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RESUMO

As inovações e tendências das relações entre

competitividade, estratégia e uso da TI em

organizações que utilizam a informação como

diferencial são avaliadas neste artigo. Em um

estudo multicaso abordando a Credicard, a

Natura e o complexo industrial

da GM de Gravataí, identificou-

se o alinhamento estratégico das

organizações, no âmbito da

empresa e no âmbito da cadeia

de valor. Abordou-se o uso

estratégico da TI, da automação

na gestão do relacionamento

com seus cl ientes e sua

aderência aos modelos de

c o m p e t i t i v i d a d e .

Consideraram-se os aspectos

e c o n ô m i c o s do mode lo

estratégico, os aspectos

competitivos e a cadeia virtual

de v a l o r , i d e n t i f i c a n d o

mudanças substanciais.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação (TI).

Alinhamento estratégico. Cadeia virtual de valor.

ABSTRACT

Innovations and trends in the relationship between

competitiveness, strategy and IT in organizations

deploying differential Information Technology

have been evaluated in current research. The

organizations1 strategic alignment has been

identified in a multicase

study involving Credicard,

Natura and GM industrial

complex in Gravataí within

the context of the firm and

value chain. IT strategic

deployment, automation in

customers relationships and

their adherence to competi-

tiveness patterns have been

considered. Since the

economic aspects of the

strategic model, the com-

petitive aspects and the

virtual value chain have

been taken into account,

considerable changes have

been identified.
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INTRODUÇÃO

Ambientes de negócios dinâmicos demandam
agilidade e processos de formulação e alinhamento
de estratégias voltadas para obtenção e manutenção
de uma posição competitiva sustentável. Este trabalho
teve o objetivo de analisar o uso estratégico da
Tecnologia de Informação (TI) e da automação na
gestão do relacionamento das empresas com seus
clientes, e sua aderência aos modelos de
competitividade, identificando o alinhamento
estratégico da TI nos negócios, no âmbito da
organização (estratégias clássicas) e no âmbito da
cadeia (estratégias de sistema). Foram estudadas três
organizações que utilizam a informação como
diferenciai competitivo: a Credicard, a Natura e o
complexo industrial da GM de Gravataí.

Organizações de vários setores têm feito
enormes investimentos em TI, justificados pela
rivalidade e concorrência, tanto no contexto de cada
país (MAHMOOD e SOON, 1991), como na
competição global (PALVIA, l 997). As empresas deste
estudo des tacam-se nestes invest imentos,
evidenciando a especial importância da TI para sua
competitividade.

O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO: ESTRATÉGIA
DE TI, DE NEGÓCIOS E DE ORGANIZAÇÃO

Para implementação da tecnologia de
informação, Walton (1993) sugere o alinhamento
estratégico entre a estratégia de negócios, de
organização e de tecnologia de informação.
Complementa-se esta visão pelo fato de que uma
decisão acertada quanto ao investimento em TI
significa ter consciência de que os seus benefícios não
estão diretamente ligados ao próprio investimento,
mas ao uso que é feito dela (GRAEML, 2000). Este
alinhamento se torna essência para os objetivos da
organização, envolvendo seus diversos componentes
na implantação e utilização da tecnologia.

Nota-se no triângulo l da Figura l, a
interdependência e a importância do alinhamento,
evidenciando que as estratégias de negócios têm
conseqüências tecnológicas que interferem nos
resultados, e demandam alterações na estrutura e
processo organizacionais. A visão de alinhamento
estratégico evidencia como os componentes de um
sistema se interrelacionam, e desenvolvem objetivos

comuns, como a redução de ba r re i r as
organizacionais, a melhoria do ambiente para
mudanças e melhor performance da organização.

A orientação da TI deve integrar os aspectos
técnicos sociais da organização. É comum, na
avaliação de projetos de TI, que as preocupações se
concentrem sobre a tecnologia em si, se está
funcionando, se as pessoas gostam e utilizam
(GRAEML, 2000). Muitas contribuições da TI estão
relacionadas a aspectos intangíveis de agregação de
valor e de retorno de médio e longo prazo.

Assim, é difícil a sua mensuração imediata, pois
os indicadores de desempenho clássicos não
conseguem mensurara sua contribuição.

Figura l: Alinhamento estratégico e alinhamento
ambiental

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Walton (1993).

Porter e Millar (l 997) apontam que a TI afeta a

competição, pois é capaz de mudar a estrutura de um

setor, criar vantagens competitivas, além de ser

suporte para a origem de negócios completamente

novos. Para os autores, a TI afeta tanto as atividades

individuais quanto à capacidade da empresa de

explorar interligações entre atividades, ao longo da

cadeia de valor. Walton (l 993) apresenta vários casos

de problemas no alinhamento entre os três vértices do

seu triângulo estratégico, sendo mais comum

problemas no alinhamento entre TI e organização. Já

Oliveira e Minéu (2002), em um estudo multicaso no

agronegócio, observaram que ocorre uma

interdependência entre as estratégias clássicas e as

estratégias da cadeia. Verificaram que a maior

dificuldade de alinhamento ocorreu com as

estratégias de TI, tanto em relação ao ambiente como
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em relação às estratégias de negócios e de

organização. No triângulo 2 da Figura l, nota-se o

alinhamento estratégico da cadeia de valor,

representado pelo alinhamento de cada ambiente da

organização e ambientes externos à empresa

(interorganizacional), como forma de acompanhar o

seu ajuste à dinâmica da cadeia.

O ritmo acelerado das mudanças, tanto nos

negócios (ambiente comercial), nas empresas

(ambiente organizacional) e na TI (ambiente

tecnológico), requer o alinhamento estratégico em

caráter intra e inter dos ambientes envolvidos, em

função da interdependência entre os dois níveis de

estratégias, na busca de melhores resultados e maior

competitividade.

INFORMAÇÃO E PRODUTO DE INFORMAÇÃO

A informação necessita ser utilizada como uma

ferramenta que auxilie a organização a criar um

diferencial compet i t ivo. Isso decorre das

características apresentadas pela economia baseada

na informação, que a considera base para a

competição, e que as alternativas tecnológicas são

conseqüências das necessidades de gestão de

informação (MCGEE e PRUSAK, l 994). Para Nonaka

e Takeuchi (1997), a informação é um meio

necessário para extrair e construir o conhecimento. Já

Grover e Davenport (2001), afirmam que a

informação é única e útil somente dentro do contexto
em que é manuseada.

O termo "produto de informação" foi definido

por Shapiro e Varian (l 999), observando que o preço

de um bem de informação deve ser determinado a

partir de seu valor para o consumidor, e não a partir de

seu custo de produção. Logo, é imprescindível

alcançar o consumidor e saber quanto ele pagaria

pelo produto. Os autores apresentam estratégias para

recuperar o custo de produção da primeira cópia e

ainda obter lucro. Dentre as estratégias, destacam-se:

l. o preço; 2. a coexistência de múltiplas versões do

bem de informação; 3.o Lock-in, isto é, a dependência

de determinada tecnologia e custos para substituí-la
por outra; 4. as exterioridades da rede, benefícios

adicionais que ocorrem para certos produtos quando

são utilizados por muitos, e surgem padrões seguidos

pela maior parte do mercado.

Abordando as mudanças decorrentes dos

impactos econômicos e sociais da revolução da

informação, Hamel (2000), Henderson (1995), Tofler

(2003), Drucker (2003) e Schwarz (2000) observam

que o mundo está entrando na era dos bens e serviços

"sob encomenda em larga escala". O aumento do

grau de personificação do consumo é resultado, do

"processo de demassificação" ou de "customização em

massa", que corre em sentido oposto à massificação,

oferecendo bens e serviços cada vez mais adequados

às necessidades dos consumidores.

MODELO ESTRATÉGICO DE SHAPIRO E VARIAN

O preço da informação

O desenvolvimento da TI está contribuindo para

a redução do custo de distribuição, tornando mais

crítico o custo de desenvolvimento do produto de

informação em relação aos demais custos marginais.

Esta estrutura de custos leva a grandes economias de

escala, pois quanto mais se produz, menor é o custo

médio de produção. Os custos fixos para a produção

da informação são chamados "custos afundados",

que não são-recuperados quando a produção é

interrompida, como é o caso dos custos envolvidos na

criação do produto. Os custos para atrair a atenção

dos clientes, como nas promoções, são elevados e

também são irrecuperáveis.

Os custos variáveis de produção de bens de

informação apresentam uma estrutura na qual o custo

para produzir cópias adicionais não varia com a

quantidade produzida, devido à inexistência de

restrição à capacidade de produção. Assim, é possível

produzir uma cópia ou milhões de cópias, mantendo

fixo o custo unitário com acréscimo irrelevante nos

custos marginais da produção em larga escala. As

economias de escala são maiores nas empresas que

vendem produtos de informação, uma vez que os

mercados para informação não são mercados em
competição perfeita.

Shapiro e Varian (1999), destacam duas
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possibilidades de estrutura de mercado para a

indústria da informação: o modelo da firma

dominante e; o modelo do mercado de produtos
diferenciados. O modelo da firma dominante consiste

de uma firma que talvez não produza o melhor

produto, mas em função de seu tamanho e economias

de escala pode conquistar a vantagem de custo sobre

os concorrentes. A diferenciação deve ser procurada

para evitar que o bem de informação torne-se uma

commodity e ocorra a queda espiral de preços,

característica da guerra de preços em mercados de

informação. A personalização do produto e do preço

é o próximo ponto após a obtenção do sucesso na

estratégia de exclusividade da informação, o que evita

a comoditização do produto. Shapiro e Varian (1 999)

aconselham a desenvolver primeiramente o produto,

gerando maior valor para o cliente, e depois criar os

pacotes de preços que possam absorver a maior parte

possível do valor percebido pelo cliente.

O ciclo do lock-in

O lock-in refere-se a toda situação onde o

cliente fica "preso" à empresa, seja por motivos

econômicos (custo da mudança) seja por motivos

práticos ou operacionais, que dificultam ou

inviabilizam a troca de fornecedor ou a migração para

o concorrente. Shapiro e Varian (1 999) observam que

os custos de mudança sempre existem, e mesmo

sendo pequenos, no ponto de vista do consumidor, a

soma dos custos totais de todos os consumidores pode

inviabilizar as mudanças. O ciclo inicia quando o

cliente escolhe a marca do bem ou do prestador do

serviço. Neste momento o cliente exerce a sua opção.

A segunda etapa é a da experimentação, onde o

cliente utiliza os produto e as vantagens oferecidas na

aquisição.

Um dos perigos nesta fase é a oferta de

vantagens que não vão se repetir, fazendo com que o

cliente aceite a oferta, mas não fique por período

suficiente para gerar as receitas que cubram o custo

de aquisição. A terceira fase é a retenção do cliente,

onde é desenvolvida a preferência pela marca e uso

do produto e demais investimentos que levam ao lock-

in, onde os custos de mudança tornam-se proibitivos.

Após a terceira fase o cliente irá analisar e selecionar

novamente as marcas, considerando o peso do lock-in

da marca atual. O principio básico para gerenciar o
lock-in é antecipar várias vezes o ciclo, e utilizar a

conclusão para identificar o quanto estarão valendo

os clientes amanhã e decidir o quanto deve ser

investido hoje, (SHAPIRO e VARIAN, 1999).

Positive feedback ou recomendação dos clientes e
exterioridade da rede

Enquanto na produção de bens duráveis as

economias de escala definem a competitividade da

empresa, na economia de informação as economias

de escala são dominadas pelas forças das redes, onde

a recomendação dos clientes pode impulsionar a

vantagem competitiva. A força do positive feedback

está na percepção dos clientes sobre qual é o melhor

produto ou tecnologia disponível na rede e como que

este produto irá agregar valor os clientes. Quando a

percepção do mercado indica que um grupo de

produtos compatíveis e com boa penetração de

mercado representam as melhores soluções de

interação na rede, os fornecedores passam a ser mais

fortes e os concorrentes menores ficam cada vez mais

fracos.

O valor de estar conectado a uma rede depende

de quantas pessoas já estão conectadas a ela. Isto é a

exterioridade da rede, descrita por Shapiro e Varian

(l 999), mantendo constante todas as outras variáveis,

é melhor estar conectado a uma grande rede ao invés

de estar conectado a uma pequena rede. A dinâmica

do positive feedback é motivada pelo desejo dos

usuários em optar pela tecnologia ou padrão que vai

permanecer no mercado. Como resultado, o mais

forte fica cada vez mais forte, e o mais fraco assume a

posição de perdedor.

Modelo estratégico de operações e aspectos
competitivos de Slack e Hill

Segundo Slack (1993) os consumidores são os

árbitros do que é importante, e um conjunto de metas

deve traduzir as necessidades dos consumidores em

critérios priorizáveis, capazes de maximizar os
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resultados. A classificação dos objetivos de

desempenho em ganhadores de pedido e

qualificadores permite classificar pelo grau de

importância.

Objetivos ganhadores de pedido são os que

contribuem significativamente para o ganho dos

negócios, ou para o aumento das chances de ganhar

mais negócios. São os fatores chave, os que mais

influenciam as decisões, Hill (1993). Os objetivos

qualificadores envolvem aspectos da competitividade

nos quais o desempenho da operação tem que estar

acima de determinado nível para que esta seja

considerada elegível pelos consumidores.

Abaixo desse nível crítico de desempenho, a

empresa provavelmente não vai sequer entrar na

concorrência. A empresa, acima do nível de

"qualificação", será considerada principalmente em

termos de seu desempenho nos fatores "ganhadores

de pedido", Hill (l 993). Qualquer melhoramento nos

qualificadores provavelmente representará poucos

benefícios competitivos.

Slack, Chambers e Johnston (2002) consideram

as vantagens competitivas, que são os objetivos de

desempenho: qualidade, velocidade, confiabilidade,

flexibilidade e custo. Comparar o desempenho

operacional com o dos concorrentes é uma parte

chave de qualquer estratégia para melhorar o

desempenho organizacional, tanto quanto comparar

e avaliar todos os aspectos da operação em relação à

melhor das empresas rivais. Os melhoramentos

devem considerar a competência centrai da

operação, atividade que agrega maior valor aos olhos

do cliente final.

CADEIA VIRTUAL DE VALOR (CVV)

Para Rayport e Sviokla (1995), os negócios

atualmente, competem em dois mundos: o físico, de

recursos que o administrador pode ver e tocar e, o

virtual, da informação. Este último fez surgir um novo

local de criação de valor: o marketspace. O processo

de criação de valor não é idêntico nos dois mundos,

por isso a necessidade de entender as diferenças e

interações entre ambos. Na análise da cadeia de

valor, a informação é tratada como um elemento de

apoio ao processo de adição de valor, e não uma fonte

de valor em si. Porter e Millar (l 997) defendem que a

TI permeia todos os pontos da cadeia de valor,

transformando o modo como as atividades de valor

são conduzidas e a natureza dos elos que as unem.

No mundo virtual os passos para adição de

valor também são virtuais porque eles são

desempenhados através da informação e com

informação. Para Rayport e Sviokla (1995), os

processo de adição de valor para informação são

adotados pelas empresas em três estágios.

O primeiro é o de "visibilidade", no qual as

empresas adquirem a habilidade de enxergarem as

operações físicas eficientemente através da

informação. Utilizam-se de sistemas de TI de larga
escala para coordenar atividades na cadeia e lançar

as bases para a cadeia de valor virtual. O segundo

estágio é a "capacidade de espelho", no qual as

empresas criam uma cadeia de valor virtual em

paralelo à cadeia física. É o início das operações, ou

de formas de adicionar valor mais rapidamente,

melhor, com mais flexibilidade e menor custo. O

terceiro estágio é o de "novas relações com os

consumidores", no qual a cadeia virtual de valor é
estruturada para entregar valor para os consumidores

de novas formas.-

Em paralelo às atividades da cadeia de valor

física, Rayport e Sviokla (l 995) definem que a CW vai

envolver cinco atividades: a coleta de dados, a

organização, a seleção, a consolidação e a

distribuição da informação. Os autores observam que

em cada estágio da CW, há oportunidade de extração

de valor do fluxo de informação e cada oportunidade

pode se constituir em um novo bem ou serviço. Assim,

os cinco passos de criação de valor, em conjunto com

a própria CW, formam uma matriz que permite às

organizações identificar os desejos dos consumidores

de forma mais eficaz e atendê-los de modo mais

eficiente.

MÉTODO DE PESQUISA

Os casos foram estudados tendo por base os
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modelos de análise de Shapiro e Varian (l 999), e os

aspectos competitivos de Slack (1993) e Hill (1993).

Além disso, utilizou-se o modelo teórico Cadeia

Virtual de Valor(Rayport e Sviokla, l 995) para analisar

o impacto da aplicação da Ti no alinhamento

estratégico e ambiental das organizações.

Conforme Vergara (2000) quanto aos fins, este

estudo é uma pesquisa exploratória e descritiva, e

quantos aos meios de investigação, consiste em um de
estudo multicaso. O estudo baseou-se em revisão

bibliográfica e documental, comparando pesquisas

de campo desenvolvidas por pesquisadores alinhados

com os mesmos objetivos e modelos de análise deste

estudo. As pesquisas de campo originais foram

conduzidas com a aplicação de entrevistas semi-

estruturadas, abordando questões relativas aos

aspectos econômicos do uso da TI, competitividade, e

estratégia.

A estruturação da investigação como um estudo

multicaso justifica-se, de acordo com Yin (2001), por

lidar com situações tecnicamente distintas nas quais

há muito mais variáveis de interesse do que as

apontadas pelos dados. Dessa forma o resultado

depende de múltiplas fontes de evidência

convergentes cujos resultados beneficiam-se de

proposições teóricas anteriores à coleta de dados e
análise.

ORGANIZAÇÕES OBJETO DO ESTUDO

A escolha das empresas que compõem objeto

de estudo foi condicionada por três critérios

fundamentais: conveniência do acesso às

organizações; relevância da possível contribuição

para o resultado da pesquisa; e adequação aos

parâmetros de escolha. Para avaliar a relevância da

possível contribuição foi considerada a importância

relativa das organizações em seus setores. As
organizações deveriam ser reconhecidas como ícones

de liderança setorial. Desta forma, foram escolhidas

as seguintes organizações: Credicard, Natura e

General Motors do Brasil, no caso específico, a

unidade do complexo industrial de Gravataí RS.

Credicard S.A.

A Credicard participou ativamente da criação

do mercado brasileiro de cartões de crédito, desde sua

fundação em 1971. Possui cerca de três bilhões de

reais em carteira de crédito e seis milhões de clientes,

ocupando o primeiro lugar em rentabilidade e volume

na indústria de cartão de crédito na América Latina,
Heemann (2002). O conhecimento para iniciar as

atividades na indústria de cartão de crédito foi
transferido pelo Citibank, através de uma associação

com o Banco Itaú e o Unibanco, na qual o Citibank foi

0 responsável pelo gerenciamento da empresa e a

execução da diretriz estratégica.

A empresa emite cartões com as bandeiras

Mastercard, Visa, Diners e Redeshop. A Redecard

processa as bandeiras Mastercard, Diners e Redeshop

e as transações dos cartões de bandeira Visa são

processadas pelo adquirente Visanet. A Credicard é

parte de um grupo formado por três empresas: a

Credicard, a Orbitall e a Redecard. O grupo possui

quatro acionistas; Citibank, Itaú, Unibanco e

Mastercard, que participa apenas na Redecard. Em

1 999 foi concretizada a separação em três empresas:

Credicard S.A. responsável pela emissão e

administração dos cartões; a Redecard e a "Serviços e

Processamento", responsável pelo processamento e

prestação de serviços a emissores de cartões.

A estratégia da Credicard está baseada na

criação de capacidades para ajustar a empresa à

competição no mercado em constante mutação. A

partir de l 998 os recursos foram direcionados para

construir capacidades na área de controle de risco, em

razão do alto volume de perdas que ameaçou a

continuidade da empresa. As perdas de crédito foram

controladas e em l 999 a meta de reestruturação da

área de risco foi cumprida, com resultados que

ultrapassaram os patamares esperados. Durante este

tempo o mercado mudou, e novos desafios foram

identificados. Dentre estes desafios está a construção

de novas capacidades em gestão de produto, vendas e
distribuição, necessárias para combater a

concorrência dos bancos. Agora a empresa está

enfrentando uma mudança de posicionamento no

mercado, onde está em discussão o valor da
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informação sobre o perfil do cliente, Heemann

(2002).

Baseados em processos, tecnologia sofisticada

e funcionários bem preparados a empresa busca

ganhar mais agilidade e competitividade.

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura

A Natura é uma das indústrias de cosméticos

mais importantes do país, com destaque na qualidade

de seus produtos, gestão que combina informalidade

e competência, e forte canal de vendas, constituído de

cerca de 300 mil consultoras no país.

A empresa foi fundada em l 969 com o objetivo

de vender produtos de cuidado pessoal que fossem

produzidos com fórmulas naturais, de alta qualidade e

a preços competitivos. Em 1970 optou pela venda

direta como a alternativa que viabilizaria o

crescimento da empresa,-apoiado na força das

relações pessoais. Assim nasceu a consultoria Natura,

com vendas porta- porta, que garantia contato direto

e personalizado com as suas clientes. Capitalizada

por anos de prosperidade, a Natura começou a

década de l 990 com uma revolução corporativa.

Foram recrutados executivos veteranos de

multinacionais para integrar a diretoria. Investiu- se

pesadamente em programas de qualidade e

tecnologia, que proporcionou uma taxa média de

crescimento de 31 % ao ano, segundo Maia, Pereira e
Di Serio (2002).

A Natura compõe-se de um conjunto de

empresas voltadas para a fabricação de cosméticos,

produtos de higiene, perfumaria e de saúde. Desde

sua fundação, a empresa sempre buscou inovar e

oferecer ao consumidor alta qualidade em seus

produtos. Essa visão se concretizou numa série de
novos projetos em diferentes áreas, entre os mais

importantes estão nas áreas de: e-bus/ness,

operações de logística, mercado exterior e novas

instalações.

No setor de Saúde, em que a Natura iniciou sua

participação em 2000, estimativas de mercado

indicam que as categorias de suplementos

nutricionais, chás terapêuticos, entre outros produtos,

movimentam no Brasil, aproximadamente, R$ 1,5

bilhão ao ano, com taxas anuais de crescimento de até

20% (PORTAL NATURA, 2004).

Em 2000, boa parte da produção estava em

Itapecerica da Serra (SP), mas o crescimento dos

últimos anos evidenciou que esta fábrica e o centro de

distribuição em São Paulo não mais atendiam às

necessidades da empresa. Assim, foi planejado e

construído o Novo Espaço Natura, em Cajamar (SP),

que centraliza as operações de produção, distribuição

e treinamento da empresa. Assim, em 2001, Cajamar

passou a ser sede de toda a produção Natura, de

Pesquisa e Desenvolvimento, e de grande parte das

áreas administrativas. A mudança aumentou

quadruplicou a capacidade de produção, e

possibilitou um grande avanço no domínio de

tecnologias de ponta e novos processos de fabricação

e distribuição. O desafio atual da Natura é crescer sem

perder os valores que construíram a empresa e sua

marca.

Os produtos Natura chegam aos consumidores

através de cerca de 300 mil consultoras, em todo o

Brasil, em mais de 4.800 municípios. Na América do

Sul, a Natura está presente na Arcfentina, Chile, Peru e

Bolívia, com Centros Administrativos e de Distribuição

dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e

perfumaria, nos três primeiros países. A Natura optou

por levar seus produtos aos consumidores por

intermédio das consultoras, pela força desse sistema.
O Brasil é um dos poucos países no mundo onde as

vendas de cosméticos em domicílio superam as do

varejo, segundo Maia, Pereira e Di Serio (2002).

General Motors do Brasil e o Complexo Industrial
de Gravataí

A General Motors do Brasil (GM) iniciou suas

atividades no Brasil em 1925, em São Paulo.

Atualmente possui quatro complexos industriais,

sendo três no estado de São Paulo (São Caetano do

Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes), e um

no Rio Grande do Sul (Gravataí). Este último,

inaugurado em julho de 2000, produz o Celta em um

sistema inovador, chamado condomínio industrial,

onde fornecedores são responsáveis por partes
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específicas do projeto, Pires (2004). Wheatley (2000)

descreve o complexo industrial de Gravataí como um

condomínio de 17 fábricas, onde 16 delas são

ocupadas por fornecedores (como Delphy, Lear e

Goodyear), sendo seu trabalho entregar módulos pré-

montados aos operadores da GM na linha de

produção, tornando possível a montagem em tempo

recorde.

A fábrica de Gravataí foi estruturada no

conceito de montagem modular: enquanto um carro

tradicional é montado com uma peça de cada vez, o

Celta 'é montado por módulos pré-montados,

reduzindo o número de peças necessárias na linha de

produção (EISESNSTEIN, 2000).

Este conceito é o mais avançado já empregado

para automóveis, n© qual os fornecedores entregam

cerca de 85% do valor final do carro (WHEATLEY,

2000). No condomínio industrial de Gravataí a GM e

17 fornecedores compartilham o mesmo terreno,

usam os mesmos planos de saúde e benefícios,

dividem os custos da produção, as contas de luz e de

água e impostos municipais. Rebouças (2000)

observa que a GM conseguiu estabelecer um regime

especial na Receita Federal e colocarem operação a

nota fiscal eletrônica. Em vez de emitir uma nota a

cada movimentação de produtos, o registro é feito on-

line, e todo o movimento é somado no final do dia,

quando é emitida apenas uma nota fiscal. Assim, o

fornecedor deixou de ser fornecedor e recebeu o

nome de sistemista, porque fornece partes quase

inteiras, ou sistemas, para o carro.

O grande diferencial do Celta é que se trata do

primeiro projeto de uma montadora no mundo (e por

enquanto, o único) em que a fábrica é concebida em

função do sistema de distribuição do carro.

Representa o rompimento do modelo industrial

Fordista, revertendo o modelo de produção em série e

possibilitando o atendimento customizado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ASPECTOS ECONÔMICOS DE SHAPIRO e VARIAN

A informação é o insumo principal na criação

de modelos de negócio que usam estrategicamente a

TI e a automação no gerenciamento, de seus

relacionamentos com os clientes. As empresas

estudadas podem ser conceituadas como empresas

com modelos de negócio baseados em informação, o

que torna possível à exploração qualitativa da

situação à luz dos aspectos econômicos e estratégicos

estudados porShapiro e Varian (1999).

O cartão de crédito agrega valor às relações

comerciais, simplificando as operações de compra e

venda e liderando o estabelecimento de padrões

mundiais para as transações comerciais entre pessoas

físicas e empresas varejistas. Porém, este valor não

reside no cartão em si, nem mesmo na rede e nos

equipamentos que compõe a infra-estrutura

operacional. Este valor tem origem nas informações

coletadas pelos emissores e adquirentes, que

capturam, compram processam e analisam

continuamente as informações sobre seus clientes e

clientes potenciais. Segundo Heenann (2002), no

setor de cartões o custo de processamento de contas

novas é equivalente a menos de 2% do total da receita

líquida e os custos indiretos representam menos de um

centésimo da receita líquida, destacando que o

esforço marginal para produzir contas adicionais de

um produto já lançado tende a zero. Os custos

marginais de produção são insignificantes para as

empresas do mercado de cartão de crédito.

Os consumidores desejam sempre melhores

bens e serviços, isto exemplifica o desejo de

consumidor em escolher o melhor produto da rede.

Este é o poder da exterioridade da rede que se dá

através do positive feedback, segundo Shapiro e

Varian (1999), podendo colocar o produto em um

ciclo virtuoso, tornando-o sucesso de vendas, ou em

um ciclo vicioso, tornando-o um fracasso. Este padrão

de resposta expõe a uma grande oportunidade da

diferenciação e do uso do positive feedback para

ganhar maior participação no mercado. Esta

preocupação norteia a ação das três empresas

estudadas.

A Credicard aproveita a oportunidade

buscando a "customização em massa" do seu cartão,

praticando a segmentação e oferecendo vários tipos
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de cartões, de acordo com a necessidade, poder

aquisitivo e padrão de gastos do consumidor. A

Natura realiza a personalização com o seu eficiente

sistema de picking automatizado, atendendo aos

pedidos feitos pelas consultoras, que nunca são

padronizados, e montar as caixas com produtos

individualizadas, e enviá-las às residências das

consultoras. Já a GM possibilita ao cliente a

construção do carro ao seu gosto, quebrando o mito

de que na indústria automobilística é preciso oferecer

um produto-padrão fabricado em série, pois a

diversidade implica sempre enormes estoques. A idéia

de que a produção pode ocupar uma posição

secundária em relação à capacidade de atender o

cliente de modo rápido e personalizado evidencia que

é o conhecimento do mercado (os bits) a maior fonte

de valor, não a fábrica (os átomos).

Os consumidores querem produtos baratos, e

apesar da constatação da sensibilidade a preço, as

organizações estudadas e seus concorrentes não

reduzem os valores e não diferenciam os seus

produtos quanto a preços, para reforçar a confiança
no poder de suas marcas e na sua rede de

distribuição. Shapiro e Varian (l 999) observam que as

organizações baseadas em informação, possuidoras

de marcas fortes, geralmente hesitam em baixar os

preços no momento ideal, permitido a entrada de

novos concorrentes. Isto ocorre em razão da crença de

que a força da marca vai proteger a empresa,

colocando os clientes em situação de lock-in. Contudo

o valor da marca não garante a manutenção dos

preços e margens frente aos ataques de concorrência

e ao desenvolvimento de novas tecnologias e

economias de escala.

Shapiro e Varian (1999) aconselham a

utilização de dois princípios básicos para nortear o

desenvolvimento de uma linha de bens e serviços: a

segmentação e a auto-seleção pelos próprios clientes.

No desenvolvimento de nova versão, todas as

dimensões do produto devem ser utilizadas para

construirá produto mais completo possível, para que

posteriormente, através da técnica de subtração de

valor, sejam criados os produtos mais simples. A

estratégia de "pacote de produtos" é útil na criação de

versões onde o preço obtido por dois ou mais

produtos é maior do que o obtido em suas vendas

separadamente. Isto possibilita ganhar mercado e

criar lock-in com os clientes. A Credicard busca

colocar os clientes em situação de lock-in através do

pagamento das anuidades, de programas de

milhagem e bônus, promoções com sorteios e

exclusividades periodicamente oferecidas aos clientes

por redes de lojas conveniadas. A Natura coloca seus

clientes em situação de lock-in pelo contato direto com

as consultoras, que conhecem os hábitos de consumo

e preferências de seus clientes, podendo oferecer-lhes

um tratamento individualizado, muitas vezes

antecipando necessidades, demonstrando novos

produtos e agregando assim, pela comodidade, maior

valor para os clientes. Já a GM/Gravataí procura

realizar o lock-in com seus clientes por meio da

flexibilidade que a fábrica permite, através da

exclusividade com que o cliente pode construir e

personalizara carro desejado.

Em todos os três casos, as empresas procuram

ainda reforçar o lock-in por meio de ações de pós-

venda, seja ouvindo os clientes através de

telemarketing, seja disponibilizando assistência ou

consultoria personalizada.A partir do uso da Ti,

possibilitando um atendimento personalizado, as três

empresas conseguem estar muito próximas do cliente,

e assim, manifesta-se à força do positive feedback,

que está na percepção do cliente sobre.qual é o bem

ou serviço mais adequado às suas necessidades, e

como que este produto o mesmo lhe agrega valor.

ASPECTOS COMPETITIVOS DE SLACK E HILL

A análise de competitividade da Credicard inclui

o processo de aquisição de novos clientes, o

processamento das propostas, abertura das contas e o

início do relacionamento com o cliente nas contas

novas. Verificou-se que o critério mais crítico para a

Credicard é a oferta, que destaca a fragilidade da

linha de produtos, considerada uma commodity com
baixo valor agregado. Mesmo assim o critério valor

agregado e anuidade estão logo abaixo da linha de

limite mínimo de desempenho, indicando que uma

pequena diferenciação pode melhorar a posição. Os

critérios linha de crédito, e burocracia são exigidos
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para garantira qualidade da carteira de crédito, o que

indica a necessidade de buscar uma forma de inovar

na execução das políticas e procedimentos de

aquisição. No entanto, os objetivos de desempenho

mais valorizado pelos clientes parecem ser a

confiabilidade e o custo, apresentando grande

sensibilidade a preço (valor das anuidades e taxas). O

critério flexibilidade também merece destaque, no que

diz respeito à possibilidade de financiamento e crédito

rotativo.

Flexibilidade para a Credicard está centrada em

dois focos: (1), o foco no processo das contas e

transações, típicas do mercado de cartão de crédito,

onde o volume a baixa variedade de tipos de

transação permite alto nível de integração,

automação e capacidade; e (2) o foco nos processos

de vendas onde a empresa estará reconhecendo o

cliente de forma personalizada, com oferta

personalizada, produto personalizado e preço

discriminado. A Natura possui uma estrutura

organizacional funcional (MINTZBERG, 2000), sendo

composta por quatro departamentos: Comercial;

Operações e Logística; Inovação e Desenvolvimento

de Negócios e Finanças e Informações. A empresa

conta com aproximadamente 3000 funcionários

efetivos, (VASCONCELOS, 2003). A estrutura de

vendas da natura é composta de Gerentes de Venda,

Promotoras de Venda e Vendedoras que recebem o

título de "Consultoras de Beleza Natura". Os gerentes

de venda e as promotoras de venda são funcionários

efetivos da Natura. As consultoras não possuem

vínculo empregatício, sendo supervisionadas pelas

Promotoras de Vendas, que são encarregadas de

direcionar, treinar e transmitir informações referentes

aos produtos, ofertas, promoções, etc.

O sistema operacional é todo informatizado. A

fatura com o valor do pedido é emitida em nome da

consultora, que terá 21 dias para liquidar a dívida

contraída. A consultora recebe a fatura quando da

entrega da caixa de produtos, contendo os itens

solicitados.

A logística interna da Natura confere a

flexibilidade e a confiabilidade, que são as razões de

seu sucesso. As atividades básicas do sistema de

logística são o recebimento da matéria-prima dos

fornecedores, a separação dos pedidos destinados às

consultoras (picking), a expedição e o transporte das

mercadorias às consultoras. Essas novas técnicas

eliminaram um dos mais sérios gargalos que a

empresa enfrentava: o tempo de entrega. Atualmente,

98% dos pedidos são atendidos em 24 horas,

mostrando vantagem competitiva no objetivo de

desempenho velocidade. No processo virtual o

produto ou serviço existe sob a forma de informação

digital cuja disponibilização pode ser realizada

eletronicamente. A logística interna envolve a

separação e coleta dos itens para compor os pedidos e

embalagem. Na logística externa o pedido pode ser

entregue de duas formas: por transportadora ou pela

consultora. As vendas podem ser diretas pela Internet

ou pelas consultoras, e para o pós-venda, existe um

canal de comunicação e atendimento direto ao

consumidor. A flexibilidade, a qualidade e a

velocidade de inovação de produtos da empresa

destaca-se na vasta linha de cerca de 400 produtos

que renova com grande rapidez. Segundo Nascimento

(2002) entre 1995 e 2002 a Natura lançou, em

média, sete novas linhas de produtos por ano. A

empresa aplica em 4% de sua renda líquida em

pesquisa e desenvolvimento, lançando, em média, um

produto a cada três dias. Na experiência do complexo

industrial de Gravataí, a GM mostrou que as

montadoras podem aumentar o seu poder sobre o

canal de vendas, através do contato direto com os

clientes. A adoção da venda pela Internet propiciou

ganhos de eficiência logística e redução de

proliferação de modelos na fábrica. Foi possível

aumentar a visibilidade do processo para o cliente e

apostar mais nos critérios flexibilidade e velocidade

como vantagem competitiva. A complementaridade

de canais de distribuição pode ainda aumentar a

competitividade, pelo aumento das vendas cruzadas,

e da sinergia entre as concessionárias e o portal, que

se completam de forma conveniente, traduzindo-se

em flexibilidade, confiabilidade e qualidade. A análise

dos fatores qualificadores e ganhadores de pedido

(HILL, 1993), permite verificar que para a Credicard

confiabilidade é qualificador, e custo é ganhador de

pedido, evidenciando o seu aspecto de commodity.
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Para a Natura, qualidade e confiabilidade são

qualificadores, e velocidade é ganhador de pedidos, o

que é evidenciado por toda a atenção à logística dada

pela empresa. Para o modelo de negócios do Celta

(GM), a flexibilidade é fator qualificador, e o custo

(preço) é ganhador de pedido, o que permite antever a

possibilidade de se separar o Celta como uma

unidade de negócios à parte, liderem custos.

CADEIA VIRTUAL DE VALOR (CW) DE RAYPORT E
SVIOKLA

Para entender a CVV da Credicard, é

necessário conhecera negócio de cartão de crédito,

que conta com três tipos de participantes na cadeia

de valor: o emissor, o adquirente e a bandeira. Estes

papéis podem ser desempenhados por iniciativas

p r i v a d a s i n d e p e n d e n t e s , o r g a n i z a d a s

horizontalmente, ou através de organizações

verticais que desempenham simultaneamente todas

as funções, Heemann (2003).

O emissor é responsável pela captação de

recursos para f inanc iar os consumidores,

gerenciamento de risco, prospecção e manutenção

de clientes, processamento das vendas de contas

novas, faturamento, manutenção e armazenamento

dos dados cadastrais e transacionais, execução e

automação de processos , atendimento e

processamento das solicitações de clientes. O

adquirente desenvolve e gerencia a rede de

estabelecimentos filiados às bandeiras, compra os

ativos e realiza os investimentos em tecnologia de

processo de captura das transações no ponto de

venda, liquidação da transação e pagamento aos

lojistas referentes às compras pagas com cartão de

crédito do emissor.

A bandeira é responsável por definir as regras

de relacionamento entre os adquirentes e

emissores, operacionalizar e gerenciar a rede

internacional de captura de transações, integrar o
adquirente à bandeira, desenvolver e executar o

marketing institucional e campanhas de vendas

para a bandeira, pesquisar e desenvolver novos

produtos e serviços para o consumidor final e

estabelecimentos filiados.

O processo do negócio cartão de crédito

pode ter duas perspectivas: 1) o processo

transacional, que envolve a solicitação para o
emissor autorizar ou não a compra do cliente com

base na qualidade do risco, ou limite de crédito

disponível; e 2) o processo financeiro, que acontece
em ciclos curtos, de aproximadamente trinta dias,

onde ocorre a liquidação de todas as transações,

antecipação de receitas aos estabelecimentos e os

financiamentos ao consumidor, Heemann (2003).

Do ponto de vista dos atores do negócio de cartão

de crédito (emissor, adquirente e bandeira), a CW já

nasceu no terceiro estágio, o de "novas relações

com os consumidores", pois é estruturada para

entregar valor aos consumidores oferecendo

comodidade, praticidade, agilidade e segurança,

conforme o Quadro l.

Quadro l: Cadeia virtual de valor da Credicard
Fonte: Elaborado pelos autores, baseado em Heemann (2003).
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Do ponto de vista dos estabelecimentos
filiados, pode-se identificar empresas atuando nos três
estágios. Há um pequeno grupo que está no terceiro
estágio, o "novas relações com os consumidores",
envolvendo negócios que foram formatados de
acordo com o modelo da nova economia, e só
efetuam transações por meio de cartões. Outro grupo
está no segundo estágio, o da "capacidade de
espelho", sendo formado por empresas que efetuam
transações comerciais por meio de várias formas de
pagamento, inclusive cartões, o que agrega valor os
clientes. Um terceiro grupo, retardatário, encontra-se
ainda no estágio inicial, o de "visibilidade", no qual as
empresas começam a adquirir a habilidade de

enxergarem as operações físicas de forma eficiente
através da informação, e passam a estimular os
clientes para que efetuem as transações através do
cartão de crédito. Todas as transações envolvem
royalties para a bandeira, pagos sobre volumes
processados e quantidade de autorizações. Heemann
(2003) observa que a cada passagem pela rede existe
a cobrança de taxas e a oportunidade de agregar
valor pela venda de um produto financeiro: a rede
local pode antecipar receitas para o estabelecimento;
a bandeira pode antecipar receitas para o
estabelecimento através do parcelamento de compras
e o emissor pode financiar diretamente o cliente.

Quadro 2: Cadeia virtual de valor da Natura
Fonte: Adaptado de Maia, Pereira e Di Serio (2002 p.8).

O modelo de negócios da Natura foi concebido
para atuar no terceiro estágio da CW, o de "novas
relações com os consumidores", uma vez que a
empresa não trabalha com lojas, e sua cadeia virtual
de valor foi estruturada para vendas por catálogo e
entregas em domicílio.

Mesmo antes do portal Natura a empresa já
praticava uma relação personalizada com os
consumidores, por meio de suas consultoras,
conforme o Quadro 2.

Em abril de 2000, a empresa inaugurou seu
portal para reproduzir a dinâmica das relações
humanas na Internet, integrando-a interna e
externamente. O portal integra todas as comunidades
que se relacionam com a Natura: Clientes,
Profissionais de Imprensa, Profissionais da Saúde,
Consultoras e Consultores, Força de Vendas e
Colaboradores. Para cada um desses públicos foi
preparado um ambiente de navegação. A
Comunidade Consultoria é de acesso exclusivo para
consultores e consultoras. A Comunidade

Colaboradores veicula informações internas
direcionadas aos funcionários. A Comunidade Força
de Vendas é destinada aos que queiram um melhor
desenvolvimento de suas equipes de consultoras. A
Comunidade Profissionais da Saúde disponibiliza
artigos médicos e monografias. Por fim, a
Comunidade Profissionais de Imprensa é o local das
últimas informações da empresa. O Portal apresenta
acesso diferenciado para os países onde a Natura
atua, além do Brasil: Argentina, Bolívia, Chile e Peru.
O destaque do site varia a cada ciclo, espaço de
tempo no qual a Natura lança novos produtos e
promoções, normalmente 21 dias.

A inserção social das "consultoras de beleza",
elas mesmas clientes ou antigas clientes é considerada
um dos fatores chave responsável pelo crescimento da
empresa e manutenção de sua imagem. Para se tornar
uma consultora Natura, as clientes interessadas
devem adquirir os produtos Natura esporadicamente
a fim de revendê-los com lucro, dentro do preço oficial
fixado pela Natura. As consultoras Natura são
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essencialmente clientes, que usam e recomendam os
produtos, comprando-os a preço mais baixo, e
revendendo-os para suas clientes. O grande sucesso
da Natura foi a formação desta rede social de
contatos, por meio das consultoras, cuja evolução em
termos numéricos impressiona. Em 1969 a Natura
tinha 300 consultoras de beleza; em 1990 este
número tinha atingido 50.000; em 1997 atingia a
marca de 200.000; e em 2003 já estava próximo de
300.000 consultoras, (VASCONCELOS, 2003).

Com a introdução do novo canal de vendas
pela Internet novas estratégias foram implementadas
pala empresa a fim de atender com agilidade a
demanda gerada pelo e-business.

A Natura lançou mão das mais novas técnicas
de gestão de estoques, automação do depósito,
computação e telecomunicações, que vêm sendo
usadas como resposta à competição acirrada que
determina, por seleção natural, as empresas que
sobreviverão na nova economia digital. Hoje, a
Natura enfrenta o desafio de atuar na era digital sem

destruir as estruturas tradicionais de seu negócio.

Percebe-se que a GM está no segundo estágio
da CW: "capacidade de espelho". A venda de
veículos pela Internet, foi montada em paralelo à
cadeia de valor física, entregando o mesmo que a
cadeia tradicional, porém de forma mais rápida,
melhor, com maior flexibilidade e menor custo,
conforme o Quadro 3. Isto significa que existem
oportunidades para a empresa quanto às informações
coletadas diretamente aos consumidores para
fortalecer ou conquistar vantagem competitiva. Na
cadeia de valor física a GM não tinha chance de
comunicar-se diretamente com os consumidores, que
se c o m u n i c a v a m com os i n te rmed iá r i os
(concessionárias). A adoção da CW permitiu à
empresa mudar as condições com as quais competia,
tendo acesso direto às informações dos seus
consumidores, apesar de precisar da cadeia de valor
física para entregar seus produtos e oferecer
assistência técnica.

Quadro 3: Cadeia virtual de valor da General Motors / Celta
Fonte: Adaptado de Pires (2004, p.223)

Em cada passo do consumidor no portal da GM

é possível registrar para análise informações de

qualidade, que podem ajudara empresa a aproveitar

as oportunidades descritas por Rayport e Sviokla

(1995) sobre identificação de desejos dos

consumidores e desenvolvimento de formas mais

eficazes de atendê-los. Em cada ponto da cadeia de

valor virtual existem informações importantes sobre o

consumidor que podem ser coletadas e analisadas

para gerar oportunidades de receita, retenção de

clientes, e melhores decisões, seja sobre produtos

(configurações mais procuradas); seja sobre

motivadores de compra (momento da experiência

virtual em que o cliente pára), dentre outras

oportunidades.

A CW da GM revela uma relação de
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complementaridade com a cadeia de valorfísica, cuja

sinergia permite à empresa identificar os desejos dos

consumidores de forma mais eficaz e atendê-los

eficientemente. Isto ocorre na GM através do uso de

listas de espera, que "estoca clientes", como em uma

fila de um prestador de serviços, o que normalmente é

incomum para indústrias. Pela fila de espera o

consumidor se cadastra no sistema de vendas pela

Internet para aguardar uma combinação específica de

veículo. Com estas informações a empresa pode

alterar o composto de produção dadas as limitações

da cadeia física de valor, evitando a produção de

modelos sem aceitação e aumentando aqueles com

maior procura. Este procedimento reduz os custos de

manutenção de estoques (devido a produtos com

maior aceitação), e prende o cliente até certo ponto, a

uma compra que de outra forma, seria perdida,

revelando-se assim, mais uma forma de lock-in.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Os três casos estudados mostraram que a TI

está alinhada ambiental e estrategicamente aos seus

modelos de negócios, no âmbito da organização e da

cadeia de valor. O alinhamento estratégico da

Credicard pode ser exemplificado pelo o processo de

verticalização das operações de distribuição e vendas,

e pela horizontalização dos sistemas processadores

(observado na cisão da Orbitall), e pelo investimento

dos bancos em sua própria operação de distribuição.

Assim, a empresa remodela sua estratégia de negócio

ao focar os processos mais sensíveis e com maior valor

agregado, como o processamento da informação,

deixando acontecer o alinhamento ambiental com

relação ás operações de baixo valor agregado, como

a distribuição. A TI tem grande impacto nos negócios

da Credicard e o maior desafio da gestão é a

adaptação das capacidades tecnológicas e

organizacionais para que elas estejam alinhadas com

a visão e a missão do novo modelo de negócios. Os

benefícios da remodelagem ficam limitados em

escopo se os processos não forem expandidos além

das fronteiras do negócio, onde é possível identificar

novas opções para a remodelagem dos

relacionamentos com outras organizações,

aumentando muito o valor agregado para o cliente.

Desde o início das atividades, em 1969, a

Natura aumentou 30 vezes de tamanho. O sucesso do

crescimento da Natura é creditado à qualidade dos

produtos, à sua sofisticação e à forte imagem que a

empresa conseguiu criar a partir deste sistema de

vendas domiciliar, onde as consultoras, além de

comercializar os produtos por conta própria, com

baixo custo fixo para a empresa, aconselham seus

clientes, originários de seu círculo social, que, por sua

vez, trazem novos clientes, Vasconcelos (2003). Este

modelo de negócios evidencia o alinhamento

estratégico enfocando a logística interna como

competência principal, e o alinhamento ambiental

enfocando a força da rede social formada pelas

consultoras. Ambos alinhamentos dependem

essencialmente da TI, sendo que a automatização total

do negócio está sendo concluída com o incentivo para

que todas consultoras façam seus pedidos pelo portal.

O alinhamento estratégico da GM/Gravataí se

dá a partir do uso intensivo da TI para ligara demanda

aos sistemistas, e o alinhamento ambiental se dá a

partir da vinculação das ordens de produção à

demanda, evitando estoques de carros prontos. No

entanto, a empresa não está obtendo frutos da

vantagem competitiva que este diferencial oferece. A

estratégia do Celta, desde a fabricação até a

comercialização está alinhada para adoção de uma

estratégia de liderança em custo, enquanto os demais

negócios da GM estão al inhados com a

diferenciação.

Podem ser identificados dois cenários possíveis

para que a empresa tire melhor proveito de seu

alinhamento estratégico: adotar a estratégia de

diferenciação para todos os modelos, ou isolar o Celta

como uma unidade de negócios que possa ser

gerenciada com uma forte estratégia de liderança em

custo, desvinculando-o da marca Chevrolet, por

questões de posicionamento da marca, e

desenvolvendo uma outra cadeia física para entrega

do produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os casos analisados apresentam alinhamento

entre as estratégias da organização e com o ambiente,
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o que reflete em uma melhor posição competitiva

sustentável. O alinhamento estratégico no âmbito da

empresa e ao nível de cadeia nos casos estudados

apresentaram relação direta com o uso intensivo da TI

para manter a posição competitiva da empresa na

cadeia. As estratégias de TI revelaram-se essenciais no

modelo de negócios e na competitividade das três

organizações. A análise do uso estratégico da TI e da

automação mostrou que as três empresas centraram

seus modelos de negócios no uso intensivo da TI, de

modo que o uso que fazem da informação é hoje o seu

principal diferencial competitivo.

A gestão do relacionamento das três

organizações com seus clientes é potencializada pela

TI, gerando novas oportunidades de negócios, como é

o caso da Credicard, que pode oferecer serviços de

financiamento ou antecipação de receitas, e agregar

valor a cada passagem pela rede virtual. Verificou-se

que existe aderência das estratégias adotadas pelas

empresas aos modelos de competitividade,

observando-se o relacionamento dos critérios de

desempenho e os critérios qualificadores e

ganhadores de pedido em cada caso. Constatou-se

que existe um claro alinhamento estratégico da TI nos

negócios, no âmbito das organizações e no âmbito

das cadeias virtuais de valor. A Natura e a Credicard

(mesmo em reposicionamento no mercado)

mostraram-se melhor alinhadas estratégica e

ambientalmente, enquanto a GM/Gravataí, apesar

de bem alinhada ambientalmente, enfrenta o dilema

de rever o seu posicionamento estratégico, uma vez

que, difere do posicionamento geral da GM, por ter

sua cadeia virtual de valor diretamente alinhada para

adoção de uma estratégia de liderança em custo.

O uso estratégico da TI e da automação na

gestão do relacionamento das três empresas com seus

clientes revela-se em práticas inovadoras na gestão de

suas operações. Tratando-se de organizações que
priorizam operações intensivas em informação e

conhecimento, foi natural verificar sua aderência aos

modelos de competitividade, identificando o

alinhamento estratégico da TI nos negócios, no

âmbito da organização e no âmbito da cadeia,

mostrando que existe ainda grande potencial para

operações com usos ainda mais intensivos de
informação e conhecimento. Novos estudos poderiam

abordar comparativamente aspectos específicos da

i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o da N a t u r a , e do

reposicionamento da GM e da Credicard.
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