


Ferramentas de Tecnologia de Informação 

e Comunicação (TIC) estão sendo implan-

tadas em todas as empresas, com elevado in-

vestimento, esforço e muitas dúvidas sobre 

seus resultados. 

O maior crescimento da indústria no 

Brasil, nos últimos 8 anos, segundo dados 

do IBGE, foi o do setor de Produção de 

Máquinas de Escritório e Equipamentos 

de Informática, com taxas superiores a 

15% ao ano. Estimativas da E-Consulting 

Corp., empresa brasileira especializada no 

assunto, falam que no Brasil, em 2010, 

serão investidos R$ 56 

bilhões em Tecnologia 

de In fo rmação e 

Comunicação. 

Os resultados que as 

empresas estão obten-

do com todo esse in-

vestimento são assunto 

de interesse para todos 

os gestores que estão às 

voltas com vendas pela 

internet, CRM, telefonia celular, notebook, 

blackberry, sms, leilão eletrônico e outras 

coisas do mesmo tipo. 

Acompanhando o que tem sido publica-

do nas revistas nacionais e internacionais 

ligadas a marketing e administração, encon-

tra-se uma lista de resultados positivos e ne-

gativos do uso dessas ferramentas. Essa lista 

pode ser útil para dar as pistas aos gestores 

sobre quais resultados podem ser esperados 

com o uso dessas ferramentas. 

Entre os resultados positivos da implan-

tação de ferramentas de tecnologia de in-

formação e comunicação, o mais freqüente 

e óbvio se relaciona com a qualidade da 

informação que circula na empresa. Os 

estudos falam de informação clara, precisa 

e detalhada; eficiência da informação e co-

municação; informação rápida e de melhor 

qualidade; maior compart i lhamento das 

informações; maior facilidade, quantidade, 

qualidade e velocidade na troca de informa-

ções e comunicação entre fornecedores e 

clientes; redução da assimetria de informa-

ções entre fornecedores e clientes. 

Saindo desse conjunto mais genérico de 

resultados positivos, aparecem resultados 

ligados aos efeitos da melhor informação 

sobre os processos: contato instantâneo en-

tre fornecedores e clientes; facilidade de 

entendimento, controle e monitoramento 

do mercado; maior facilidade de previsão 

do comportamento do 

mercado. 

A possibilidade de 

expandir fronteiras geo-

gráficas é um ponto 

muito citado: acesso 

sem limites a clientes 

internacionais, expan-

são de mercado para 

além das fronteiras geo-

gráficas, ampliação da 

base de clientes, aumento das oportunida-

des de negócio. A tecnologia de informação 

é entendida como muito útil para levar 

a empresa para além das suas limitações 

geográficas. 

Outro benefício esperado da aplicação 

de tecnologia de informação é a "desinter-

mediação". Isso é entendido como o acesso 

direto entre fornecedor e cliente, sem a 

passagem obrigatória pelos canais de venda 

intermediários tradicionais - distribuidores, 

atacados, varejos. 

Vários artigos apresentam a redução de 

custos proporcionada pelas ferramentas de 

tecnologia como o resultado mais relevante: 

custos em geral, custos diretos de vendas, 

de transação, da firma, da coordenação da 

cadeia de valor, da coordenação das vendas 

pela internet, de comunicação, de procura. 

A tecnologia de 
informação é entendida 

como mu i to ú t i l 
para levar a empresa 
para além das suas 

l imitações geográficas 



A possibilidade de comunicar-se a gran-

des distâncias, globalmente, com baixo cus-

to, como resultado da tecnologia, também é 

bastante enfatizada nos estudos. 

A tecnologia oferece a possibilidade de 

vendedores e compradores se encontrarem 

a qualquer momento, em qualquer lugar, 

tornando a disponibilidade 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, um fato normal nas 

relações entre empresas. 

Para as áreas de compras, os benefícios 

listados envolvem a redução do tempo do 

processo de compra, o aumento de alter-

nativas para os compradores, a facilidade 

para comparação de preços, o aumento da 

eficiência da equipe de compras, a amplia-

ção da base de fornecedores. 

Para os gerentes e 
supervisores de vendas, fica 

mais fáci l acompanhar o 
andamento das atividades 

das suas equipes 

Ainda para a relação com os fornecedo-

res, mas com caráter mais estratégico, os 

trabalhos pesquisados citam a ampliação do 

outsourcing, a formação de redes de forne-

cedores, a facilidade de coordenação entre 

vários atores, a integração com parceiros 

da cadeia de suprimentos, o aumento da 

eficiência dos processos dos fornecedores. 

A equipe comercial também se bene-

ficia da implantação de ferramentas de 

Tecnologia de informação e comunicação 

com o aumento da sua produtividade, efi-

ciência e eficácia. Essa mesma área ressalta 

a facilidade para a interpretação e análise 

de dados de mercado, a possibilidade de 

planejar vendas em tempo real, a agilida-

de da comunicação às equipes das táticas 

de vendas. 

Para os gerentes e supervisores de vendas, 

fica mais fácil acompanhar o andamento 

das atividades das suas equipes. Aumenta a 

oferta de relatórios para monitorar e acom-

panhar o desempenho de vendas, dando 

condições para escolher e direcionar esfor-

ços para clientes lucrativos. 

Os vendedores gastam menos tempo com 

tarefas rotineiras, têm maior facilidade para 

a preparação de propostas e conquista de 

novos clientes. 

Alguns vendedores chegam a relatar um 

aumento da habilidade para fechar negó-

cios. A equipe de vendas se desenvolve e 

fica mais motivada. 

Ferramentas de T I C tornam a administra-

ção de pedidos mais fácil. 

Também aparecem nos relatos, como 

resultados positivos, a possibilidade de 

agregar informações que estão dispersas 

pela organização. 

A contribuição se estende para melhores 

planos de produção, melhor administração 

da operação, ciclos de produção mais cur-

tos, alocação mais eficiente dos recursos e 

alinhamento dos processos internos com as 

demandas dos clientes. T IC gera colabora-

ção interna. Nascem novas soluções tecno-

lógicas para os processos das empresas. 

Na logística as referências positivas são 

para a disponibilizarão de informações de 

estoque em tempo real, a contribuição 

para a redução de estoques, a sincronização 

das decisões entre empresas, a redução do 

tamanho dos pedidos, o aumento da flexi-

bilidade e responsividade no atendimento 

de pedidos. 

Um novo campo para as empresas é o 

estabelecimento de relações virtuais com 

os, clientes. A tecnologia reduz as restrições 

a vendas por localização física; é possível 



vender sem ter uma unidade física aberta 

aos clientes. E a exigência de recursos para 

instalação de vendas pela internet é menor 

do que para lojas físicas. 

A internet já evoluiu bastante e pro-

porciona transações práticas, eficientes, 

seguras, privadas e confiáveis. A internet 

complementa os canais tradicionais de re-

lacionamento com os clientes. Aparecem, 

nos estudos feitos, relatos sobre melhoria da 

precificação. 

Uma nova vertente para as empresas é 

a adição de informações aos processos e 

serviços oferecidos aos clientes. Novos pro-

dutos, baseados em informação, podem ser 

criados usando TIC. Vender informações e 

conhecimento fica mais fácil e mais viável 

tecnicamente. 

A área de marketing tem pesquisas mais 

ágeis e mais baratas. Entrevistas e confe-

rências à distância passam a ser ferramenta 

comum. Surgem novas maneiras para a 

identificação de necessidades individuais 

dos clientes e de segmentos do merca-

do. As mensagens de marketing tornam-se 

individualizadas. 

Um efeito importante sobre produtos e 

serviços é o aumento da diferenciação através 

da customização. Adequação das ofertas. 

Surgem novas soluções para o desenvolvi-

mento de produtos. Empresas passam a co-

laborar em tempo real. A marca se fortalece. 

As vendas aumentam. 

Do ponto de vista dos clientes, novos 

canais de acesso aos fornecedores são aber-

tos, os fatores mais importantes para os 

clientes são mais facilmente identificados. 

Aumentam a eficiência e a eficácia dos ser-

viços aos clientes. A equipe de vendas fica 

liberada para dar maior dedicação ao rela-

cionamento com clientes e para a solução 

de problemas. O relacionamento com os 

clientes torna-se mais próximo e positivo, o 

que contribuiu para o aumento da satisfação, 

da retenção e da participação nos clientes. 

Aumentam a lealdade e o valor do ciclo de 

vida do cliente. 

No âmbito estratégico, as ferramentas de 

T IC contribuem positivamente para pro-

mover uma filosofia orientada para clientes 

e para o desenvolvimento da gestão de 

processos de ponta a ponta para atender 

clientes, apoiam o acompanhamento de 

todos os aspectos de uma venda e a criação 

de uma visão completa das vendas e dos 

serviços oferecidos aos clientes, geram van-

tagem competitiva para os pioneiros e estão 

associadas ao aumento no valor das ações 

da empresa quando se anuncia a adoção de 

canais eletrônicos de venda. 

A principal crítica que se pode fazer aos 

usos de tecnologia de informação e comuni-

cação é que a decisão de implantação e uso 

está mais fortemente associada a benefícios 

e resultados internos e raramente se coloca 

como parte da estratégia da empresa, ou 

apresenta contribuições para a percepção 

de valor por parte dos clientes. 

Os mesmos estudos recentemente publi-

cados nos principais periódicos de marke-

ting, no mundo, mostram que as ferramen-

tas de tecnologia de informação e comu-

nicação também são associadas a riscos e 

resultados negativos para a empresa. 

Antes de tudo? a empresa que adere ao 

uso das TICs torna-se refém das mudanças 



da tecnologia. Será preciso, sempre, manter-

se atualizada neste aspecto. 

Alguns dos pontos mais críticos estão 

associados aos elevados investimentos em 

hardware, software e preparação de pessoas 

e ao elevado tempo para implantar. 

As falhas na implantação mais comumen-

te relatadas ocorrem por falta de apoio da 

alta direção, pouca competência da equipe 

de projeto, falta de cooperação entre de-

partamentos, pouca clareza dos objetivos 

do projeto. 

Outras queixas recorrentes são a da sub-

utilização das ferramentas implantadas e os 

problemas de aceitação da nova tecnologia 

pela equipe interna. 

Os meios eletrônicos 
apresentam maior 

d i f iculdade para construir 
ambientes de confiança e 

cooperação com os clientes 

O perfil do profissional de vendas se mo-

difica, com a implantação de ferramentas 

de TIC. A empresa perde pessoas por não 

adaptação às novas formas de trabalhar. 

As equipes, em muitos casos, passam pela 

sensação de perda de status. As situações de 

dificuldade para o uso são potencializadas 

pela falta de suporte técnico adequado e 

falta de treinamento. 

Outro risco sério diz respeito à segurança 

das informações, das transações e dos pa-

gamentos. Ainda há pouca regulamentação 

para o comércio eletrônico. A ineficiência dos 

sistemas resulta em ganhos menores do que o 

esperado. A competição de preços aumenta. 

Os custos de manuseio e entrega e de proces-

samento dos pedidos também aumentam. 

Os meios eletrônicos apresentam maior 

dificuldade para construir ambientes de 

confiança e cooperação com os clientes. 

O relacionamento com os clientes se de-

teriora e passam a existir pontos de tensão 

nessa relação. 

Dependendo do grau de imposição que 

o fornecedor aplica sobre os clientes, cria-

se uma sensação de invasão. Alguns relatos 

mostram que não houve consideração quan-

to aos processos da empresa à qual se busca 

impor ferramentas de relacionamento. 

Nos estudos publicados e na prática de 

relacionamento com diversas empresas, são 

poucas as referências de viabilidade e su-

cesso nas decisões de implantação. É muito 

pequeno o conhecimento que se tem da 

percepção dos clientes quanto à real con-

tribuição dessas ferramentas para o valor 

percebido nas ofertas dos fornecedores. 

Outros dados interessantes mostram que 

ocorre redução de lucro nas empresas inefi-

cientes, após a implantação de ferramentas 

de TIC, bem como há relatos de não gera-

ção de lucro em empresas eficientes. 

Curiosamente, alguns resultados apare-

cem tanto como positivos quanto negativos, 

indicando que o que determina isso não é a 

tecnologia de informação e comunicação, 

mas algum outro fator ligado ao contexto 

da empresa ou sua estratégia ou modelo 

de gestão. 

A recomendação que fica é a de encarar 

a tecnologia de informação e comunica-

ção como um con jun to de ferramentas 

que deve ser utilizado em congruência 

com a estratégia da empresa e possa con-

tribuir para oferecer mais valor no foco 

dos clientes. 

Text Box
Fonte: Marketing Indústrial, São Paulo, ano 16 n. 50, p. 62-66, out./nov./dez. 2010.




