável por muito tempo, o que é 
perfeitamente natural em um ambiente onde novas tecnologias surgem com grande velocidade. 
Entretanto, isso mostra que diversas empresas estão partindo para a integração de sistemas de 
informação, dando suporte às cadeias de produção e comercialização. Da mesma forma, é 
previsível uma resposta dos concorrentes, talvez com bastante agilidade (como ocorreu com os 
bancos).  
 
Sendo assim, em determinados segmentos, as vantagens competitivas obtidas com o aporte de 
novas tecnologias podem se transformar em condições para sobrevivência, tornando seu uso 
ainda mais crítico.Porém, mesmo que a inovação de hoje venha a ser disseminada em todo um 
segmento, existe uma vantagem real para os pioneiros: são geralmente eles que estabelecem 
hoje as regras que os outros concorrentes terão de seguir amanhã. Essa sim é que pode ser a real 
vantagem competitiva.  
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