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A internet consagrou, nas empresas, o uso da expressão e-commerce e de suas 
variações mais recentes, como m-commerce e t-commerce, como passaram a ser 
conhecidas as transações eletrônicas feitas por intermédio de tecnologias móveis e da 
televisão. Agora, o PhD Richard Watson, do Terry College of Business, da Universidade 
da Georgia, quer inscrever um novo conceito nos dicionários corporativos: o U-
Commerce. 
 
"Trata-se do próximo estágio dos negócios", diz Watson, um pioneiro no estudo do 
comércio eletrônico nos Estados Unidos. De onde vem o "u"? De quatro conceitos 
básicos: ubiqüidade, universalidade, unicidade e sincronicidade ("unison", em inglês). 
Pode parecer teórico demais, mas o fenômeno já está nas ruas, mesmo que de 
maneira embrionária, e as companhias que não derem atenção a ele podem colocar 
em risco sua posição de mercado, adverte ele. 
 
Para explicar o U-commerce, Watson tira do bolso seu celular. "Tenho aqui meu 
telefone com calendário, agenda e câmera fotográfica. No futuro, ele terá um disco 
rígido e vai trazer um 'tocador' de música e um localizador do tipo GPS", diz. Outros 
aparelhos, como o notebook e o micro de mão, terão funções semelhantes e todos 
"conversarão" entre si, de maneira que, quando um dado for atualizado em um deles, 
será também nos demais. Eis a sincronicidade. 
 
A onipresença da tecnologia - a ubiqüidade - também já tem bases lançadas. A 
internet é a mais conhecida das redes, mas existem outras, como a dos celulares e as 
redes com padrão WiFi e Bluetooth. Juntas, elas permitem comunicação entre 
quaisquer partes do mundo. Estão em todos os lugares. 
 
A convergência entre as diferentes redes existentes e os aparelhos dotados de 
múltiplas funções ajuda a completar o quadro com o conceito da universalidade. A 
idéia é que, no futuro, todos os equipamento - um celular, por exemplo - poderão ser 
usados em qualquer país, independentemente do padrão ou freqüência adotados. 
Resta a unicidade. Para explicá-la, o professor Watson cita o c aso de uma empresa que 
oferece um serviço personalizado com mais de cem rádios disponíveis. "Se você gosta 
de jazz latino, escolhe esta opção e ouve a música em qualquer lugar dos EUA." A 
oferta de produtos é imensa, mas o consumidor tem um serviço diferenciado, a seu 
gosto. 
 
Trata-se de um ponto essencial. Para ser bem-sucedidas, as companhias terão de 
concentrar-se mais no consumidor em vez de seus produtos. "A informação é o 
serviço", diz Watson.  
Este é o desafio principal das empresas: transformar os dados disponíveis nas redes 
em conhecimento que ajude no processo de tomada de decisões. "O desafio, 
principalmente no Brasil, não é o acesso físico à informação, mas o fato de que as 
pessoas não sabem como acessá-las e tirar proveito delas", diz o professor Nicolau 
Reinhard, da Fundação Instituto de Administração da FEA/USP. 
 
Para ajudar a resolver a questão, a Association for Information Systems, que reúne 
pesquisadores e estudantes da área de tecnologia, acaba de criar uma seção brasileira. 
A entidade, que é presidida por Watson, terá no país a participação do Instituto de 
Administração e da Anpad, que reúne programas de pós-graduação em administração. 
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