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Resumo

A Internet é uma das grandes novidades comunicacionais dos últimos anos. Ela vem
rapidamente capacitando lares e empresas a acessar informações e novos serviços
eletrônicos de auto-atendimento, antecipando em anos as previsões mais otimistas. Junto a
isso, assistimos a um rápido e explosivo crescimento das atividades comerciais na rede.
Partindo do atual cenário econômico globalizado, nosso estudo pretende efetuar uma
análise das possíveis transformações nas relações comerciais ao avaliar a real extensão e
complexidade do fenômeno do e-Business, que hoje acena com mudanças não apenas sobre
os aspectos administrativos e gerenciais dos empreendimentos, mas na própria maneira de
conduzir e realizar negócios. Para tanto, partimos de algumas experiências de
desenvolvimento de modelos de negócio eletrônico em empresas brasileiras de destaque.
Atento ao impacto provocado pela crescente expansão e forte penetração da Internet neste
final de milênio, este trabalho encontrará sua realização ao esclarecer algumas questões,
embora de maneira não conclusiva, a respeito das possíveis conseqüências da adoção
generalizada de metodologias de desenvolvimento de sistemas corporativos orientados às
aplicações em rede, e também da ampla adoção de técnicas de racionalização e organização
da informação nos mais variados tipos de iniciativas comerciais - particularmente naquelas
já envolvidas ou potencialmente interessadas em investimentos e aplicações comerciais na
Internet -, ao mesmo tempo, procurando vislumbrar possíveis transformações nos modos de
conduzir e realizar negócios.
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Abstract

Internet is, beyond any doubt, the most important happening in communication in recent
years. Its development is allowing homes and companies to access both information and
electronic self-service applications, on a huge scale, many years before the most optimistic
forecasts. Besides, we witness a fast and continuous growth of the commercial activities in
the Net.
Focusing on the informational economy scenario, our study intends to analyze commercial
activities considering the real extension and complexity of the e-Business phenomenum.
We intend to show that changes induced by that type of development are not limited to the
administrative and managerial aspects of the enterprises, but also deeply affect the way
business transactions are led and accomplished. The present work is based on selected
professional experiences of e-Business solutions development in proeminent Brazilian
companies.
Considering the social and economic impacts due to the expansion and strong penetration
of Internet, the work seeks to clarify some questions, although in a non-conclusive way,
relating to the possible consequences of the widespread adoption of corporate information
systems development methods oriented to web applications. In addition, we consider the
effects of the wide adoption of rationalization and organization techniques in all levels of
commercial enterprises - particularly in those already involved or potentially interested in
commercial Internet services - trying to elucidate eventual transformations in the way they
conduct and accomplish business transactions, in terms of both internal and external
organizational configurations and information flows.
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O Sul
Jorge Luis Borges
(In: Fervor de Buenos Aires, 1923)

De um dos pátios ter olhado
as antigas estrelas,
do banco da
sombra ter olhado
essas luzes dispersas
que minha ignorância não aprendeu a nomear
nem a ordenar em constelações,
ter sentido o círculo da água
na secreta cisterna,
o odor do jasmim e da madressilva,
o silêncio do pássaro adormecido,
o arco do saguão, a umidade
- essas coisas são, talvez, o poema.
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Para Tuca
“For where she goes I’ve got to be.”
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4. Introdução
“The newest innovations, which we label
information technologies, have begun to alter the
manner in which we do business and create value,
often in ways not readily foreseeable even five
years ago.”
Alan Greenspan
Presidente do Federal Reserve Board
6 de Maio de 1999

Do amor não se faz biopsia, só autopsia. É o que diz a sabedoria popular, já um pouco
esquecida nos dias de hoje, mas bastante usada nos anos 70 em bairros de classe média de
Salvador. Embora de conteúdo um tanto funesto, este dito espirituoso bem se aplica ao
desafio que, neste trabalho, decidimos enfrentar com alegria: pensar um fenômeno em
pleno desenvolvimento, cujos ciclos iniciais apenas se encerram e já se confundem a vários
movimentos de renovação.

O comércio eletrônico na Internet é hoje um tema em evidência que desperta grande
interesse de todos, consumidores, empresários e estudiosos. Contudo, esta atividade é
apenas a parte mais visível de um conjunto de transformações necessárias para que
empresas de todo o mundo se insiram de modo efetivo em um novo espaço comercial e se
atualizem a novas formas de gerir e fazer negócios. Os empreendimentos de grande sucesso
na rede, ou já realizaram grande parte desta transformação, ou a estão realizando.

Este trabalho destina-se não apenas a efetuar uma reflexão acadêmica sobre a questão dos
negócios eletrônicos mas, principalmente, servir de referência para empresários atentos aos
novos rumos da economia e as novas oportunidades de negócio que porventura surjam
deste novo cenário, onde a Internet e os sistemas de informação desempenham um papel
crucial.

O dito popular nos alerta para o fato de que é preciso que o amor esteja morto, que ele
tenha fechado o seu ciclo de múltiplos envolvimentos, que tenha se encerrado, para que
então seja possível aos ex-amantes compreenderem todos os seus significados e motivos. É
15

preciso que a imensa onda de influência do amor, o seu domínio emocional, tenha se
esgotado para que, enfim, se possa obter uma clara idéia sobre sua força real, seu
significado. Somente então teríamos condições de avaliar a importância que teve na vida
dos amantes, e compreender a permanência, ou a volatilidade, dos sentidos dessa paixão.

Partindo desta metáfora, começamos nossa caminhada já sabedores das limitações que
enfrentaremos para executar a tarefa que temos pela frente. Ao decidirmos pensar o quadro
atual das inter-relações entre negócios, rede Internet e sistemas de informação, colocamonos diante de um fenômeno, diríamos até, “excessivamente vivo”, dada sua intensa
vitalidade e rápido desenvolvimento.

Quando iniciamos a pesquisa que deu origem ao presente documento, em março de 1997,
embora já pudéssemos antecipar a possível coincidência entre a data prevista para seu
fechamento - início do segundo semestre de 1999 -, e a grande probabilidade de o estarmos
fazendo num momento de grande evidência do assunto no país e no mundo, não
poderíamos àquela época - dois anos e meio atrás -, ter uma idéia muito precisa do quanto o
assunto evoluiria neste curto espaço de tempo. Por essa razão esta tese foi praticamente
rescrita em sua quase totalidade nos últimos dois meses para que pudesse incorporar dados
atualizados, ainda válidos no momento da conclusão, dada a impressionante velocidade das
mudanças das tecnologias e conceitos.
Trata-se, por um lado, de uma “biopsia” na qual os resultados do exame devem ser
rapidamente compreendidos, sob pena de diagnosticarmos algo que já não existe mais. Por
outro lado, e este foi o nosso segundo maior desafio, procuramos compor um quadro o mais
amplo possível, capaz de nos fornecer uma compreensão - senão total, dado o caráter
mutante do tema in vivo -, pelo menos um pouco mais bem situado sobre o cenário da
economia atual, sobretudo considerando os fatos ocorridos na década que ora se finda.

Diante de um assunto tão dinâmico, tendemos a acreditar que todo autor que resolva
enfrentá-lo acabará se deparando com, pelo menos, dois outros grandes desafios. O
primeiro, ser capaz de revisar com grande rapidez o resultado global do seu texto sem
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permitir que referências a dados desatualizados interfiram na argumentação. O segundo,
parar de escrever. Ambos os desafios tornam-se ainda mais fortes à medida em que nos
damos conta de que mudanças radicais no cenário dos negócios eletrônicos ocorrem numa
freqüência muito veloz, às vezes no espaço de um mês.

Apesar desse aspecto efêmero, provocado por transformações em alta velocidade, nossas
reflexões vão explorar precisamente os aspectos conceituais envolvidos nas mudanças algumas diríamos estruturais -, aspectos estes naturalmente mais duradouros. Além disso,
nosso estudo situa-se num momento extremamente privilegiado, não apenas devido ao
nosso envolvimento ativo no processo que analisamos, mas também pelo fato de que este
estudo presta-se ao papel de servir como documento histórico, capaz de registrar desde
dentro um cenário de transformações de amplo alcance e de desdobramentos ainda
indefinidos.

Partimos do pressuposto de que há uma íntima relação entre as ações comerciais na
Internet, as capacidades tecnológicas do ambiente corporativo de sistemas de informação que se vê obrigado a construir infra-estrutura e suporte às aplicações comerciais na rede -, e
a conseqüente criação de novas oportunidades e transformações nos modos de conduzir
negócios. Nossa hipótese central é a de que, movimentos que vinham ocorrendo
paralelamente - comércio eletrônico, sistemas de informação e gestão dos negócios - hoje
convergem para produzir uma nova forma de integração da cadeia de negócios, mais
integrada e cooperativa.

O ciclo de investimentos na Internet ainda está em curso e suas conseqüências ainda estão
por serem compreendidas. Nosso percurso nos conduzirá ao exame da questão da
transformação dos negócios desde seus estágios recentes em direção a um novo formato
eletrônico. Não devemos desconsiderar a real extensão e complexidade desta afirmação. A
resposta para tal questão é o desafio central deste trabalho.

Nosso primeiro capítulo é dedicado a compor um panorama do cenário macroeconômico
mundial da atualidade, indispensável para iniciarmos nossa argumentação tendo como pano
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de fundo um quadro maior sobre o qual se desenvolvem as mais recentes ações comerciais
na grande rede. Ao mesmo tempo, o capítulo inicial procura recuperar na literatura
econômica recentemente produzida, reflexões importantes sobre as novas relações em rede
(network) desenvolvidas pelas corporações numa sociedade globalizada, além das críticas
mais relevantes acerca do real impacto das tecnologias da informação sobre a economia.

Ao final deste capítulo pretendemos ter em mãos um conjunto básico de informações que
nos permita compreender que a crescente aplicação de tecnologias da informação às
atividades produtivas e a subsequente adoção em massa de dispositivos e processos da
informática, longe de apenas se justificar em argumentos clássicos como o aumento da
produtividade e da competitividade, vêm se transformando numa espécie de lingua franca
obrigatória para a inserção das empresas, e conseqüente possibilidade de participação nos
novos mercados e oportunidades de negócio.

Dito de outro modo, o capítulo tenta mostrar que a adoção das tecnologias de informação
na atualidade se dá de forma generalizada; essa forma de adoção empurra todo o setor dos
negócios a adotá-las cada vez mais; não apenas sob a justificativa de que fazendo isso
estarão aumentando a produtividade ou a competitividade, mas principalmente pelo simples
fato de que não há escolha; ou as empresas adotam estas tecnologias, ou posicionam-se fora
da maioria esmagadora das opções de mercado.

O capítulo II traça uma trajetória que parte das ações pioneiras de comércio eletrônico em
direção a um conceito mais amplo que, ao mesmo tempo em que incorpora estas ações
iniciais, posiciona estrategicamente empresas no novo mercado criado pela Internet,
fazendo surgir a noção dos negócios eletrônicos. Para tanto, o segundo capítulo perfaz um
roteiro histórico dos diversos ciclos de investimento em informática, que evoluíram desde
os sistemas monolíticos centralizados e codificados das décadas de 60 e 70, para os atuais
sistemas distribuídos orientados à oferta de serviço direto ao usuário final, e instalados
sobre infra-estruturas que integram o processamento cooperativo em rede. Desse modo,
iniciamos uma costura que somente se realizará no capítulo seguinte, onde associamos as
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ações comerciais na rede às infra-estruturas de sistemas de informação corporativos, e estes
às estratégias de inserção no novo mercado eletrônico.

No capítulo III também situamos as fases evolutivas das atividades comerciais na Internet,
procurando relacioná-las aos ciclos de investimentos em informática, de modo a obter um
painel mais completo das capacidades das tecnologias de informação a cada fase e aquelas
atualmente disponíveis.

Deste modo, pretendemos chegar ao capítulo IV - que vai tentar trazer à discussão as
principais alterações nos modos de gestão da informação e da condução de negócios -, já
contando com associações bem estabelecidas durante os três primeiros capítulos, entre o
comércio eletrônico, as capacidades e limites tecnológicos da Internet, as demandas das
práticas atuais do marketing, e os sistemas de informação. Nesse capítulo final, ao
considerar a evolução dos métodos e as dificuldades enfrentadas na elaboração de soluções
de sistemas de informação voltados a aplicações comerciais na grande rede, recuperamos
todos os conteúdos trazidos pelos capítulos anteriores de modo a compor um quadro geral
que nos permita finalmente reformular a hipótese central deste trabalho, afirmando de
modo conclusivo que as ações de e-Business1, resultado da convergência entre comércio
eletrônico, sistemas de informação e gestão dos negócios, estão estabelecendo um novo
ambiente cooperativo de negócios.

Contudo, nossa tarefa enfrenta algumas dificuldades. A primeira delas decorre da ausência
de uma fundamentação teórica mais consistente e amplamente discutida nos meios
acadêmicos que trate da questão de forma direta. Essa deficiência possivelmente se deve à
falta de um distanciamento necessário em relação ao fenômeno que, ao contrário de
demonstrar já ter alcançado padrões de estabilidade, ainda encontra-se em intensa
transformação, progredindo em várias direções e desdobrando-se em novos formatos de
ação a cada instante. Antigas formas de ação de comércio eletrônico continuam sendo

1

Esta expressão tenta dar conta das estratégias de inserção dos negócios nas redes telemáticas, em especial,
na Internet. E-Business é um termo registrado e popularizado pela IBM em sua campanha mundial de
marketing na qual a empresa fornecedora de equipamentos e sistemas operacionais procura ocupar espaço
comercial avançando nas vendas de produtos destinados a suportar aplicações de negócios eletrônicos.
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praticadas,2 ao mesmo tempo em que surgem dezenas de novas modalidades - muitas das
quais veremos no capítulo III -, sendo que algumas delas questionam e modificam a própria
definição do conceito de “negócio eletrônico.”3

Assim, parece não ter sido ainda possível à ciência sistematizar uma abordagem do
conjunto dos fenômenos que cercam nossa questão, e desse modo estabelecer novos
parâmetros que nos ofereçam uma visão mais consistente sobre o real impacto provocado
pelas novas tecnologias da informação sobre a economia e sobre os negócios. Vários dos
autores consultados neste trabalho apontam a insuficiência dos modelos clássicos para
abordar os novos fenômenos relacionados às redes informacionais.4

Por outro lado, encontramos uma significativa oferta de livros sobre o tema, cuja grande
maioria é formada por receituários, que não têm qualquer pretensão crítica ou conceitual
que ajude na tarefa que ora nos propomos cumprir.5 A bibliografia utilizada nesta tese tenta
dar conta das principais obras de referência escritas nos últimos anos sobre o assunto, e
estamos em condições de afirmar que incorporamos a grande maioria das fontes já
publicadas no país que consideramos relevantes para o desenvolvimento do nosso tema.

Ao mesmo tempo, várias obras conceituais oferecem o suporte necessário para compor o
panorama sobre o qual se desenrolam ações de negócio na Internet. Queremos crer que
temos conhecimento daquelas principais, e o nosso leitor terá a oportunidade de ter contato
com as abordagens mais importantes já produzidas sobre a questão.6
2

Tais como a inserção de portfolios na web, a emissão de mala-direta via e-mail e a disponibilização de
catálogos de produtos, por exemplo.
3
Neste sentido, a própria campanha da IBM - e-Business -, procura disseminar a idéia de que ações cotidianas
podem ser atendidas pelas novas soluções da companhia, e que o conceito de negócio deve ser expandido
(ver, publicidade veiculada na contracapa da revista Exame, de 25/08/1999, na qual aparece uma foto do
cantor e compositor Gilberto Gil, onde abaixo se lê “www.gilbertogil.com.br é um e-Business IBM. Vida
música, história e até carnaval. O site do Gil é como ele num palco: um show.”).
4
Castells (1996), Giddens (1991), Palacios (1996), Tapscott (1998), Teixeira (1999), somente para citar
alguns que comentam a insuficiência de modelos clássicos para abordar novos fenômenos relacionados ao
quadro das tecnologias da informação. Alguns deste autores propõem novas abordagens. Contudo, estas
propostas ainda não foram amplamente discutidas pela comunidade científica, o que lhes confere um caráter
de conjecturas.
5
Nesta categoria incluímos Dinsdale (1995), Ellsworth (1997), Gates (1999), Janal (1996 e 1997),
Strangelove (1994) e Vassos (1998).
6
Lembramos aqui, a título de exemplo, as obras de Biggart e Hamilton (1992), Castells (1996), Cerf (1997),
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Também em relação às estatísticas, encontramos dificuldades. É sabido que boa parte das
revistas mais populares voltadas ao público interessado em negócios na Internet é, ao
menos parcialmente, mantida por fabricantes de soluções e equipamentos de informática,
senão de forma direta, ao menos indiretamente através de inserções publicitárias.7 Não
estamos afirmando com isso que os dados publicados nestas revistas tenham sido
manipulados, mas muitas estatísticas bastante popularizadas acerca da Internet ainda
carecem de averiguação. Para suprir tal deficiência baseamos boa parte do nosso estudo em
revistas especializadas, periódicos de grande reputação e relatórios produzidos por
institutos renomados, ou por instituições governamentais.8 Temos consciência, entretanto,
de que isso não basta, pois mesmo assim encontraremos com certa freqüência informações
contraditórias e resultados disparatados entre pesquisas com propósitos similares.

Em contrapartida nosso trabalho teve o privilégio de coletar informações diretamente em
várias fontes importantes. Durante os últimos dois anos estivemos a frente de vários
projetos de negócio eletrônico em algumas das mais conceituadas organizações brasileiras,
o que nos qualificou como agentes da questão. Este fato reposiciona nossa perspectiva
numa situação diferenciada.

Neste período fomos, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da nossa pesquisa. Pudemos
analisar durante a prática de construção de soluções de e-Business, alguns dos motivos que
levam organizações a efetuar investimentos consideráveis para inserirem-se no mundo das
redes eletrônicas. Convivemos e pudemos entender melhor as dificuldades, as mudanças
administrativas, os esforços pelo aprendizado, os complicados processos de transferência de
tecnologia, e a definição de políticas corporativas de investimento em infra-estrutura.

Também tivemos o privilégio e a oportunidade de conviver com a resistência exercida pelas
estruturas corporativas mais antigas, que não raro se opuseram aos processos de mudanças
Hernel e Nicolas (1997), Kelly (1998), Lévy (1993), Lewis (1999), Lief (1999), Mougayar (1998), Tapscott
(1998) e Shapiro e Varian (1999), dentre outros.
7
No Brasil, por exemplo, Internet Business, Internet.br e Information Week Brasil. No exterior, Business 2.0,
Wired, Fortune, Information Week, Forbes, dentre outras.
8
Ver, seções 12. Periódicos, 13. Relatórios e Anais e 14. Websites de Referência ao final do trabalho.
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que implicam em redistribuição dos domínios da informação. Finalmente, pudemos avaliar
melhor o real retorno dos investimentos em aplicações de redes públicas como a Internet.
Mais do que isso, tivemos o privilégio de conviver durante meses com alguns dos mais
destacados executivos do país, e refletir junto com eles, rumos e expectativas de retorno dos
investimentos em serviços online de auto-atendimento no modelo web.
Embora tenhamos atuado em cerca de quinze organizações9 no período mencionado,
selecionamos quatro que, não apenas pela importância ou pela complexidade e dinâmica
das relações externas à corporação, destacam-se por serem casos exemplares em muitas das
questões que discutiremos ao longo do trabalho. Selecionamos os serviços realizados na
Agência Nacional do Petróleo (ANP), no Centro Internacional de Negócios da Bahia
(Promo), na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) e no Instituto Brasileiro de
Qualidade e Produtividade (IBQP).

Todos esses casos incorporados ao trabalho foram desenvolvidos em parceria com a
Unitech Tecnologia,10 atualmente a maior empresa de serviços de tecnologia de informação
da Bahia, com escritórios em Salvador, São Paulo e Brasília, onde ocupamos a gerência da
divisão de e-Business. Criada em 1993, a empresa conta hoje com um quadro de 280
analistas de sistemas e coordenadores, atuando nas mais diversas frentes, desenvolvendo
soluções para ambientes corporativos, sistemas distribuídos, soluções especialistas, infraestruturas de redes e segurança e gestão da informação, entre outras. A partir de março de
1998 formou-se a divisão de e-Business, com a qual colaboramos desde agosto do mesmo
ano, tendo participado da sua elaboração desde a concepção.

A incorporação deste casos de desenvolvimento de soluções de e-Business ao presente
trabalho, não tem a pretensão de ser exaustiva, mas sim de servir como suporte e ilustração
em várias passagens dos diversos capítulos, de modo a fundamentar observações e
9

Além das mencionadas neste trabalho, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM), a Construtora
Norberto Odebrecht (CNO), a Companhia dos Portos da Bahia (CODEBA), o Consórcio Baveima Bahia, o
Teatro Castro Alves (TCA), o Teatro Vila Velha (TVV), o Multiplex Iguatemi, a ONG Cipó, a Garrido &
Romero e Associados, a Damicos Consultoria e Negócios, a Afinco Consultoria & Assessoria, o Ylê Ayiê, o
Cocobambú, e outros.
10
<http://www.unitech.com.br>.
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corroborar argumentos. Reservamos aos casos em questão um papel coadjuvante, mesmo
porque estes não têm a qualidade de estudos científicos.

Os casos selecionados são resultado de práticas profissionais consistentes, constituindo-se
em exemplos irrefutáveis de desenvolvimento de soluções avançadas dirigidas a aplicações
de negócios eletrônicos, já que todos eles encontram-se implementados e em
funcionamento. Deste modo, procuramos não apenas suprir eventuais deficiências das
fontes teóricas - ainda não completamente estabelecidas dado o caráter in vivo do fenômeno
em questão -, como também ilustrar algumas reflexões pautadas em experiências
significativas.

Pela mesma razão que os estudos teóricos ainda não se sedimentaram sobre este novo
campo de estudo, não houve tempo suficiente para avaliar os resultados desses
investimentos, de modo que os estudos de caso não apontarão em nenhum momento nesta
tese para soluções ideais, cumprindo o papel de servir como passagem para ilustrações e
suporte para nossas reflexões.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) é uma autarquia integrante da Administração
Pública Federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade
promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes
da indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido por lei,11 nas diretrizes emanadas do
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e em conformidade com os interesses da
nação, leia-se, Congresso Nacional e Senado (anexo 1).
Fomos contratados para elaborar a arquitetura dos serviços online na Internet12 do novo
órgão regulador do setor de combustíveis, tão logo este foi criado. Nossa entrada na
Agência, mediada pela Fundação de Apoio da Universidade de São Paulo (FUSP), se deu
conjuntamente ao corpo administrativo, no início de agosto de 1998, quando pudemos
acompanhar literalmente a ocupação das instalações do escritório central no Rio de Janeiro
11

Lei nº 9.478, de 06/08/97, regulamentada pelo Decreto nº 2.455, de 14/01/98 <http://www.anp.org.bv>.
Os serviços contratados incluíram o modelo conceitual, a política de gestão e os padrões de qualidade do
website da ANP.
12
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desde seus primeiros dias, o que nos deu o privilégio de, não apenas presenciar um
momento histórico recente do país, mas também de obter uma maior sensibilidade das
demandas de serviços online pela Agência desde seu nascimento. A ANP apenas surgia, e
do seu ambiente de sistemas de informação, nada ainda havia sido sequer analisado.

Desenvolvemos a arquitetura web da Agência durante os meses de agosto a novembro de
1998, período no qual realizamos visitas semanais ao escritório central no Rio de Janeiro,
durante as quais entrevistamos todos os superintendentes da organização de modo a obter
um quadro geral dos requerimentos que nortearam o produto final da nossa consultoria.

Dentre os requerimentos corporativos destacamos a necessidade de utilização da Internet
como meio de comunicação com a sociedade brasileira, privilegiando a democratização das
informações sobre atividades de fiscalização e das licitações e concorrências públicas.
Particularmente, destacamos a comunicação direta com os agentes do setor de combustíveis
no país, os distribuidores, os centros de refino e as empresas de exploração. Embora o
escopo do serviço não tenha incluído, por questões contratuais, o projeto dos modelos
conceituais13 da Intranet e da Extranet,14 esta experiência nos ensinou muito acerca da
necessidade de integração das três abordagens dos serviços web como sendo inseparáveis,
embora possam ser implementadas em módulos escalonáveis.

O caso seguinte que incorporamos ao nosso trabalho é o da agência de fomento ao
comércio exterior do Governo do Estado da Bahia (Promo). Criada na década de 70 com o
nome de Promoexport - Núcleo de Promoção e Exportação da Bahia, a empresa foi
ampliando sua atuação e abrangência e, em setembro do ano passado, passou a chamar-se
Promoexport – Centro Internacional de Negócios. Essa mudança refletiu a missão já
assumida pelo órgão como fomentador do desenvolvimento do estado na área internacional
13

Um “Modelo Conceitual” é elaborado como parte da fase de projeto de um sistema de informação e contém
suas especificações gerenciais, operacionais e técnicas.
14
A Intranet é uma rede que conecta um pequeno grupo de afiliados através do mesmo protocolo da rede
Internet (TCP/IP, como veremos mais adiante). Outra definição para este termo inclui a noção de que se trata
de uma rede local TCP/IP protegida por dispositivos de segurança que não permitem o acesso por usuários da
Internet. Uma Extranet caracteriza-se pelo acesso de uma Intranet através de uma conexão pública Internet.
Assim, um funcionário de uma empresa qualquer pode acessar a Intranet corporativa através de uma conexão
Internet autenticada, de onde quer que esteja (Intranet Design Magazine, 24/08/1999.
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através do incremento da participação da economia baiana no mercado globalizado (anexo
2).
O Promo - Centro Internacional de Negócios da Bahia15 é mantido pelo governo do Estado,
bancos e entidades empresariais e funciona como uma agência de comércio exterior,
identificando, promovendo e viabilizando parcerias internacionais, através da exportação e
importação, além da formação de joint-ventures e empresas binacionais.

Fomos solicitados a prestar uma consultoria para o Centro no sentido de dotá-lo de um
modelo de ação na Internet, visando principalmente a melhoria das relações com
investidores em todo o mundo. Além disso, seria também estratégico para o Centro utilizar
a rede como um canal de entrega dos serviços já oferecidos no balcão de atendimento da
empresa, de modo a incrementar a venda dos seus produtos através de uma aplicação de eCommerce. Outro aspecto relevante foi a integração dos escritórios internacionais
instalados em Nova Iorque, Buenos Aires, Madri e Singapura, melhorando o padrão de
comunicação e barateando custos de telefonia.

Encontramos o Centro com uma instalação informática bastante desenvolvida, ao contrário
da situação da ANP, que sequer tinha adquirido suas primeiras estações de trabalho quando
da nossa primeira visita. Nossa consultoria para o Promo se deu entre os meses de julho a
outubro de 1998, sendo que destacamos nesta experiência a necessidade de utilização da
Internet como canal de oferta de serviços e de comunicação com clientes e investidores em
todo o mundo. Mais uma vez, embora o escopo do serviço não tenha contemplado por
questões contratuais os projetos dos modelo conceituais de Intranet e Extranet, ficou mais
uma vez patente a necessidade de alinhamento das três abordagens dos serviços web Internet, Intranet e Extranet - como aspectos inseparáveis da questão, colocando-nos desde
o início deste trabalho a discussão dos limites “internos” e “externos” das organizações,
além da integração da cadeia dos negócios desde o seu ambiente corporativo, incluindo em
seu conjunto os diversos agentes envolvidos na ação comercial em questão.

<http://idm.internet.com/ifaq.html> (04/11/1999).
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Ressaltamos o bom padrão de informática do Promo, que dispunha à época da nossa
consultoria de uma rede interna integrada, e um excelente planejamento do ambiente
corporativo de sistemas, que contemplava bases de dados relacionais e sistemas
programados em linguagens avançadas. Além disso, gostaríamos de ressaltar o pioneirismo
do Promo ao instalar um dos primeiros websites da Bahia em julho de 1995, desenvolvido à
época em parceria com o CPD da UFBA. Esse mesmo site ainda encontrava-se em
funcionamento quando da nossa consultoria, o que caracterizava ao mesmo tempo a
necessidade da reforma, e a qualidade do trabalho desenvolvido três anos antes.

Decidimos incluir também neste trabalho o recente estudo que desenvolvemos para a
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia,16 que nos encomendou em julho passado uma
consultoria visando a melhoria dos seus serviços web. Órgão público da administração
direta do Poder Executivo do Estado da Bahia, a Secretaria da Fazenda tem a missão de
prover

e

administrar

financeiramente

os

recursos

públicos

para

viabilizar

o

desenvolvimento do Estado. Ela tem por finalidade formular, coordenar e executar as
funções de administração tributária, financeira e contábil do Estado, assim como
administrar o Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da
Bahia (anexo 3).

Na década de 90 a Sefaz sofreu duas reestruturações: a primeira em 1991 e a outra em
1998. Com vistas à adoção de uma política de modernização tecnológica o Departamento
de Processamento de Dados foi transformado consecutivamente em Serviço de
Modernização e Informática, em Departamento de Tecnologia da Informação e,
recentemente, em Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), por quem fomos
contratados.

No decorrer da presente década, já com o processo de modernização tecnológica avançado
e para promover um acompanhamento eficaz da dinâmica do mercado, foi desenvolvido o
projeto de Planejamento e Gerenciamento de Mercado - PGM, que deu origem à

15
16

<http://www.promoba.com.br/>.
<http://www.sefaz.ba.gov.br/>.
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reestruturação do Departamento de Administração Tributária - DAT, acrescentando-lhe as
gerências de segmento de mercado.

Com uma estrutura organizacional menos hierarquizada e mais flexível, com moderna visão
gerencial de fiscalização e arrecadação, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia alcança
destaque entre as demais Secretarias de Fazenda do país, sendo considerada modelo em sua
área de atuação. Assim encontramos a instalação web da Secretaria com um excelente
padrão de serviços. Rapidamente concluímos que nossa consultoria apenas agregaria valor
na medida em que fornecesse um modelo de gestão administrativa das aplicações, já que a
Sefaz partia naquele instante para a implantação da sua Extranet, serviço que deverá dobrar
a demanda por suporte e assistência técnica aos usuários.

Desenvolvemos um parecer sobre a melhor forma de gestão dos serviços online da Sefaz,
durante os meses de agosto e setembro de 1999, sendo que os resultados finais apontaram
para a necessidade de uma racionalização administrativa, de forma a dotar a Secretaria de
estruturas mais ágeis e alinhadas voltadas à otimização do desenvolvimento de novas
aplicações, e à manutenção dos serviços atualmente em operação.

Por fim, trouxemos para o nosso trabalho a contribuição do projeto desenvolvido para o
Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), 17 valorizando o fato dele ter sido
inteiramente baseado numa proposta de ação destinada a promover a formação de
comunidades cooperativas de desenvolvimento de padrões de competitividade, voltadas aos
agentes da indústria e aos institutos de pesquisa no país (anexo 4).

O Instituto é uma entidade privada sem fins lucrativos, de âmbito nacional, constituída pela
associação de empresas, governo, organizações não governamentais, entidades de
trabalhadores e consumidores, e instituições técnico-científicas, visando promover a
qualidade e produtividade, através da mobilização e a articulação dos agentes
representativos da sociedade, para melhoria da competitividade da economia e do padrão de
vida da população.
17

<http://www.ibqp.org.br>.
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Fomos contatados pelo Instituto através do seu Presidente, que pretendia a época conduzir
as ações de promoção da integração das cadeias dos agentes da indústria através de um
serviço web voltado a formação de fóruns e pontos de encontro. Inicialmente elaboramos
um modelo conceitual de ação do IBQP, constante dos anexos ao final do trabalho, e num
segundo momento, desenhamos a arquitetura do website na qual se destaca a função de
promoção de fóruns da indústria nacional.

Esta experiência foi-nos de fundamental importância para indicar não apenas opções de uso
da rede, mas sobretudo para revelar o caráter gregário das aplicações de negócios
eletrônicos, aspecto que tentaremos explorar e argumentar durante o desenvolvimento da
tese.

Não nos demoraremos por demais nesta passagem introdutória, já que os casos aqui
apresentados serão resgatados a cada instante na evolução do nosso argumento, trazendo à
luz aspectos relevantes e enriquecedores produzidos durante o desenvolvimento das
consultorias. O leitor encontrará nestes casos vários elementos que fortalecem a visão do
fenômeno dos negócios eletrônicos como resultado da confluência de aspectos de ordem
sócio-culturais e técnicos. Neste sentido, este trabalho tenta equilibrar-se entre os discursos
técnicos da informática, e algumas abordagens de cunho mais social, inspiradas pelos
recentes estudos da sociedade da informação.

Este é, sem dúvida, um dos maiores desafios da atualidade, visto que nos encontramos face
a transformações que necessitam novas abordagens críticas que superem antigos padrões
analíticos convencionais, ora por demais concentrados na tecnologia, seu universo e seu
dialeto, ora mergulhados no discurso das ciências sociais, com sua enorme bagagem
teórica, mas freqüentemente imprecisa ao tratar do nosso tema, pelo fato de não conhecer
profundamente as capacidades e os limites das próprias tecnologias em questão.

Este trabalho encontrará sua plena realização na medida em que o leitor nele reconheça
alguns esclarecimentos cruciais sobre os negócios eletrônicos na Internet, sobretudo ao

28

fazer entender que o quadro total de mudanças promovidas pela expansão das atividades
comerciais deve ser compreendido a partir da convergência de elementos da própria
“natureza” da rede, das aplicações de sistemas corporativos transacionais e das
necessidades dos agentes de negócio.

Apesar do texto estar recheado de termos técnicos, decidimos não incluir um glossário em
separado, apresentando explicações a cada expressão técnica utilizada, proporcionando
deste modo ao leitor uma seqüência de leitura mais confortável. Neste sentido tentamos
evitar, na medida do possível, o uso do jargão da informática e o das ciências sociais, de
modo a preservar no texto a finalidade e o papel de interface entre esses dois campos e suas
tradições, além de evitar possíveis hermetismos através da codificação do conteúdo.
Fugindo um pouco dos padrões deste tipo de trabalho, decidimos traduzir eventuais
citações em línguas estrangeiras, visando uma maior integração do conjunto do texto ao
estilo de linguagem adotado. Estamos seguros de que o resultado final irá justificar este
esforço adicional.
Quanto às normas de citação e bibliografia, seguimos as orientações da ABNT,18 somadas
aos padrões sugeridos pela coordenação da pós-graduação da nossa Faculdade, que por sua
vez reforça essas orientações. Para o caso de referências a fontes disponíveis online - que
representam uma parcela significativa daquelas aqui consultadas -, adotamos as normas
sugeridas por Palacios (1997).19 Ao lado disso, decidimos evitar tanto quanto possível
inserções de referências no corpo do texto, preferindo levar o leitor às notas de rodapé
sempre que necessário. Essa medida, mais uma vez, inspira-se na tentativa de manter um
texto o mais “limpo” possível e mais atrativo para uma quantidade maior de leitores leigos.

18

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas <http://www.abnt.org.br>.
PALACIOS, Marcos. “Normalização de Documentos Online”, 1997.
<http://www.facom.ufba.br/pretextos/> (01/08/1997).
19
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5. Capítulo I - O Planeta da Informação
“No momento em que ele pegou pela primeira vez
uma pedra ou um galho para usar como
ferramenta, o homem alterou irrevogavelmente o
equilíbrio entre ele e o seu meio ambiente.
Enquanto o número dessas ferramentas
permaneceu pequeno, seus efeitos demoraram
muito tempo para se espalhar e causar mudanças.
Mas à medida que aumentou, o mesmo ocorreu
com seus efeitos: quanto mais ferramentas, mais
rápido o ritmo da mudança.”
James Burke
Connections

Vivemos um final de milênio marcado por profundas transformações sociais. Economias de
várias nações tornam-se cada vez mais interdependentes. Revoluções tecnológicas
contribuem para acelerar o ritmo dos acontecimentos. Novas tecnologias da informação e
dos transportes, que operaram neste século uma gigantesca revolução global, impõem
profundas alterações sociais através da redução das distâncias e da conseqüente
interpenetração dos mais diversos estoques culturais da humanidade. Organizações de
praticamente todos os campos de atividade empreendem mudanças administrativas, sejam
elas radicais ou triviais, descentralizando processos, ampliando a circulação de informações
em seus domínios, estabelecendo novas parcerias, modificando antigas relações de
trabalho. Nações refazem seus territórios após o final das repúblicas socialistas; finda a
guerra fria; franqueiam-se mercados.

O capitalismo reestrutura-se em novas formas onde a geração de riqueza através da
produtividade e da competitividade de empresas, países, regiões e pessoas, dependem
sobretudo da informação e do conhecimento, desde que acompanhadas da capacidade
tecnológica para processar a informação e gerar conhecimento. Ao lado disso, vivemos pela
primeira vez na história da humanidade um capitalismo verdadeiramente global, onde
vários pólos espalhados por todo o planeta integram-se dinamicamente e interagem de
forma imediata e altamente interdependente. Todo este contexto planetário integra-se em
rede, isto é, “numa nova forma organizacional, altamente flexível e dinâmica, que ao
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mesmo tempo inclui o que vale, e exclui o que não vale.”20 O aumento da complexidade
das economias contemporâneas faz da informação um fator determinante, não apenas pela
necessidade de armazenamento de dados mas, sobretudo, pela urgência de processar
informações e transmiti-las em alta velocidade para qualquer lugar.21
Este “novo capitalismo” difere das formas anteriores, mesmo as mais recentes, não somente
pela nova estrutura em rede, mas também devido as novas formas de ganho.22 Em termos
econômicos, até muito recentemente, o capitalismo direcionava seus investimentos para
aquilo que supostamente apresentasse a maior taxa de lucro possível, ou seja, em empresas
cuja expectativa de resultados eram de maiores taxas de lucro. No novo capitalismo
informacional investe-se em função de qual será o aumento de valor das ações das
empresas.

O mercado aposta na expectativa de ganho. Investidores apostam na expectativa de que
estas empresas já estejam atuando num modelo de negócios do futuro, e que elas irão
aumentar seu valor rapidamente ao serem as primeiras num novo formato mais
competitivo. Em conjunto, os fabricantes de hardware americanos estão alcançando ganhos
de produtividade jamais vistos, ao redor de 42% ao ano entre 1995 e o primeiro trimestre de
1999.23 “Só para comparar: a produtividade da economia americana como um todo cresceu
em média 2,2% ao ano desde 1996, quando a Internet começou a se popularizar (antes
disso, os índices giravam em torno de 1%).”24 Vivemos um capitalismo diferente, no qual
“a tecnologia gera valor e a expectativa de geração de valor desta tecnologia acaba criando
dinheiro.”25
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Todas estas características estão extremamente alinhadas a muitas outras transformações
nos níveis social e econômico. Ninguém, nem nação alguma está imune ao poder de fogo
da tecnologia. O que nos primórdios progredia um tanto à margem da cultura e dos poderes
centrais, agora engolfa nossas mentes e também nossas vidas cotidianas. Uma a uma, cada
coisa que nos cerca vai sendo tocada pela ciência, e então alterada. E cada vez mais rápida
e intensamente. Mas, enquanto o universo das transformações tecnológicas se agita em
profusão, mudanças na ordem econômica também vão ocorrendo, talvez num ritmo mais
lento, porém não alheio ao poder e influência das transformações impostas pelas novas
tecnologias. No centro destas transformações encontram-se as tecnologias da comunicação
e da informação, que modificaram profundamente o modus operandi da sociedade
contemporânea, subvertendo antigas formas de agrupamento em uma nova arquitetura
social de relações complexas que definem uma série de camadas de múltiplas redes
interligadas, formando uma grande rede, plural, complexa e global.

A economia mundial se transformou profundamente nas últimas três décadas e, com estas
mudanças,

surgiram

novas

estratégias

políticas

e

comerciais.

Transformações

revolucionárias na demanda de consumo de bens e o no modo como estes são produzidos
têm afetado perspectivas de crescimento das nações a longo e médio prazo.26 A economia
mundial tornou-se mais competitiva, mais integrada, e crescentemente dominada pelas
tecnologias de comunicação e informação.

Mesmo sob este cenário globalizado e altamente interpenetrado, estados nacionais
continuam desempenhando um papel crucial no direcionamento do desenvolvimento
econômico das regiões. Por outro lado, o mundo dos negócios nunca desempenhou em
outros tempos um papel tão destacado no sentido de estabelecer novos rumos para o futuro
da distribuição da riqueza e da capacidade de desenvolvimento. Os estados também
redefinem suas políticas sociais e macroeconômicas de base, mesmo aqueles altamente
industrializados. Ao mesmo tempo, a informatização da economia mundial interfere
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diretamente nas condições e alternativas das políticas nacionais. Isto promove, num cenário
mais amplo, a informatização da própria sociedade e da política.27

O aumento de complexidade das economias contemporâneas faz da informação um fator
determinante, não apenas pela necessidade de armazenamento de dados, mas sobretudo
pela urgência em processar informações e transmiti-las em alta velocidade para os pontos
mais distantes.28

Antigas estratégias políticas e velhas estruturas das economias industriais organizadas em
torno da lógica das linhas de produção, mostraram-se tão ineficientes e obsoletas quanto
suas próprias bases econômicas. Pode-se concluir que a primeira grande vítima da era da
informação tenha sido o sistema socialista estatal, que baseado na organização industrial
hierárquica vigente na década de 1920, se mostrou incapaz de incorporar os novos modelos
gerenciais mais flexíveis e as rápidas transformações da tecnologia.29 O estado socialista e
seu sistema produtivo mostraram-se tão inflexíveis quanto interdependentes, entrando em
colapso em conjunto diante de um quadro de profundas transformações atribuídas, em sua
maioria, ao processo de informatização mundial.

Por outro lado, estados capitalistas, mesmo aqueles cuja grande capacidade de adaptação a
novas realidades, é amplamente reconhecida, não estão imunes a colapsos similares, talvez
com menor intensidade. Suas políticas são igualmente relacionadas aos sistemas
produtivos. Desde a década de 30, formaram-se imensas corporações multinacionais30 que
vêm desempenhando grande influência sobre as políticas nacionais e, consequentemente
sobre seus direcionamentos estratégicos. Ambos, estados e grandes corporações, exercem
forte influência um sobre o outro. Quando estados capitalistas são inflexíveis, ineficientes e
obsoletos, recorrentemente levam à bancarrota suas empresas e a economia nacional;
quando os sistemas de produção têm dificuldade de acompanhar os novos tempos e mudar,
levam consigo os estados a condições deploráveis.
27
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Deste modo, políticas nacionais estão submetidas a uma lógica econômica, e vice-versa.31
De certo modo, nos últimos trinta anos, estados têm funcionado mais como formadores de
capital humano destinado a complementar os investimentos das multinacionais em
máquinas e tecnologias. Quando estados e corporações tornam-se insensíveis à necessidade
de renovação e permanente mudança, que juntas garantem a sobrevivência em novas
condições - determinadas em grande parte pelas inovações tecnológicas, em particular pela
inovação promovida pela informatização -, o resultado mais recorrente tem sido o colapso,
seja aquele imposto pelo acirramento da competição por mercados, seja pela própria
pressão de uma sociedade já transformada e que demanda novos modos de funcionamento.

Ao mesmo tempo, o mercado, entendido aqui como o ambiente global onde estados e
corporações se movem em busca de melhores posicionamentos econômicos ou políticos,
desenvolve suas próprias regras de funcionamento e obriga a todos que observem uma nova
lingua franca, a partir da qual os participantes do jogo estabelecem relações e fazem
intercâmbio de valores. Optamos pelo formato latino para conferir à expressão um caráter
genérico e fundamental para o novo cenário dos negócios diretamente afetado pela adoção
generalizada de sistemas de informação interligados em redes mundiais. Juntos, eles
formam um novo campo comum, resultado de uma série de dispositivos e regras
integradoras e niveladoras do ambiente global, tais como os protocolos de comunicação das
redes telemáticas, as transações eletrônicas que circulam entre os sistemas de informação e
adoção da língua inglesa. A forma latina da expressão - lingua franca - serve também para
destacar a força destas normas e padrões que crescentemente se impõem como uma espécie
de moeda única no intercâmbio de informações no mundo dos negócios.

Na economia mundial transformada, as fontes de aumento de produtividade são cada vez
mais dependentes de novos conhecimentos e informações aplicados à produção, e estes
conhecimentos e informações estão cada vez mais sendo gerados pela pesquisa científica. A
produção nas sociedades capitalistas avançadas desloca-se crescentemente do eixo da
produção de “bens materiais” em direção às atividades de processamento da informação,
31
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mudando fundamentalmente a estrutura destas sociedades de modo a fortalecer as
organizações que concentram seus esforços na racionalização da produção e no incremento
de produtividade. Fuller (1998), ao comentar a trilogia escrita por Castells (1997), afirma
que, ao entender que a “tecnologia da informação se tornou o principal modo de produção e
talvez mesmo até de legitimação no mundo de hoje”,32 estamos desafiando a clássica
proposição Marxista de que o conhecimento emancipatório estaria integralmente ligado à
posição de classes. Eis uma proposição forte, polêmica e ainda carente de comprovação,
como veremos adiante quando analisarmos um pouco mais de perto o chamado “Paradoxo
da Produtividade de Solow” (1987), cuja proposição encontra-se em intenso debate desde
que o autor, prêmio Nobel de economia, cunhou a famosa frase “vê-se computadores em
toda parte, menos nas estatísticas de produtividade.”33

A organização da produção e das atividades econômicas em geral vem passando de um
modelo de produção padronizada em massa, para outro, mais flexível e personalizado. Ao
mesmo tempo, as organizações transformam suas estruturas de produção em larga escala
integradas verticalmente, em direção a crescente desintegração da verticalidade das
estruturas, promovendo o estabelecimento de unidades horizontalmente integradas em rede.
A evolução da capacidade de diversificação da produção voltada para um mercado de
consumo cada vez mais segmentado e exigente, atravessa praticamente todo o século. De
um lado, cada vez mais sofistica-se a indústria, que crescentemente capacita-se a elaborar
produtos para um mercado fortemente segmentado, chegando-se, em alguns casos, à
personalização de produtos industriais. De outro, sofistica-se o consumidor, transformandose crescentemente numa figura ativa, voraz e exigente, demandando da indústria por
produtos diferenciados, por vezes, único.
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A nova economia é reconhecidamente global. Mesmo que existam sérios limites a esta
integração, mesmo que determinados aspectos e âmbitos da economia já sejam globais há
muito, hoje a marca da integração planetária é sem dúvida bem mais nítida e abrangente
que outrora. Investimentos, produção, gerenciamento da produção, mercados, trabalho,
informação e tecnologia são organizados através e além das fronteiras nacionais. A
novidade não repousa unicamente sobre o fato de que o comércio internacional tenha se
transformado em componente importante de praticamente todas as economias nacionais isso remonta a algumas centenas de anos -, mas também devido ao fato de que as
economias nacionais agora funcionem como unidades de um todo global, conectadas
simultaneamente.34 Este quadro oferece uma tremenda vantagem às corporações
multinacionais que se encontram na dianteira dos mercados, já que dominam as formas de
produzir e negociar bens e serviços internacionalmente. As grandes corporações têm
também se mostrado altamente capazes de promover descentralizações, tanto internamente
quanto nas suas próprias estruturas, algumas vezes desdobrando-se em múltiplas células
operacionais integradas em redes de pequenos fornecedores e distribuidores.

Estas transformações na economia mundial e nas organizações estão ocorrendo
concomitantemente a uma das mais significativas revoluções tecnológicas da história da
humanidade. Seu núcleo localiza-se nas várias frentes de pesquisa e renovação tecnológica,
particularmente nas tecnologias da informação - informática, microeletrônica e
telecomunicação -, que por sua vez colabora em novas descobertas e interage com vários
outros campos científicos como a biotecnologia, pesquisas de novos materiais, condução
ótica, nanotecnologias e energia renovável, somente para citar alguns destaques atuais.
Tudo isso tem sido estimulado pelas transformações econômicas e organizacionais em
escala planetária. O fato é que a tecnologia da informação é indispensável em todas estas
transformações, científicas, organizacionais e econômicas.

A revolução na tecnologia da informação tem-se combinado às mudanças nas organizações
a nível global para produzir uma “nova economia mundial da informação, a economia
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informacional.”35 Dentro do sistema global emergente, a estrutura e a lógica da economia
da informação definem uma nova divisão do trabalho. Esta nova divisão é menos baseada
na alocação de recursos naturais, na mão-de-obra abundante ou barata, ou mesmo até na
alocação de capital, e mais na capacidade de gerar novos conhecimentos e aplicá-los
rapidamente a um amplo espectro de atividades humanas nas mais diversas dimensões de
espaço e tempo, seja através do processamento de informação, seja pelos novos canais das
telecomunicações.

E como funciona esta nova divisão do trabalho na arena globalizada? Castells (1990)
responde a esta questão com o seguinte argumento: tanto a demanda por novos produtos,
como a capacidade de criá-los e produzi-los, historicamente concentraram-se nas grandes
potências industriais. Entretanto, hoje há uma diferença: a hegemonia norte-americana,
desenvolvida num período quando a proximidade entre grandes mercados e a economia de
escala de manufaturados definia uma vantagem comparativa, sofreu um declínio
temporário, quando outras economias importantes, notadamente o Japão e o núcleo da
Comunidade Européia, a Alemanha, se estabeleceram. Este período, que permitiu o
estabelecimento de uma nova configuração da divisão de poderes internacionais em três
grandes blocos distintos, chega ao fim com a retomada da hegemonia norte-americana nos
anos mais recentes. No entanto, os países que formam os outros dois blocos vêem
utilizando seus conhecimentos tecnológicos e avançadas técnicas de condução de negócios
para competir com sucesso em condições de maior flexibilidade, produzindo
manufaturados para exportação. Como conseqüência, a hegemonia única norte-americana
foi substituída por um sistema “multipolar” de poderio econômico que beneficia vários
países dominantes e regiões contíguas.

É importante ressaltar que a visão de Castells (1990) do início da década não poderia prever
com clareza eventos econômicos e políticos que acabaram por restituir de certo modo uma
posição de destaque dos Estados Unidos no cenário internacional, embora a multipolaridade
da distribuição de poder e capacidade de desenvolvimento permaneça válida.
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As recentes crises econômicas em países emergentes como a Tailândia (1996), o México
(1997), os chamados Tigres Asiáticos (1998) e o Brasil (1999), não parecem ter
comprometido seriamente os blocos de desenvolvimento Asiático e Latino Americano. A
crise dos países periféricos do bloco Europeu, cujo maior foco encontra-se no
desmembramento da antiga União Soviética, passa atualmente por um momento de grande
conturbação na Iugoslávia, e expõe um quadro econômico extremamente negativo na
Rússia, cuja importância e peso no panorama regional e global é indiscutível.

Nos anos 80 surgiu uma grande quantidade de produtores de manufaturados eletrônicos na
Ásia, que se baseavam nas mesmas regras apontadas acima, ou seja, de uso de alta
tecnologia associada as mais sofisticadas técnicas de gestão de negócios, contando com o
apoio e o compromisso dos estados na promoção e aplicação destas qualidades diferenciais.
Economias como as da Coréia do Sul, Formosa (Taiwan), Hong Kong e Singapura
realizaram progressos espantosos a partir do início dos anos 60. Juntos ao Japão, estes
países formaram o mais dinâmico dos blocos comerciais entre meados dos anos 80 até a
recente crise financeira encabeçada pela “quebra” do Iene.36

Na outra ponta do espectro, a maior parte dos países da América Latina e a quase totalidade
da África têm mais sofrido do que se beneficiado com as mudanças na economia mundial.
Os pesados empréstimos contraídos por estes países durante a década de 70 destinados a
financiar seus programas de desenvolvimento e resolver problemas estruturais,
transformaram-se em dívidas insolúveis na década passada. O alto preço do pagamento dos
juros dos empréstimos, associados à uma seqüência de péssimas gestões administrativas –
incluindo aí casos reconhecidos de esquemas de corrupção que arruinaram vários países -,
levaram à bancarrota os sistemas de produção de matérias primas voltada à exportação, que
rapidamente se tornaram obsoletas e sem capacidade competitiva no mercado internacional.
Ao mesmo tempo, este quadro decadente se deu justamente no período em que ocorreu em
todo o planeta uma grande renovação tecnológica e administrativa, com a reorganização
industrial, grandes esforços em treinamentos técnicos para as populações e o
desenvolvimento de novas formas de produção local, que exigiram investimentos de
CARNOY, Martin et alli. Op.Cit., p.15-44.
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grandes somas, impossíveis para nações numa situação desvantajosa. Efetivamente, esta
situação fez com que países como o Brasil, a Argentina, o México e a Venezuela, que
teriam condições de acompanhar as transformações efetuadas na Ásia em virtude do grau
de desenvolvimento industrial e educacional obtido pelas transformações já realizadas,
sobretudo entre os anos 40 e 60, ficassem à margem do processo, resultando numa situação
desfavorável no início da década de 90.

O resultado deste cenário de mudanças é o desaparecimento do conceito de terceiro mundo.
Os países antes reconhecidos como pertencentes ao terceiro mundo têm redefinido suas
posições de acordo com suas habilidades em produzir bens e serviços relacionados à
informação. Ate a crise da Tailândia, em julho de 1997, os grandes centros financeiros
internacionais estavam, ao mesmo tempo, sugando e bombeando dinheiro de forma
vigorosa para os países periféricos. “Os mercados financeiros continuavam a crescer em
tamanho e importância e os países em desenvolvimento tinham condições de obter uma
vasta oferta de dinheiro, mediante a abertura dos seus mercados financeiros.”37 Em certa
altura em meados da década de 90, mais da metade dos fundos mútuos dos Estados Unidos
dirigiam-se aos mercados em crescimento.38

A crise Asiática de 1997 e 1998, reverteu o quadro, iniciando uma retração dos
investimentos em economias emergentes e provocando grandes colapsos consecutivos nos
países cujas economias dependem fortemente da presença do capital estrangeiro. Deste
modo, a própria configuração do que antes era chamado terceiro mundo, mudou. Utilizando
a contribuição de Carnoy (1990:7), que propõe no início da década de 90 que estes países
sejam reagrupados em quatro novas categorias, e adicionando alguns novos requisitos
incorporados na atual década, enumeramos os novos seguintes grupos: 1) os potenciais
vencedores na nova divisão internacional do trabalho: os chamados tigres asiáticos que
experimentaram um rápido crescimento e um avançado processo de industrialização
durante duas décadas, somados a outros vencedores potenciais, tais como o México
(enquanto território contíguo a área de influência do mercado norte-americano) e o Brasil,
36
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particularmente após os primeiros três quartos desta década, quando a indústria brasileira
passou por um profundo processo de reestruturação e renovação tecnológica,
acompanhando a abertura do mercado interno à concorrência internacional, embora ambos
fortemente abalados pelas crises financeiras que arrasaram suas reservas cambiais nos
últimos doze meses; 2) as grandes economias continentais como a Índia e a China as quais,
tanto devido aos seus imensos mercados internos potenciais e consideráveis reservas de
capital, quanto devido ao representativo capital humano altamente qualificado, estão no
curso de integração a nova ordem econômica internacional; 3) finalmente o quarto grupo, o
dos perdedores, o Quarto Mundo,39 composto pelos países de economia rural e grande
pobreza urbana, cada vez mais à margem do processo de integração global, tecnológica e
econômica, formando um imenso contigente de excluídos do sistema global.

O futuro dos potenciais vencedores e das grandes economias continentais, dependerá muito
da forma como elas irão conduzir as necessárias transformações de suas economias e de
seus sistemas educacionais. Além destes aspectos fundamentais, deverá também ser crucial
para o futuro destas nações a forma como estas irão relacionar suas bases de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico já existentes - embora reconhecidamente deficientes e
atrasadas - à melhoria da produção.40 Por outro lado, o que será necessário operar nos
países do Quarto Mundo diz respeito propriamente à criação de novas instituições e de
novas bases de integração econômica e social. Se as organizações assistenciais, as agências
de cooperação internacional, e o tão falado ambiente livre de ideologias e partidos das
renovadas empresas multinacionais vão empurrar o bloco do Quarto Mundo em direção ao
desenvolvimento ou, se, ao contrário, estes países estarão cada vez mais à margem da
produção de riqueza do planeta, é uma questão que permanece sem resposta.

Do mesmo modo, estamo-nos todos perguntando acerca do futuro e dos desdobramentos
sobre a economia global provocados pelo bloco formado pelos antigos países socialistas
desde o colapso do comunismo, e a subseqüente redefinição do comando e das regiões
líderes na Europa Oriental, particularmente neste momento de crise aguda nos Balcãs. A
39
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incorporação destas regiões à economia da informação – com seus vastos estoques de
capacidade técnica e industrial de um lado, e um grande atraso nas telecomunicações, na
informação e na infra-estrutura econômica, de outro – coloca graves problemas para o
cenário global, embora traga a reboque um imenso potencial de mudanças.

Os grandes investimentos em infra-estrutura tecnológica efetuados durante a década de 90,
não garantiram, ao menos a curto prazo, um retorno sensível de otimização com o
conseqüente crescimento da economia. Ao contrário, os anos 90 chegam ao fim
caracterizados como uma “década lenta”, segundo a revista inglesa The Economist.41
Fontes do Fundo Monetário Internacional (FMI)42, consultadas pela revista afirmam que o
crescimento mundial da década de 90 deverá atingir a percentagem média de apenas 3,1%
ao ano, enquanto que a década anterior alcançou 3,4%, e significativos 4,4% ao ano na
década de 70. A previsão para o ano 2000, segundo o mesmo instituto é a marca de 3,4% de
crescimento médio.

Entre os países industrializados, o Japão registrou até agora uma queda sem precedentes no
seu ritmo de crescimento, restando apenas os Estados Unidos num ritmo satisfatório e
acima da média. Ao mesmo tempo, os norte-americanos mantém a liderança mundial em
competitividade de acordo com o relatório anual do International Institute for Management
Devolopment (IMD)43, um famoso centro suíço de pesquisa e desenvolvimento de
administração e negócios. No mesmo documento o Japão, que ocupava o quarto lugar no
ranking mundial de competitividade, em 1998 passou a ocupar apenas a 18ª posição,
subindo para 16º no ano corrente. Países do antigo bloco socialista ocupam as últimas
posições do ranking, atrás de todos os países da América Latina considerados na pesquisa.44
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A queda nos índices de produtividade registrada nas três últimas décadas tem inquietado
governos e economistas em busca de explicações para o fenômeno. A complexidade do
atual quadro econômico e a multiplicidade de variáveis que exercem influência sobre as
taxas de crescimento e sobre os índices da capacidade produtiva, fornecem um quadro
incrivelmente intricado, cujo diagnóstico exige apurado grau de análise de uma infinidade
de dados que se entrecruzam. Tal análise permanece incompleta, apesar do grande esforço
despendido em todo o mundo por analistas e órgãos econômicos governamentais.45 Ao lado
disto, alguns teóricos do assunto têm elaborado críticas aos modelos de apuração dos
índices de produtividade (Baily, Bartelsman e Haltiwanger, 1994; Brynjolfsson, 1993),
enquanto outros vão além e questionam a validade do próprio conceito (Herscovici, 1999;
Teixeira, 1999). A concomitância da queda dos índices de produtividade, após um longo
período de alta nas duas décadas subseqüentes à segunda guerra mundial, e a
implementação dos sistemas de informação em todo o globo, tem levado muitos analistas46
a relacionarem os dois fatos.
A revolução industrial foi movida pela máquina a vapor inventada em 171247, e pela
eletricidade, disponibilizada pela primeira vez para uso controlado em 1831.48 O manuseio
e controle das fontes de energia promoveram uma drástica redução da quantidade de
esforço manual para a execução das mais diversas tarefas nos setores produtivos, além de
possibilitar a instalação de centros de produção independentes das estritas condições

45

No Brasil o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, IBQP, é o órgão não governamental
responsável pela divulgação dos padrões e procedimentos de qualidade e produtividade para empresas e
sociedade em geral <http://www.ibqp.org.br>. Recentemente participamos na elaboração do modelo de gestão
do website do Instituto.
46
Em, BRYNJOLFSSON, Erik. The Productivity Paradox of Information Technology: Review and
Assessment. Cambridge: Center for Coordination Science - MIT Sloan School of Management, 1994, são
mencionados vários estudos sobre o assunto, dentre os quais tivemos acesso às seguintes obras: (Baily, 1986),
(Parsons, Gotlieb & Denny, 1990), (Roach, 1989) e (Roach, 1990).
47
GORDON, John Steele. “What has Watt Wrought?” In: Forbes: July 7, 1997, p.144-171. Segundo este
artigo, Thomas Newcomen teria desenvolvido a primeira máquina a vapor em 1712, usada inicialmente para
bombear água para fora de minas de carvão. Devido ao seu alto consumo, o uso desta máquina somente era
viável se instalada próximo a alguma fonte de madeira ou carvão. A máquina a vapor de James Watt (1769)
incorporou um condensador que multiplicou por quatro a eficiência destes engenhos. Esta alteração deu
mobilidade à máquina e esta passou a consumir combustível líquido. Somente em 1782, Watt modificou a
máquina introduzindo uma catraca, que por sua vez girava um eixo, capacitando-a para aplicações de
transporte.
48
Michael Faraday tornou possível o uso controlado da eletricidade em 1831. Quarenta anos mais tarde,
Thomas Edison e Joseph Swan inventaram o filamento incandescente.
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geográficas, tais como as que forçavam fábricas a estarem obrigatoriamente próximas das
fontes de água, ou de locais com vento forte e constante.

A eletricidade teve que esperar por cerca de cinqüenta anos para ver sua primeira estação
de distribuição construída, simplesmente devido ao fato de que, para que tal demanda se
fizesse necessária, uma imensa rede de produção e distribuição tinha que ser previamente
construída. Outros cinqüenta anos foram necessários para que 80% das fábricas e
domicílios norte-americanos fossem atendidos pela força elétrica. No Brasil, foram precisos
quase 65 anos para que 75% da indústria nacional estivesse servida pela eletricidade. Ainda
hoje, apenas 78% dos domicílios brasileiros têm energia elétrica, seja ela advinda das redes
de distribuição, seja produzida localmente por grupos geradores movidos a óleo Diesel
(figura 1).
Figura 1: Difusão da Energia Elétrica nos EUA e no Brasil (1900-1970)

Fontes: David (1990) e Relatório Eletrobrás (1985).49
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O uso da energia elétrica à época da implantação das redes de distribuição era muito
limitado. Enquanto fábricas usavam geradores locais para iluminação, a força primária da
maior parte das linhas de produção era atendida por motores de explosão ou força animal
ligados à correias e catracas, até pelo menos 1907, nos Estados Unidos, e 1955, no Brasil.
Mudanças sensíveis nos níveis de produção somente ocorreram após a implantação da
energia elétrica distribuída através das redes a pelo menos metade da infra-estrutura
industrial existente na época. Desde então, a eficiência produtiva jamais retornou aos
índices anteriores, o que torna consistente a relação entre o salto de produtividade e o uso
da eletricidade pela indústria e pelo setor de serviços.50

A revolução digital está acontecendo muito mais rapidamente, embora seus resultados
palpáveis ainda sejam discutíveis. A possibilidade de transmissão de dados em grande
volume e velocidade, e a habilidade de produzir e utilizar circuitos microscópicos que
armazenam e processam imensas quantidades de informação encontram-se na base das
transformações atuais. Em 1946, o primeiro computador programável - o Electronic
Numerical Integrator and Computer, mais conhecido pela sigla ENIAC -, tinha 3 metros de
altura, 15 metros de comprimento, custava milhões de dólares e podia executar um pouco
mais de 5 mil operações lógicas por segundo. Vinte e cinco anos depois a Intel Corporation
- hoje líder mundial na produção de componentes eletrônicos para processadores,
dominando cerca de 85% do mercado global -, concentrava num chip de 12 mm2 a
capacidade de processamento de 12 ENIAC a um preço aproximado de 200 dólares.
Atualmente, os novos processadores Intel Pentium III têm capacidade de executar mais de
650 milhões de instruções lógicas por segundo51 a um custo unitário de 350 dólares. Se o
ritmo atual de desenvolvimento for mantido até o ano 2012, o computadores pessoais serão
capazes de processar 100 bilhões de instruções por segundo.52
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Relatório Eletrobrás 1985. Ministério de Minas e Energia. Brasília: Gráfica do Senado, 1986, p.114.
DAVID, Paul. “The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity
Paradox.” In: The American Economic Review, Vol. 80, Nº 2, 1990, p.355-361.
51
Cuja sigla adotada pela literatura e pelos especialistas em informática é MIPS, Millions Instructions Per
Second.
52
GWENNAP, Linley. “O Nascimento do Chip.” In: Byte, Fev/1997, p.18-20.
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De modo similar, em 1980, conversações telefônicas trafegavam apenas através de linhas
de fios de cobre, à velocidade de uma página53 de informação por segundo. Hoje, cabos de
fibra ótica, com espessura tão fina quanto um fio de cabelo humano, podem transmitir em
apenas um segundo o equivalente a 90 mil volumes de uma enciclopédia. A previsão é de
que em 2002 os novos satélites de órbita baixa possibilitem a conexão de todos e quaisquer
sistemas de redes de informação em bandas de alta velocidade (high-bandwitdth)54,
conectando deste modo negócios, escolas, domicílios ou processadores individuais portáteis
em todas as regiões do planeta.55

Assim como aconteceu no início da expansão da rede de distribuição de energia elétrica, a
expansão das redes telemáticas e a adoção generalizada dos computadores pessoais em
todos os setores e níveis da sociedade, tem começado a promover transformações notáveis
na comunicação e no processamento da informação. Em particular, a Internet tem reunido
de maneira inédita indústrias, serviços e domicílios, usando para isso canais de transmissão
da informação cada vez mais velozes, associados a computadores cada vez mais rápidos e
eficientes. Mais de 140 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria das quais jamais
havia ouvido falar em Internet há apenas dois anos atrás, usam a rede para efetuar
pesquisas, acessar informações da mídia, transmitir e-mail, localizar parentes e amigos
distantes e efetuar compras dos mais diversos produtos e serviços.

O atual ritmo de adoção da Internet pulveriza qualquer outra taxa de expansão, de qualquer
outra tecnologia precedente. O rádio foi inventado 38 anos antes que atingisse 50 milhões
de pessoas; a TV levou 13 anos para fazer o mesmo. Os computadores pessoais, os
conhecidos PCs, somente atingiram 50 milhões de usuários 16 anos depois do seu
lançamento. Uma vez aberta ao grande público - após alguns anos restrita ao uso por
militares e acadêmicos -, a Internet alcançou este número de pessoas em apenas quatro
anos.56 Deve-se considerar aqui que a infra-estrutura essencial para o uso da Internet já
estava previamente instalada, ao menos parcialmente: telefones e PCs. Faltavam apenas as
53

Medida adotada na telefonia.
As bandas determinam a velocidade do fluxo de transmissão de dados.
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Lucent Technologies, 1999. <http://www.lucent.com/netsys> (17/03/1999).
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Ver, CERF, Vinton. The Internet Phenomenon, 1997. National Science Foundation
<http://www.cise.nsf.gov/general/compsci/net/cerf.html> (17/03/1999).
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placas de Modem57 que deveriam ser inseridas nos PCs, e a criação de provedores de acesso
à rede. Mesmo considerando estes fatores, que podem ter contribuído fortemente para a alta
velocidade da expansão da Internet, consideramos que foi o conjunto de capacidades da
rede o elemento fundamental para sua singular expansão. Este argumento é de certo modo
reforçado se comparada a expansão da rede com a disseminação dos aparelhos
videocassete, que já encontraram parte da infra-estrutura instalada - as TVs -, e mesmo
assim foram precisos 18 anos para esta indústria atingir 50 milhões de usuários.

Sem nos atermos por demasiado na questão da expansão, devemos considerar que um dos
mais notáveis crescimentos econômicos em anos recentes tem sido o rápido avanço do setor
de tecnologia da informação. Basicamente formado pelos segmentos de computadores e
comunicação, representa o setor que mais cresceu no volume de investimentos e
participação nas economias nacionais. No Brasil, o setor cresceu de 3,2 porcento em 1985,
para 4,9 em 1990, quando os PCs começaram a invadir os lares e escritórios. O próximo
salto ocorreu entre 1995 e 1998, quando o crescimento da Internet empurrou o setor de 5,9
para 7,3 porcento de participação no PIB nacional (figura 2).

57

Modem, sigla de Modulador-Demodulador, equipamento inserido nos computadores que os habilitam a
transmitir e receber informações através das redes telefônicas.
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Figura 2: Participação da Tecnologia da Informação no PIB dos EUA e do Brasil (19771998)

Fontes: Margherio (1999) e Revista Exame (1999).58

Mesmo com um percentual inferior de participação no PIB comparado à economia norteamericana, o rápido crescimento do setor no Brasil pode ser significativamente
compreendido quando tomamos conhecimento de que sua taxa é pelo menos duas vezes
maior do que a taxa de crescimento global da nossa economia nos últimos vinte anos. O
que faz este índice ainda mais notável é o fato de que em todo o mundo preços do setor de
tecnologia da informação, nos serviços e nos bens de consumo vêm gradualmente caindo,
enquanto que sobem na quase totalidade dos outros setores da economia.
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MARGHERIO, Lynn et alli. The Emerging Digital Economy, 1997. US Department of Commerce.
<http://www.ecommerce.gov> (12/03/1999), p.4, HENRY, David et alli. The Emerging Digital Economy II,
1999. US Department of Commerce. <http://www.ecommerce.gov/ede/> (21/07/1999), e Revista Exame.
Relatório Anual 1998-1999. <http://www.uol2.com.br/exame/> (16/01/1999).
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A capacidade de processamento da informação vem dobrando a cada 18 meses nos últimos
trinta anos. Nos últimos seis anos o custo de um microprocessador caiu de um preço médio
de 230 dólares para cerca de apenas US$ 3,42 por MIPS (Millions Instructions Per
Second). Nenhum outro produto manufaturado caiu tanto de preço tão rapidamente.59

Entre os anos de 1996 e 1997 atribuiu-se a queda de preços promovida pela indústria da
tecnologia da informação à redução em um porcento na inflação nos Estados Unidos. Os
cálculos do Departamento de Comércio dos Estados Unidos60 apontam que, caso fosse
retirada a participação desta indústria, a inflação norte-americana no período seria de 3,1%,
quando no conjunto foi de apenas 2,0%.61 O relatório do Economics and Statistics
Administration, órgão responsável pelos estudos estatísticos do departamento de comércio
do governo norte-americano, citado por Margherio (1999), afirma que a indústria dos
computadores é responsável por mais de 25% do crescimento do país desde 1990 até hoje.

Companhias no mundo inteiro estão apostando em tecnologias da informação na esperança
aumentar significativamente seus patamares de produtividade e eficiência. No Brasil dos
anos 70, despesas com informática nas empresas representava apenas 4% do total gasto
com equipamentos voltados para seus negócios, segundo dados da FIESP. Em 1996, o
mesmo relatório afirma que empresas brasileiras investiram em média 32% dos seus
orçamentos totais em automação da informação.62 No mesmo ano, calcula-se que as
empresas norte-americanas investiram cerca de 41% do orçamento em informática.63 Para
alguns setores da indústria, como a de telecomunicações, fábricas de componentes
eletrônicos, companhias de seguro e corretoras, investimentos em equipamentos e sistemas
de informação atingem por vezes 75% dos orçamentos anuais.

Os salários da indústria da informação também são significativamente valorizados. Calculase que no Brasil existam hoje cerca de 850 mil empregos diretos gerados pelo setor. Nos
59
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Estados Unidos são 7,4 milhões de vagas de emprego, sendo que o salário médio atinge 46
mil dólares anuais, contra 28 mil dólares da média anual do setor privado, já descontados aí
os salários da informática. O impacto do sucesso desta indústria no capital acumulado das
empresas do setor é fantástico. O mercado de capitalização das cinco maiores empresas da
microinformática, Microsoft, Intel, Compaq, Dell e Cisco, cresceu de 12 bilhões de dólares
em 1987, para impressionantes US$ 588 bilhões em 1997, ou seja, um crescimento
multiplicado por 50 no espaço de uma década.64
Apesar destas tendências impressionantes, a “revolução digital” apenas começa. Por um
lado, o crescimento pode acelerar-se ainda mais na medida em que haja uma explosão na
adoção da Internet em todo o mundo, seguida de uma natural corrida de investimentos em
aplicações online na rede patrocinada por praticamente todo o conjunto da indústria
mundial. Andrew Grove, presidente da Intel Corporation, afirma que “em cinco anos todas
as empresas serão “empresas Internet”, ou desaparecerão.”65 Um comentário tão
bombástico como este provoca naturais reações contrárias, sobretudo quando consideramos
que o autor da frase tem interesse direto no total sucesso da rede.

Análises críticas que consideram o panorama macroeconômico revelam grandes
controvérsias acerca da real efetividade das tecnologias de informação para o crescimento
da produtividade. Por outro lado, parece haver uma maior aceitação da eficácia destas
tecnologias quando o enfoque é o plano microeconômico. Neste sentido, a Internet tem
freqüentemente sido vista por empresários como uma excelente ferramenta para seus
negócios,66 ajudando empresas a reduzir custos através da conexão eficiente com
fornecedores e consumidores, ao criar novas e mais sólidas relações com os clientes, ao
possibilitar acesso a novos mercados, ao gerar novas oportunidades de receita e ao redefinir
as suas próprias relações comerciais. Vendo desta maneira, talvez possamos compreender a
64
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Imperative, 1999. <http://www.economist.com/editorial/freeforall/current/index_ni5540.html> (29/06/1999b).
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afirmação bombástica de Andrew Grove como um alerta que aponta para um cenário a
curto prazo - cinco anos -, quando empresas que ainda não estejam utilizando a Internet em
nenhuma das aplicações listadas acima, estarão correndo sério risco de perder espaço para a
concorrência que certamente terá adotado a rede como instrumento de ação empresarial.

Pode-se enumerar pelo menos três fortes razões, bastante plausíveis, para que ocorra uma
adoção generalizada da Internet pelas empresas. A primeira, advém da expectativa de
melhoria da infra-estrutura da rede, seja pela melhoria das conexões, seja pelo aumento do
número de oferta de serviços e produtos, incluindo-se aqui o incremento dos dispositivos de
sigilo e segurança das transações. A segunda razão, é a muito provável adoção da rede
como um investimento estratégico básico por parte significativa dos negócios e pelo
comércio em geral, impondo um padrão de comunicação para o trânsito de dados entre
empresas, fornecedores e clientes. A terceira, a perspectiva de melhoria dos serviços de
entrega, associada à uma possível mudança nos hábitos de consumo por catálogo, em escala
mundial, sobretudo fora dos Estados Unidos, onde as populações não têm o hábito de
efetuarem suas compras através de encomenda.

Mesmo que estas expectativas se realizem, ainda resta uma longa e séria discussão a ser
realizada acerca dos reais efeitos sobre a economia global provocados pela indústria da
tecnologia da informação. Nesta perspectiva, o interesse sobre o fenômeno econômico
conhecido como Paradoxo da Produtividade de Solow, ao qual nos referimos mais acima,
tem engendrado um considerável volume de pesquisa que, ainda longe de resolver a
questão plenamente, tem aprofundado o mistério que cerca a discussão (Brynjolfsson,
1994; Teixeira, 1999).

A partir do início dos anos noventa se constatou que o incremento anual de produtividade
da economia ocidental dos últimos vinte anos, em particular na economia norte-americana,
apesar de continuar positivo, revelou uma queda se comparada aos índices observados nas
primeiras duas décadas do pós-guerra (tabela 1). O fenômeno tem sido considerado de
diversos pontos de vista mas, naturalmente, tem-se colocado muita atenção ao papel do
computador neste cenário.
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Tabela 1: Crescimento da produtividade do setor privado (percentual médio anual)
Países

Produtividade total
dos fatores

Produtividade do
trabalho

Produtividade do
capital

Pré
1973

19741979

19801990

Pré
1973

19741979

19801990

Pré
1973

19741979

19801990

EUA
Japão
Alemanha
França
Itália
Reino Unido
Canadá

1,5
4,6
2,5
3,8
4,1
2,5
2,0

-0,4
0,9
1,7
1,6
1,9
0,5
0,8

0,2
1,6
1,0
1,5
1,2
1,6
0,1

2,1
8,0
4,4
5,3
6,1
3,6
2,8

0,0
2,9
3,0
2,9
2,8
1,5
1,5

0,6
2,9
1,7
2,4
1,9
2,1
1,2

0,1
-3,0
-1,4
0,9
0,4
-0,3
0,6

-1,3
-3,5
-1,0
-1,0
0,3
-1,6
-0,5

-0,7
-1,4
-0,5
-0,2
-0,1
0,4
-1,8

Média ponderada
da OECD (1)

2,7

0,5

0,8

4,3

1,5

1,6

-0,8

-1,8

-0,8

Fonte: Teixeira (1999), citando OECD (1996)
(1) Inclui, além dos países do G 7, listados na tabela, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Grécia,
Islândia, Irlanda, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Austrália e Nova Zelândia.

O tema tem sido muito articulado em uma série inumerável de considerações e análises
econômicas, que todavia não têm se mostrado conclusivas. Alguns estudos sustentam que o
papel do computador na economia atual, não obstante a impressão geral, seja de fato bem
menor do que ordinariamente se crê. Em 1992, por exemplo, os investimentos em
hardware nos Estados Unidos ficaram em torno dos 90 bilhões de dólares, gerando um
retorno de aumento de produtividade estimado em 35 bilhões de dólares que, confrontados
com o valor global de cerca de 4,5 trilhões de dólares do PIB norte-americano de então,
representam um valor quase insignificante.

Por outro lado, como vimos mais acima, a infra-estrutura de energia elétrica levou quase 30
anos, nos EUA, e cerca de 50, no Brasil, para que começasse a dar seus primeiros frutos
reais alterando os patamares de produtividade nas economias nacionais. Deste modo, podese esperar um retorno da grande massa de investimentos em informática para dentro de
alguns anos, após o que a infra-estrutura de redes telemáticas e o parque de sistemas de
informação estarão integrados e produzindo seus frutos.

No entanto, a queda sutil da taxa de produtividade perceptível desde o início dos anos 70,
opõe-se radicalmente ao fantástico crescimento da indústria da informática desde então,
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notadamente a partir do final da mesma década quando os PCs começaram a invadir o
mercado mundial. Apesar de uma leve retomada de crescimento da produtividade registrada
nos últimos anos, especialmente no setor de manufaturados, a correlação negativa entre a
visão macroeconômica da queda de produtividade e os investimentos em tecnologia da
informação reside por detrás de muitos argumentos que sustentam que tal esforço
econômico é contraproducente.

Esta correlação é feita mais claramente por Roach (1991). Ao concentrar suas análises
sobre o desempenho dos trabalhadores de informática, acaba deixando um pouco de lado a
indústria enquanto tal. Enquanto que num passado recente, escritórios administrativos das
empresas não necessitavam grandes somas de investimento, mais recentemente o nível do
custo per capita dos trabalhadores de “colarinho branco” (white collar) começa a se
aproximar daquele investido em torno dos trabalhadores de produção, os “colarinhos azuis”
(blue collar), numa referência aos ternos e macacões usados respectivamente por esses dois
tipos de empregados da indústria. Os salários dos funcionários de “colarinho branco”
subiram consideravelmente nos anos recentes, enquanto que os de “colarinho azul”, caíram.
Roach (1991) menciona estatísticas que demonstram que a produtividade dos trabalhadores
de produção cresceu 16,9% entre meados dos anos 70 e 1986, enquanto que a dos
funcionários administrativos, que trabalham com informação, caiu 6,6% no mesmo período.

Contudo, um exame mais apurado da questão revelou que esta correlação não é assim tão
imediata, haja visto a infinidade de outros fatores que afetam a produtividade. Neste
sentido, concentramos nossa atenção nas relações, bastante complexas, entre a difusão de
tecnologia, as mudanças organizacionais e as alterações dos padrões e índices da
produtividade (Teixeira, 1999). Trata-se de compreender profunda e amplamente o impacto
das novas tecnologias telemáticas na cultura e nas rotinas das organizações
contemporâneas. Hoje discute-se certos indícios empíricos de que o enigma da
produtividade de Solow, começa a deixar de ser um paradoxo. Em outras palavras, as taxas
mais recentes dos níveis de produtividade nos Estados Unidos, estariam indicando que as
organizações estão finalmente incorporando mecanismos de aprendizagem que traduzem
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em alta produtividade os novos recursos disponíveis - mídias alternativas, portabilidade67
da informação, interatividade, bandas largas de transmissão de dados. 68 A hipótese da
dissolução em curso do paradoxo de Solow ainda permanece em questão e à espera de
análises e indicadores conclusivos.

Muito recentemente, a Internet parece ter transtornado as tendências com muita rapidez.
Até 1996, os 15 sites mais procurados da rede eram educacionais. Hoje, praticamente todos
os sites de maior audiência são ligados a algum tipo de negócio. 69 O que poderia ter
acontecido nesse período? Pode-se supor que algumas tecnologias que já estavam
disponíveis mas que vinham sendo subaproveitadas começaram a ser utilizadas de forma
eficiente. Esta é uma hipótese plausível. Talvez por isso, os números da produtividade
norte-americana mostrem um certo crescimento a partir de 1995.70 Mas ainda é preciso
averiguar sobre o que está se falando quando se anuncia um aumento de produtividade na
economia em geral. Qual o setor que está crescendo? Quais as relações entre reformas
administrativas das organizações e o incremento dos índices? Que fatores estão sendo
levados em consideração? O fato de as mudanças tecnológicas serem rápidas não implica
crescimento rápido da produtividade. “Para introduzir novas tecnologias é preciso quebrar
organizações, e isso não é algo que dá para ser feito a todo momento.”71 Para nosso
propósito, o cerne teórico da questão orbita em torno do impacto das mudanças
tecnológicas nas rotinas organizacionais e no processo de aprendizado das empresas.

Entretanto, hoje já podemos ouvir reconsiderações do próprio Solow, diante dos novos
índices: “minhas crenças estão mudando nesse campo. Ainda estou longe de ter certeza,
mas a História mostra que leva tempo para que novas tecnologias venham a ser utilizadas e
façam com que as empresas sejam mais eficientes.” E prossegue: “hoje a crença nos efeitos
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das novas tecnologias sobre a economia são muito mais convincentes do que há um ou dois
anos.”72

Até muito recentemente, computadores não ocupavam lugar de destaque entre os grandes
investimentos das economias nacionais. A este respeito, Brynjolfsson (1994) tece uma série
de considerações importantes. O mercado de ações da indústria da informação representava
em meados da década de 90 cerca de 10% do PIB norte-americano.73 Se, hipoteticamente, o
retorno destes investimentos fosse da ordem de 20%, então o PIB seria incrementado
diretamente em 2% (10% X 20%). Estes 2% de crescimento devem ser divididos pelos 30
anos de investimento, que foi o tempo necessário para se atingir a atual cifra. Feito isso,
teríamos algo em torno de 0,06% de acréscimo médio nos PIB deste período. Apesar destes
pequenos índices percentuais representarem cifras gigantescas, estas significam muito
pouco para uma economia como a dos Estados Unidos, que nos últimos doze meses
registrou cerca de 9 trilhões no PIB.74

O fato é que fica muito difícil isolar este fator de influência sobre uma economia tão
grande, e com tantos outros fatores concorrendo nas alterações dos índices de
produtividade. “Na realidade, se o produto marginal de capital da indústria de tecnologia da
informação estiver em algum lugar entre -20% to +40%, ele ainda assim não afetaria o PIB
norte-americano em mais de 0,1% por ano.”75 Reforçando este argumento, “Oliner e Sichel
(1994) chegam à conclusão que o paradoxo de Solow seria simplesmente uma falsa
questão, uma vez que a contribuição da [tecnologia da informação] para o aumento da
produtividade não poderia ser significativa, dado que a sua participação no estoque de
capital produtivo é, ainda, muito pequena e não deverá crescer muito nos próximos anos.”76
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Trata-se também de considerar aqui os efeitos diretos e indiretos da tecnologia de
informação sobre a economia, além de um apurado exame da complexidade das medidas de
produtividade no nível macroeconômico. Variáveis macroeconômicas impactam no
aumento da produção e da produtividade. As análises nesta abordagem comprovam o
declínio no crescimento da produtividade a partir do início dos anos 70, em comparação
com os vinte e cinco anos anteriores. Outra abordagem do paradoxo de Solow “refere-se a
questões de ordem quantitativa, perseguida por economistas que adotam o referencial
neoclássico e que trabalham com funções de produção agregadas.”77

Os computadores têm também provocado efeitos relevantes em áreas específicas. Em
especial, na formação de uma infra-estrutura fundamental para a circulação e o
processamento de transações eletrônicas, ou ainda outros elementos importantes da
economia, tais como, nas posições de destaque das carreiras profissionais específicas da
área de informática e na oferta de empregos, ou nas reorganizações administrativas e no
aumento da variedade de produtos. Mesmo que se tenha verificado que o atual impacto do
volume de capital investido nesta indústria ainda não cause alterações significativas, ao
menos utilizando medidas econômicas convencionais, se mantidas as atuais taxas de
investimentos no setor em breve começaremos a notar sua influência sobre possíveis
mudanças nos níveis de crescimento econômico, é claro, no caso dos computadores se
mostrarem realmente produtivos.

Apesar de ser ainda muito cedo para se chegar a conclusões definitivas acerca da real
contribuição da tecnologia da informação sobre a produtividade, e mesmo considerando os
mais recentes índices de produtividade, em especial os da economia norte-americana, os
quais apontam para um súbito incremento,78 o paradoxo permanece apontando para a
inabilidade das ferramentas de estudo e das análises econômicas atuais sobre o fenômeno.
Resta ainda consolidar uma documentação inequívoca sobre a participação dos
computadores na economia.
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Brynjolfsson (1994)79 agrupa em quatro categorias os argumentos fundamentais do debate
que ora se desenvolve entre estudiosos do assunto. São eles: 1) os erros de medida dos
outputs e dos inputs desta indústria, 2) os períodos de investimento dedicado ao
aprendizado e aos ajustes ambientais para o uso de ferramentas computacionais, 3) a
redistribuição e dissipação de ganhos, e 4) a má gestão da informação e da tecnologia.

Os primeiros dois aspectos apontam para os próprios limites das pesquisas econômicas. É
bem possível que os benefícios da tecnologia da informação sobre a economia sejam
bastante significativos, mas os verdadeiros índices deste impacto - possivelmente positivo -,
restam por serem coletados e compreendidos em toda sua extensão. Medidas tradicionais da
relação entre inputs e outputs da indústria falham ao se cruzar com outras fontes de dados
cujo conteúdo são valores de ordem não tradicional.80 Depois, se existirem vácuos de
tempo significativos entre o custo e o benefício, então resultados de curto prazo podem
parecer pobres, mas ao final poderão resultar em grandes benefícios. Este pode ser o caso,
já que treinamentos extensivos e longos períodos de aprendizagem são comuns nas
atividades de informática, agravados ultimamente pelo acelerado ritmo de renovação do
parque computacional e das suas técnicas.

Neste sentido, encontramos em Teixeira (1999), um importante esclarecimento acerca da,
talvez, mais importante contribuição sobre a questão da aprendizagem encontrada no
trabalho de David (1990). “Aplicações realmente revolucionárias das novas tecnologias
requerem um período de aprendizagem que não foi, no caso do motor elétrico, curto. Essa
aprendizagem diz respeito não apenas às questões técnicas das inovações, mas também as
mudanças organizacionais necessárias para que elas possam impactar significativamente na
produtividade dos fatores. No caso do motor elétrico, o período de difusão e aprendizagem
durou quase quarenta anos e envolveu mudanças radicais nos meios utilizados para planejar
e gerenciar as fábricas. David (1990) considera a possibilidade de que, com a
microeletrônica, esse período seja menor. Porém, ele considera também a possibilidade de
que esteja havendo um forte componente inercial na evolução de organizações, no sentido
79
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de se adequarem a formas de produção intensivas em informação. A hipótese de David
(1990) direciona a tentativa de entender o paradoxo de Solow para um outro caminho. Ao
invés de procurar explicações com base em quantificações baseadas na função de produção
agregada – que podem, no máximo, indicar a extensão do problema - o estudo do processo
de difusão e aprendizagem associados as novas tecnologias, a partir de variáveis
organizacionais e institucionais, seria um caminho mais promissor. Nessa linha, a proposta
de que a emergência da [tecnologia da informação] teria o potencial para conformar um
novo “paradigma técnico-econômico”, poderia ser um ponto de partida.”81

Um visão mais pessimista é encarnada pelos outros dois pontos de vista expostos por
Brynjolfsson (1994). Esses propõem que, de fato, não existem razões para se acreditar em
retornos positivos no futuro dos investimentos com tecnologia da informação. O que
sustentaria o alto nível de gastos no setor dever-se-ia ao fato de que grupos de interesse
permanentemente buscam razões para justificar que empresas sistematicamente continuem
a investir nas ferramentas de negócios produzidas pela indústria. Ao mesmo tempo, o
argumento da redistribuição de mercado sugere que aqueles que investem em informática
apenas venham tirando proveito próprio às expensas de outros, de forma que nenhum
benefício geral poderá ser notado. Finalmente, o quarto tipo de argumento concentra seu
foco numa crítica à condução e gestão dos projetos de informática. Haveria algo em sua
natureza que levaria as empresas a investir quando não deveriam, ou alocar esforços em
demandas equivocadas.

Por mais que continuemos aqui tentando entender, senão o próprio paradoxo da
produtividade, mas o que tem sido feito pelos estudiosos para compreendê-lo, não podemos
deixar de assinalar que se trata de um problema de ordem macroeconômica. As 120
maiores empresas brasileiras são praticamente unânimes em afirmar vantagens nos
investimentos em tecnologia da informação,82 o mesmo ocorrendo com as 400 maiores da
indústria norte-americana.83 É evidente que essa unanimidade por si só não nos deixa numa
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posição muito confortável, sobretudo quando nos deparamos com a clara perspectiva de
que os investimentos no setor vão perdurar e expandir-se, e que a importância da infraestrutura informática deverá ser - como já o é -, fundamental para o quadro econômico
global.

O cerne da nossa questão não repousa sobre o argumento de que a adoção generalizada de
ferramentas eletrônicas de processamento da informação, de sistemas lógicos e de redes
telemáticas, formem uma espécie de caminho único para a obtenção de benefícios
competitivos no novo cenário econômico, resultando num aumento da produtividade. Para
os propósitos do nosso trabalho é preferível seguir um outro caminho que não o de
encontrar num argumento profético que simplesmente - e de modo imprudente -, afirme que
empresas de todo o mundo se verão forçadas a adotar ferramentas e métodos da indústria de
tecnologia da informação porque estaria provado que, ao menos no nível competitivo, estas
são necessárias às suas sobrevivências.

Ao contrário. Mesmo que tais investimentos representem perdas consideráveis para muitos
empreendimentos, entendemos que eles continuarão a ser feitos. E não apenas devido ao
apelo poderoso da indústria microeletrônica. Diferentemente do argumento que vê razões
suficientes para a adoção de tecnologias da informação por razões puramente competitivas,
ou para otimizar recursos das organizações, acreditamos que tal esforço se deve mais à uma
percepção do cenário futuro do mundo dos negócios. Entendemos que uma espécie de
“argumento inverso” é o que esteja empurrando empresas em direção a crescente adoção do
universo das tecnologias da informação. Ao passar a ser adotada pela maioria esmagadora
das instituições hegemônicas da sociedade - grandes corporações multinacionais, governos,
universidades, instituições não governamentais e o comércio em geral -, ferramentas
computacionais conectadas às redes estão passando a exercer forte pressão sobre setores
das sociedades que ainda não o fizeram. Deste modo, o argumento do ganho em
produtividade passa a ser secundário frente à obrigatoriedade de se estar “falando” a lingua
franca dos mercados locais e globalizados.
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Estamos nos referindo aqui a um ambiente cada vez mais interdependente, no qual a
comunicação entre os diversos atores das cadeias produtivas - produtores, fornecedores e
consumidores -, tece uma rede de inter-relações permanentes, cuja língua comum é a
transação eletrônica.

Os quatro casos selecionados ilustram bem esta tendência. A ANP (anexo 1) buscou,
através da elaboração do seu website, obter forte integração com os principais agentes dos
combustíveis no país com a oferta de serviços de comunicação, com a distribuição de
programas padrão para envio de declarações de fiscalização, ou com informações sobre
licitações e concessões. Além disso, as entradas de “Legislação e Regulamentação”
fornecem a íntegra de todas as leis e decretos publicados no país acerca do assunto,
disponibilizando a todo o público um importante acervo histórico gratuitamente. A Agência
vem registrando, segundo informações coletadas no próprio site, um número maior de
consultas via Internet do que pelo Call Center, gerando uma redução de custos de
comunicação bastante considerável.84

Para o Promo, cujo maior desafio é fazer do Centro uma empresa com receita própria, a
comunicação com investidores e clientes é fundamental. Mais do que isso, o Promo buscou
na definição do modelo conceitual do seu website a integração de agentes de comércio
internacional através da formação de cadeias cooperativas e fóruns de interesse. O serviço
para assinantes do site Promo Business, destina-se à oferta de oportunidades comerciais e
de investimentos, além de inserção de anúncios. Serviços desta natureza procuram formar
um local de negócios. O conjunto PromoLine, oferece praticamente todo o portfolio de
serviços do Centro via Internet, sendo que desta forma a carteira de clientes aumentou e
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houve considerável redução de custos operacionais.85 O Promo Meeting destina‟se a
formação de fóruns temáticos, seções de chats, e listas de FAQ.86

O principal foco do website do IBQP é a promoção de redes cooperativas de setores
produtivos do país, e “pontes” a construir entre estes setores, de modo a fazer circular em
âmbito nacional padrões de produtividade e qualidade.87 O Instituto pretende fazer esta
integração acontecer através do site, mesmo porque “seria inviável, a curto prazo, pensar
em qualquer outro mecanismo de integração dos diversos atores da indústria nacional”,
segundo afirma seu presidente, Sérgio Foguel.88

A promoção da integração eletrônica entre empresas baianas e agentes fiscais no site da
Sefaz/Bahia, encontra-se num estágio mais avançado. A instalação da Extranet89, que
inicialmente busca atender auditores e outros colaboradores a distância, também destina-se
a incorporar toda a cadeia de produção do estado às facilidades da fiscalização e da
tributação automatizadas, proporcionada pela Internet. Dado o quadro avançado no qual se
encontra a Secretaria, destacaremos a questão da gestão organizacional dos serviços web,90
que a partir de um determinado nível de maturação - resultado de anos de uso por
funcionários, colaboradores e clientes -, enfrenta alta demanda por parte dos gestores
internos, em busca da automação dos seus serviços, e dos usuários, em busca de suporte ao
uso correto e aos eventuais problemas técnicos enfrentados. Retornaremos aos casos
estudados mais adiante.
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A economia da informação, assim como toda forma historicamente distinta de produção, é
caracterizada por uma cultura específica e pelo estabelecimento de novas instituições
sociais. Neste sentido, o quadro cultural não mais pode ser pensado como um conjunto de
valores e crenças ligados a apenas uma sociedade em particular. O que vem caracterizando
o desenvolvimento da economia da informação globalizada é precisamente sua emergência
em contextos culturais muito distintos: na América do Norte, na Europa Ocidental, no
Japão, na China, Rússia, na América Latina, e em quase todo o planeta, afetando todos os
países e constituindo-se num quadro de referência multicultural.91

Conforme Castells (1996: 152), o surgimento da economia da informação é caracterizada
pelo desenvolvimento de uma nova lógica nas organizações relacionada ao atual processo
de mudança tecnológica, porém não diretamente dependente deste. Seria a convergência e a
interação entre um novo paradigma tecnológico e uma nova lógica organizacional que
constituem a fundação histórica da economia da informação. Entretanto, esta lógica das
organizações manifesta-se em diferentes formas em vários contextos culturais e
institucionais. É a trama desta lógica articulada no cenário globalizado, fazendo com que
organizações de todo o mundo necessitem interagir cada vez mais, que estaria criando um
ambiente empresarial em rede, fundando a empresa-rede, os negócios em rede em escala
mundial. Castells (1996) discorre sobre um breve histórico evolutivo das diversas formas
da organização empresarial no século XX, começando pela “transição da produção em
massa para a produção flexível, ou, do Fordismo ao Pós-fordismo.”92 Neste período o
modelo de produção das organizações empresariais era baseado em ganhos obtidos pela
economia de escala através de produtos elaborados em linhas de montagem, processos
mecanizados de manufatura de produtos padronizados sob condições de controle de um
grande mercado em uma forma específica de organização: “grandes corporações
organizadas segundo o princípio da integração vertical, e divisão do trabalho seguindo
padrões institucionalizados sociais e técnicos.”93 Esta dinâmica organizacional é fruto de
princípios administrativos reconhecidos pelos estudiosos como a “organização científica do
trabalho”, ou o Taylorismo.
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É desta época a célebre frase de Henry Ford de que os consumidores poderiam escolher
qualquer cor dos seus Ford T, famoso carro fabricado nas suas linhas de montagem, “desde
que ele fosse preto.” Esta frase revela primeiro, a baixa flexibilidade da produção industrial
da época, meramente capaz - ou interessada - em produzir apenas uma variedade de
produto. Segundo, a então fraca reivindicação da demanda do público consumidor, aquele
que mais tarde veio a se transformar no “consumidor ativo” ou “cliente”, isto é, o elemento
do ciclo produção/consumo que vai assumir crescentemente uma postura ativa, exigindo do
mercado maior variedade e qualidade dos produtos, fazendo com que uma série de novos
mecanismos do capitalismo contemporâneo se desenvolvam. Entre estes novos mecanismos
encontra-se o desenvolvimento das técnicas do marketing, os estudos de segmentação do
mercado, a sofisticação da publicidade, as novas técnicas administrativas, e as ações de
reorganização empresarial, somente para citar alguns entre os mais importantes.

Estes desdobramentos irão condenar ao anacronismo o modelo adotado por Ford e Lenin no
início do século. “Quando a demanda tornou-se imprevisível quanto a quantidade e
qualidade, quando os mercados diversificaram-se em todo o mundo e portanto mostraramse difíceis de serem controlados, e quando o ritmo de evolução tecnológica fez com que
ficassem rapidamente obsoletas máquinas com capacidade de produzir apenas um mesmo
objeto, o modelo de produção em massa revelou-se rígido e dispendioso demais para as
então novas características econômicas.”94

Um segunda tendência apontada por analistas em anos recentes é a crise das grandes
corporações, e o ressurgimento das pequenas e médias empresas enquanto agentes de
inovação e fontes de oferta de emprego. A sofisticação crescente dos mercados, através do
aumento de oferta de produtos em grande variedade, além de quantidade e qualidade
superiores, é um movimento concomitante e correspondente à sofisticação dos padrões de
consumo. A figura do consumidor ativo vem desempenhando um papel fundamental no
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cenário capitalista desde o final da década de 20, quando ocorreu a primeira grande crise
econômica em escala mundial.95

Neste sentido, a comunicação passa a ocupar lugar estratégico na otimização do ciclo dos
produtos, agindo como elemento chave na relação fornecedores/consumidores, informando
as populações, promovendo visibilidade, criando novas demandas, estimulando o consumo
e posicionando96 produtos.

Seguindo numa certa medida a orientação de Herscovici (1999), podemos observar que a
lógica do Fordismo caracterizava-se pela produção e consumo de massa, pelo menos no
caso dos países centrais, enquanto que a lógica das redes-mercados seria baseada na
segmentação e na exclusão. “No âmbito de uma abordagem em termos de Sociologia
Política, é possível falar em um retorno [da questão] para o espaço público [...] no qual
condições de acesso às mercadorias e ao consumo são reservadas a certos grupos sociais.”97
A constituição das redes mundiais torna necessária “uma redefinição das oposições
clássicas que se costumava fazer entre países centrais/países periféricos; essas oposições
eram concebidas em função de um conceito de territorialidade ligado ao espaço regional/ou
nacional.” 98 As novas territorialidades geradas pela constituição das redes mundiais não se
definem mais a partir de determinados espaços geográficos ou culturais, mas,
essencialmente, “a partir das conexões realizadas pelos diferentes agentes: as distâncias não
são mais físicas mas essencialmente sociais em função das modalidades socialmente
diferenciadas de acesso a este espaço mundial.”99

As contradições do modo de produção capitalista permanecem, mas suas configurações se
modificam em função das evoluções históricas do sistema, ou seja, em função dos
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artigo escrito para a revista norte-americana US Marketing sob o título Positioning Products in the Market,
em 1971. O conceito refere-se a idéia de que a batalha pelos mercados não mais se dá entre os produtos, mas
na mente dos consumidores, ao introduzir na memória e no gosto do público um signo de valor e necessidade
de um determinado bem de consumo.
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diferentes modos de regulação do capitalismo. Essas contradições não se definem mais na
base de uma lógica binária (países centrais/países periféricos), mas a partir de uma lógica
multipolar que se caracteriza pela difusão mundial dos processos de análise do mercado e
segmentação do público consumidor, associados aos esquemas midiáticos de promoção e
posicionamento dos produtos nas cadeias de consumo de massa.

Os novos métodos de gerenciamento da produção operaram importantes transformações nas
organizações em direção ao mercado em rede global de hoje. Os principais elementos
destes novos métodos são bem conhecidos e referem-se basicamente a alguns aspectos que
enumeramos a seguir: 1) foram adotados procedimentos operacionais que praticamente
impuseram um final aos grandes estoques no mercado, através de sofisticados processos de
controle das previsões dos fluxos de fornecimento e consumo, tanto para produtos voltados
ao consumidor final, quanto àqueles destinados às linhas de produção: são os chamados
métodos “Just in Time”, que sincronizam de modo cada vez mais afinado a entrada e saída
de insumos e produtos finais, reduzindo custos operacionais e logísticos de modo
substancial; 2) os programas de qualidade, os famoso TQC, ou “Total Quality Control”,
que procuram reduzir a zero os erros de produção e o conseqüente desperdício de tempo e
recursos;100 3) o maior envolvimento dos trabalhadores com o processo de produção, seja
através de administrações cada vez mais participativas, incluindo-se aqui os novos modelos
de participação nos lucros e compras de ações da empresa pelos empregados, seja por
programas de motivação desenvolvidos pela gestão de recursos humanos.101 Ainda neste
último modelo acompanhamos a descentralização das iniciativas e dos processos de tomada
de decisão, além da redução de níveis hierárquicos, prevalecendo crescentemente uma certa
tendência à horizontalidade nos novos modelos administrativos.

Estas novas tendências, encontram-se agrupadas por parte da literatura sob o termo
“Toyotismo”, numa referência aos modelos japoneses de gestão, em particular aqueles da

MIMEO, 1999, p.12.
100
O IBQP disponibiliza no seu website uma lista completa de padrões de qualidade internacionais, e também
aqueles desenvolvidos em instituições de pesquisa brasileiras <http://www.ibqp.org.br>.
101
A ANP vem desenvolvendo um intenso programa de treinamento com seus empregados de modo a
disseminar uma cultura mais participativa e independente. Neste sentido vale mencionar um novo programa
de incentivos funcionais implementado na Agência que distribui participações a funcionários com alto padrão
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fábrica de automóveis Toyota. O Toyotismo “é um sistema de gerenciamento desenhado
para reduzir incertezas mais do que encorajar adaptabilidade”, afirma Castells (1996).102
Adaptabilidade seria um dos principais enfoques do modelo Taylorista de administração,
cada vez mais tornado anacrônico pela necessidade de aperfeiçoamento dos esquemas de
produção modernos, embora existam controvérsias a respeito dos limites desta superação,
sobretudo quando o assunto retorna à discussão da eficiência e da produtividade.103

Desde os anos 30, muitas transformações se operaram no interior das organizações. Mas
nenhuma destas transformações ocorreu isoladamente, nem tampouco independentemente
das pressões da concorrência, nem das novas demandas do mercado, muito menos de modo
indiferente as novas tecnologias de gestão e controle dos ciclos do negócio. Todo este
conjunto de fatores vem concorrendo na promoção do surgimento de novos cenários
econômicos e na reestruturação das empresas. Biggart (1992: 36) afirma que a
reestruturação das empresas neste século corresponde a uma reestruturação do próprio
capitalismo, fazendo da trajetória de transformações das organizações uma jornada de
transição “do industrialismo ao informacionismo.”104

A desintegração da verticalidade das organizações e o aumento de subcontratação vem
gerando um tipo misto de organização, onde surge um formato administrativo mais
horizontal reunindo pequenos grupos de negócios. O moderno quadro empresarial estimula
a disseminação da mentalidade de multi-parcerias entre colaboradores - não mais
“empregados” - da mesma organização, onde cada pequena célula da corporação atua
diretamente no mercado visando permanentemente sua própria sobrevivência, e a expansão
da organização como um todo. Castells (1996: 161) chama este tipo de organização de
“interfirm network”, trazendo para o interior dos novos modelos administrativos o conceito
global de rede (network), tão caro às proposições deste trabalho.

de produtividade <http://www.anp.org.br/drh/rel023_99.html>.
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CASTELLS, Manuel. Op.Cit., 1996, p.158.
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A propósito da crítica à superação do modelo Taylorista ver, NOBREGA, Clemente. “Taylor
Superstar.”In: Exame, 24/09/1997, p.124-128.
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BIGGART, Nicole e HAMILTON, Gary. “On the Limits of a Firm-based Theory to Explain Business
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Neste sentido, o estudo sobre o crescimento da produtividade brasileira nos anos 90 de
Maria Cecília Rodrigues (1997), aponta precisamente para a relação entre o incremento dos
índices da economia nacional e o forte processo de downsizing executado pela indústria e
comércio brasileiros, uma vez que este resultados positivos vêm acompanhados pelo
crescimento da produção e pelo desemprego. A chamada “terceirização”, junto ao
incremento da importação marcaram a década de 90 no Brasil, e foram, segundo a autora,
fatores que contribuíram intensamente para o aumento dos nossos índices de produtividade.

Ao lado destes processos de reestruturação das relações de trabalho e do emprego,
assistimos o crescimento do número de alianças estratégicas formando imensas
corporações, as quais visam o domínio de grandes fatias do mercado, a redução de custos
operacionais através da concentração de grandes setores administrativos e, a
complementaridade de conhecimentos e diferentes domínios tecnológicos, essenciais para
um ambiente onde cada vez mais a inovação é uma poderosa arma competitiva. A
expressão sugerida por Castells (1996) de “interfirm network” nos ajuda sobremodo a
compreender a complexidade do novo quadro de inter-relações empresariais, onde
pequenas e médias organizações convivem em simbiose com as grandes corporações,
tornadas gigantescas pelas novas alianças estratégicas. O fato é que se vem formando uma
vasta rede de subcontratações e colaboradores associados, que prestam serviços a várias
organizações ao mesmo tempo, promovendo uma espécie de costura interna de todo o
sistema administrativo e da própria concorrência do mercado. Em suma, “a grande
corporação numa economia como esta não é, e não mais será, contida em si mesmo, nem
auto-suficiente.”105

Nossos quatro estudos de caso confirmam esta tendência. De modo intuitivo ou intencional,
todas as organizações buscaram promover integração, primeiro dos seus ambientes internos
- através da integração dos sistemas de informação corporativos ou pela definição e
disseminação de padrões da organização -, para em seguida promover inserções de
parceiros e colaboradores, ou inserir-se eles próprios nas cadeias de negócio. O Promo
destaca-se neste último aspecto, ao buscar a inserção da Bahia como mercado de
Networks and Organizations: Structure, Form and Action. Boston: Harvard Business School Press, 1992.
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oportunidades para investimentos internacionais.106 Além disso, o próprio investimento do
IBQP baseia-se integralmente no reconhecimento da necessidade de criação de elos
cooperativos dos setores produtivos nacionais de modo a promover a melhoria do conjunto
total da economia brasileira através da disseminação de novos padrões de qualidade e novas
técnicas voltadas a produtividade (anexo 4).
Rede seria, então “a matéria prima fundamental da qual são e serão feitas as
organizações.”107 Esta frase proferida em tom profético põe em evidência a arquitetura
inter-relacional das organizações a nível global, sendo que no interior deste sistema novas
possibilidades vão sendo pouco a pouco criadas. Por outro lado, fora das redes a
sobrevivência vai se tornando rarefeita. Sob a condição de rápida mudança tecnológica,
redes - não empresas isoladas -, tornaram-se as verdadeiras unidades operacionais. Em
outras palavras, através da interação entre crise e mudança empresarial, de um lado, e novas
tecnologias da informação, do outro, “uma nova forma organizacional vem emergindo
como o modelo característico da economia global da informação: a empresa-rede.”108

Entendendo uma organização como um sistema de intenções, ações e processos
estruturados em torno do propósito de atingir determinados objetivos, é preciso diferenciar
uma empresa, em sua acepção contemporânea, de outra, anacrônica e obsoleta. Castells
(1996) lança luz sobre esta diferença ao fazer uma apropriação pouco convencional do
trabalho Bureaucratie et Entreprise de Alain Touraine (1959): “sob uma perspectiva
evolucionária existe uma diferença fundamental entre dois tipos de organizações:
organizações para as quais a reprodução dos seus sistemas [de intenções, ações e processos]
tornou-se seu principal objetivo; e organizações nas quais os objetivos, e a permanente
mudança desses objetivos, molda e re-molda sem fim a estrutura [das próprias intenções,
ações e processos]. Eu chamo o primeiro tipo de organizações, burocracias; o segundo tipo,
empresas.”109
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Ver introdução ao modelo conceitual do Promo no anexo 2.
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Ibidem.
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Deste modo, a empresa-rede seria uma forma específica de organização cujo sistema de
intenções, ações e processos é constituído pela interseção de segmentos de sistemas
autônomos de objetivos. Assim, os elementos das redes são ao mesmo tempo autônomos e
dependentes uns dos outros na rede, podendo inclusive fazer parte de outras redes, ou até de
outros sistemas com outros objetivos. A performance de uma determinada rede vai
depender do seu grau de conectividade, isto é, sua capacidade de estabelecer conexões
livres de ruídos entre os componentes, e também sua consistência, isto é, a extensão do
compartilhamento de interesse com os objetivos da rede, e entre os objetivos de cada
componente.

E porque estamos afirmando que a empresa-rede é a forma da organização da economia
global da informação? Propomos aqui dois níveis de resposta a esta questão: uma mais
empírica, que se baseia simplesmente na observação do cenário atual mundial, e na
vivência como desenvolvedores de soluções de negócios eletrônicos em organizações
brasileiras, onde as formações em rede pululam aos quatro cantos; e outra mais estrutural,
que aponta para uma espécie de afinidade sistêmica dos elementos que hoje articulam a
economia mundial, criando um tipo de convergência dos vários elementos para a formação
de, senão uma nova ordem econômica global, certamente a redefinição de uma série de
características essenciais ao atual mundo dos negócios. Entre estes elementos incluímos os
sistemas de redes de informação110, as novas modalidades das formações sociais
contemporâneas111, a nova arquitetura do espaço pós-moderno112, e os sistemas de
transformação de signos em bens de consumo através do processamento do
conhecimento.113

O famoso empresário da informática norte-americano Bill Gates (1999), em seu mais
recente livro, A Empresa na Velocidade do Pensamento, propõe uma breve reflexão acerca
do que nos espera num futuro imediato, segundo o autor, válido para todo o ambiente
empresarial. Gates (1999) enumera algumas questões com a pretensão de apontar
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Giddens (1991), Lemos (1998a , 1998b), Mafesolli (1996) e Palacios (1996).
112
Harvey (1992), Virilio (1993) e Augé (1994).
113
Lipovetsky (1997) e Castells (1996).
111

68

inequivocamente para um cenário no qual os negócios deverão estar profundamente
alinhados ao uso de ferramentas eletrônicas e aos sistemas de informação.

As questões abordam perspectivas cotidianas. Apresentamos, a seguir, uma livre adaptação
de algumas das assertivas levantadas pelo autor,114 para em seguida apontarmos três
prováveis direções dos negócios, decorrentes das considerações abaixo.

As assertivas são as seguintes:


Progressivamente, as pessoas farão uso diário de computadores online;



Deveremos assistir à disseminação de aplicativos digitais, tais como, pequenos
programas inseridos em relógios, máquinas de lavar, microondas, automóveis etc.;



Deverá ocorrer uma crescente substituição do papel por informação digitalizada;



Cada vez mais, lares estarão conectados online às redes telemáticas;



Deverá ocorrer em breve a disseminação de conexões de alta velocidade com a web;115



Deverá ser crescente a adoção do e-mail como meio de comunicação cotidiano em larga
escala, como são hoje os telefones;



uso de informação digital deverá se disseminar ainda mais (música, livros, filmes etc.);



Deverá ocorrer uma explosão de utensílios digitais, tais como, brinquedos, telefones,
eletrodomésticos etc.;



processamento portátil devera ser também amplamente adotado pelas suas facilidades e
barateamento, e estes deverão estar conectados através de telefonia móvel, às redes
telemáticas.

Enumeramos a seguir três possíveis mudanças fundamentais nos negócios, considerando o
quadro de alterações provocadas pela possível realização efetiva das assertivas listadas
acima. Uma vez estas conjecturas se realizem, pode-se esperar que 1) transações entre
empresas e, empresas e consumidores progressivamente se tornem de modo exclusivo,
114
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digitais, e do tipo auto-atendimento. Neste sentido, os agentes intermediários dos negócios
deverão agregar valor aos seus serviços, ou irão se enfraquecer perigosamente. Do mesmo
modo, 2) os serviços se tornarão a principal função de valor agregado em cada negócio. O
envolvimento humano passa a ter alto valor agregado, reservando-se a sua participação em
consultas importantes, atendendo desejos específicos dos clientes não previstos nos
serviços automáticos, solucionando problemas e criando novos produtos. Por fim, 3) o
ritmo das transações obrigarão as empresas a adotarem processamentos digitais para
acompanharem a necessidade de eficiência do ambiente. Os sistema de informação
corporativos terão que ser cada vez mais flexíveis para suportarem inovações necessárias e
acompanharem um mundo em constante mudança.

Embora todas estas afirmativas estejam baseadas em puras conjecturas, elas de certo modo
aglutinam uma série de outras perspectivas levantadas por vários autores que vêm
refletindo acerca das possíveis conseqüências do cenário da economia da informação e da
recente formação das grandes redes telemáticas sobre os negócios. 116 Este alinhamento
entre as diversas perspectivas se dá pela identificação de um conjunto de novidades no
mundo dos negócios que produzem novas regras no sentido de adequar a condução dos
negócios a um mundo profundamente transformado pelas novas tecnologias. Kelly (1998)
vê como resultado destas transformações o estabelecimento de uma nova ordem econômica
mundial. Esta “nova ordem” seria estabelecida a partir de novos modos de funcionamento
da economia mundial, aos quais, empreendedores de negócios devem estar atentos.117

Sem querermos entrar na questão da amplitude das transformações estarem ou não de fato
redefinindo a economia global, vamos nos ater no que interessa aos nossos objetivos, ou
seja, captar da interessante contribuição destes novos autores, senão novas “regras” para o
sucesso dos negócios, mas novas características que passam a ser praticamente essenciais.

Antes de tudo, é preciso compreender que a tendência à descentralização dos pontos de
controle dos processos empresariais, vem modificando radicalmente a gestão dos negócios
116
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e demandando novos sistemas de informação corporativos distribuídos. Esta tendência
diminui a complexidade e o tamanho dos grandes sistemas centralizados, mas demanda
ambientes cada vez mais participativos de trabalho com redefinições cruciais dos processos
de tomada de decisão. Vantagens competitivas neste novo cenário dependem diretamente
da capacidade das empresas aprenderem uma nova maneira de descentralizarem processos,
distribuírem responsabilidades, aumentarem a motivação e o compromisso dos seus
colaboradores, e tornarem mais ágeis e dinâmicas as corporações (Kelly, 1998 e Mougayar,
1998).

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia vem apostando nisso há alguns anos. A
necessidade de distribuição da ação fiscal em postos avançados das inspetorias, e a
demanda por mobilidade dos auditores fiscais, levou progressivamente a Sefaz a investir,
primeiro na implantação de um ambiente de processamento distribuído no modelo
cliente/servidor, habilitando inspetorias em todo o estado a processar localmente uma série
de aplicações fiscais, depois, a efetuar um investimento de grande soma em equipamentos
móveis - sobretudo notebooks -, para capacitar auditores em deslocamento constante no
exercício da fiscalização. Por fim, a Sefaz investe na integração em rede do seu
considerável parque distribuído de informática, através da implantação de uma Extranet.118

Nossa consultoria para a ANP, embora não tenha contemplado um escopo tão amplo de
integração, concluiu apontando para a necessidade de implementação de uma Extranet para
apoiar os trabalhos de fiscalização a distância (anexo 1).

Nesse contexto econômico, algumas novas características se impõem, ao menos para parte
do sistema empresarial. O crescimento acelerado das redes de informação mundiais,
conectando pessoas e objetos119, somado ao ambiente midiático das sociedades onde a
118

Veremos a questão da Extranet mais detidamente no capítulo IV. A Sefaz/Bahia possui atualmente cerca
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si através de sinais infravermelho, chips instalados nos sapatos dos corredores de uma maratona informam a
passagem dos corredores aos cronômetros colocados ao longo do percurso etc. (ver o projeto do MIT Media
Lab, “Things that Think” <<http://www.media.mit.edu/ttt/home.html>).
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informação

alcança

rapidamente

grandes

quantidades

de

pessoas,

aumentam

explosivamente ou - utilizando uma expressão usual quando se fala sobre este tema -,
aumentam “exponencialmente” as possibilidades de interação fazendo com que os casos de
sucesso empresariais entrem em ciclos de auto-alimentação, expandindo de modo fantástico
seus domínios e ganhos nos mercados. Do mesmo modo, produtos que compõem a infraestrutura das redes tais como aparelhos de fax, computadores, modems, telefones, chips
etc., adquirem valor crescente através da abundância de oferta e não pela escassez do
produto, invertendo uma antiga regra do mercado. Assim, uma máquina de fax adquire
maior valor na medida em que mais máquinas de fax estejam conectadas às redes
telefônicas através do planeta, o mesmo ocorrendo com o e-mail de cada pessoa ou empresa
conectada.

Seguindo este raciocínio, a estrutura das redes passa a ser valiosa por si mesma, isto é,
empresas que dependem diretamente das redes de informação estarão permanentemente
interessadas na sua expansão, criando um ambiente cooperativo120 que estimula o
surgimento e a oferta de novos serviços, já que suas vidas dependem diretamente da
sobrevivência delas. Ao mesmo tempo, o novo cenário competitivo vai forçando as
empresas a oferecerem serviços básicos gratuitamente (ou quase), deslocando as ações
rentáveis para vendas de opcionais e outras facilidades dos serviços. Deste modo,
associadas à lógica de um mercado altamente inter-conectado estão as novas mentalidades
de competição-e-cooperação que baixam preços, aumentam a qualidade dos produtos e
serviços e estimulam o crescimento das redes.121

Além disso nunca é demais lembrar que a antiga necessidade de proximidade física entre
produtores e fornecedores, entre consumidores e distribuidores, entre outros, vai sendo
paulatinamente substituída pelas múltiplas possibilidades de interação com qualquer um, a
qualquer hora, em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, a imensa multiplicidade de interações
120

Adotamos neste trabalho a expressão “cooperativo”, ou, mais adiante, “cadeias cooperativas”, não num
sentido de ajuda coletiva gratuita, mas para representar uma nova atitude necessária à formação de
comunidades de negócio altamente interdependentes, cuja parcela de contribuição de cada agente da cadeia é
decisiva para o resultado global.
121
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cria novos espaços para oportunidades de ações comerciais, onde mesmo um pequeno
negócio pode vir a se expandir rapidamente, onde intermediários e nichos antes
desprezíveis encontram, não raro, chances extraordinárias de crescimento e lucro.
Essas novas “lógicas” parecem fazer prevalecer a busca de oportunidades até mesmo em
detrimento da busca da eficiência. Num mundo onde máquinas fazem cada vez melhor
tarefas complexas, há pouco tempo inimagináveis sem a participação altamente qualificada
de trabalho humano, o conceito da eficiência deixou de ser uma questão de treinamento a
longo prazo e de complicados processos de qualificação de pessoal. A questão agora
praticamente se resume aos cálculos dos custos operacionais. Compra-se eficiência. Ao
contrário, a maior dificuldade num ambiente empresarial cada vez mais competitivo reside
na árdua tarefa de descobrir novas oportunidades de negócios. A maior parte das novas
iniciativas deverão, como antes, encaminhar-se ao fracasso,122 mas o mercado vem
demonstrando que, uma vez descobertos novos nichos, eles desdobram-se em várias outras
oportunidades. Em outras palavras, uma oportunidade de negócio num mundo altamente
conectado por redes de informação pode gerar uma cascata de novas oportunidades.
Embora polêmica, esta última “regra” sugerida por Kelly (1998)123 implica no seguinte: no
cenário atual mais vale para o empresário concentrar seus esforços em descobrir novas
oportunidades do que investir em produtividade. Tradicionalmente, o resultado do aumento
de produtividade sempre foi de certo modo proporcional ao esforço direto do
empreendimento para alcançar novos índices, seja através do aumento nos investimentos
diretos, ou através do esforço de trabalho. No cenário atual, uma nova oportunidade de
negócio poderá se beneficiar dos efeitos multiplicadores das redes, não sendo resultante do
esforço da indústria, mas de uma série de combinações de variáveis multiplicadoras, como
por exemplo a ação da mídia, a sua conectividade a outras empresas e outros ambientes
empresariais etc.
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É claro que estas novas características não nos ajudam muito para obtermos um quadro
crítico da questão das reais mudanças na condução dos negócios, nem tampouco na
obtenção de um quadro analítico do atual cenário econômico mundial, mas fornecem
elementos curiosamente articulados para pensarmos a questão do e-Business do ponto de
vista empresarial. Por outro lado, uma vez de posse deste pequeno conjunto de possíveis
transformações, talvez tenhamos condições de compreender algumas mudanças que
consideramos fundamentais ao atual estado-da-arte do mundo dos negócios. Embora
algumas destas mudanças, tomadas em separado, não sejam mais nenhuma novidade, a lista
formada por elas, associada ao caráter emergencial da sua adoção pelo setor empresarial,
fazem deste conjunto uma espécie de receituário para a melhor inserção de qualquer que
seja o empreendimento no atual cenário do mundo dos negócios.

Possivelmente,

empreendedores

de

negócios

serão

progressivamente

levados

a

compreender que os modos de ação das suas empresas poderão sofrer profundas alterações
nos próximos anos, começando pela possibilidade do próprio desaparecimento do setor, a
exemplo das empresas fabricantes de válvulas no início dos anos 60, ou o desaparecimento
das atuais instalações físicas, no caso do empreendimento vir a tornar-se inteiramente
“virtual.” O mundo empresarial de hoje impõe às empresas uma mentalidade de busca
permanente de integração e alinhamento a novos parceiros comerciais: fornecedores,
distribuidores, empresas de serviços associados, terceiros, assistências técnicas autorizadas
etc. Principalmente, o novo cenário exige alta interação com o cliente. Na definição das
estratégias do negócio e nas abordagens comunicacionais dos segmentos de clientes (e
potenciais clientes), cresce a necessidade de avaliação da capacidade de interação com o
ambiente, seja ele constituído de parceiros ou consumidores. A qualidade destas interações
depende diretamente de uma grande quantidade de dados coletados acerca dos parceiros e
dos consumidores, sobretudo da capacidade de processar e interpretar corretamente as
informações coletadas.

No ambiente empresarial, o que há vinte anos atrás poderia parecer um luxo de
organizações ricas, hoje faz parte da infra-estrutura básica de quase todo negócio. A Infraestrutura tecnológica de redes locais (as LAN, Local Access Networks), conectadas a redes
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mundiais (WAN, Wide Access Network), e a definição de plataformas operacionais
(processadores dos sistemas de informação) e softwares aplicativos do ambiente
corporativo, progressivamente passam a fazer parte dos componentes básicos das
instalações empresariais em todos, ou quase todos os segmentos da economia.

A franca adoção das novas tecnologias de gestão empresarial, associadas aos investimentos
em infra-estrutura tecnológica através da implementação de métodos organizacionais, são
ações prioritárias do mundo empresarial da atualidade. Estamos falando aqui da adoção
generalizada, pelo menos das agendas eletrônicas pessoais e da corporação, murais
eletrônicos corporativos e, sistemas intra-corporativos de workflow.124 Aqui também estão
compreendidas várias outras ações, tais como a adoção de metodologias de
desenvolvimento de sistemas de informação, e o subseqüente detalhamento dos
cronogramas dos projetos, o estabelecimento de critérios e práticas de circulação de
informações, a definição de padrões e marcas da organização, a disseminação interna de
valores e bens culturais da empresa (prática que, curiosamente, no Brasil vem se
notabilizando sob o termo de Endomarketing), a implementação de programas de
integração funcional intra e inter grupos de trabalho, a criação de acervos de normas e
padrões de trabalho, a definição de ferramentas de trabalho e formulários corporativos,
ambos, preferencialmente, sendo executados em plataformas eletrônicas, definição das
políticas de disseminação de novos hábitos, como o permanente registro de ocorrências e
documentação entre os colaboradores da organização, e a disseminação de hábitos de uso
das ferramentas corporativas visando a racionalização, a organização e a gestão
empresarial.

Um novo cenário no mundo dos negócios vai sendo criado pela expansão dos conceitos e
ações do comércio eletrônico. O conceito global do e-Business alinha-se tanto as novas
tecnologias de gestão e inserção dos negócios num mundo cada vez mais competitivo e
124

Workflow é definido, tanto como uma ferramenta computacional, quanto como uma automação de
processos de negócio. O workflow é um paradigma intuitivo e poderoso voltada à racionalização e
gerenciamento de processos de negócio, apoiado por sistemas de informação. A crescente necessidade de
definições, modelagens e sincronizações de processos complexos, cada vez mais presentes em múltiplos
ambientes de negócios interconectados, tem feito desta uma ferramenta indispensável nas organizações atuais
(REDDY, Surenda. “What is Workflow”, 01/06/1999. IN: ICS/UCI Website
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integrado, como as novas tecnologias de informação. Tudo leva a crer, baseado-nos nas
perspectivas até aqui levantadas, que empreendedores de negócios e profissionais
prestadores de serviços deverão cada vez mais adotar práticas de obtenção, gestão e troca
de informações observando as novas tecnologias de gestão dos negócios, das quais
enumeramos vários elementos acima (métodos de desenvolvimento de soluções, integração
no mercado através de parcerias e cooperação comercial, ações de marketing e
endomarketing, disseminação de cultura organizacional etc.) e as novas tecnologias da
informação (conexão em redes de informação, hábitos de registro e controle de agendas e
projetos, uso de ferramentas eletrônicas integradas às redes etc.).
Por outro lado, restam muitas dúvidas a respeito do futuro. “Na presente transição
paradigmática para um regime capitaneado pela microeletrônica, ganha importância a
difusão de inovações gerenciais e organizacionais, em paralelo à difusão das inovações
tecnológicas. Elas são imprescindíveis para que o potencial revolucionário da tecnologia da
informação possa ser transformado em aumentos de produtividade, condição necessária,
mesmo que insuficiente, para a melhoria dos níveis de emprego, salários e condições de
vida. O co-desenvolvimento de tecnologias, organizações e mercados pressupõe, por sua
vez, mudanças institucionais e no padrão de intervenção das políticas públicas. Em sendo
assim, parece lícito afirmar que as trajetórias de difusão das novas tecnologias guardam
relação com os diferentes contextos sociais e institucionais encontrados.”125

Pode-se esperar por um profissional envolvido com o mundo dos negócios cada vez mais
conectado às redes de informação. Este novo profissional estaria também bem mais
dedicado à criação e descoberta de novas oportunidades, utilizando-se de forma
generalizada de ferramentas eletrônicas integradas a redes, em busca permanente de
parceiras e ações de cooperação comercial, um profissional bem menos arraigado aos
antigos formatos e às imagens tradicionais do seu negócio, que, como constatamos, daqui
em diante, talvez mais do que antes, poderá sofrer transformações radicais de um dia para o
outro e, quem sabe, até um profissional até mais eficiente nos seus compromissos, porque
mais organizado. São questões difíceis de responder, sobretudo porque sabemos que um
<http://www.ics.uci.edu/~ietfswap/workflow.html> (14/09/1999).
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imenso esforço educacional deverá ser investido para promover tais mudanças
comportamentais. Entretanto, parece seguro afirmar que a tecnologia da informação
definitivamente invade as empresas e interpenetra-se à própria lógica do mercado.

O mundo dos negócios, cada vez mais integrado através da transmissão de transações
eletrônicas, configura-se crescentemente como um dos mais fortes motivos para que
empresas de todos os matizes e em todo o mundo adotem ferramentas eletrônicas de
processamento da informação. O argumento de que um possível incremento de
produtividade decorra automaticamente da simples adoção destas ferramentas, torna-se
secundário diante da formação do novo cenário. O incremento na produtividade poderá até
se realizar, mas é a competitividade que está em jogo, uma nova capacidade competitiva
que deve ser entendida como a capacidade de participar do jogo dos negócios. É o fato de
“estar em campo” que justifica – impõe – a imperativa necessidade de ingressar no mundo
da grande rede. Algo similar à necessidade de poder se comunicar em inglês no mundo de
hoje. Ou a organização está capacitada para participar do diálogo, ou estará à margem da
rede de oportunidades de negócio.

125

TEIXEIRA, Francisco,. Op.Cit.
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6. Capítulo II - A Rede Internet
“There’s a wind and then there’s a typhoon. In this
business you always have winds. But a 10X force is
a change in an element of one’s business, is a
typhoon force.
Is the Internet a typhoon force or is it a bit of
wind? Is it really a force that fundamentally alters
our business?”
Andrew Grove
Presidente da Intel Corporation

Ao analisarmos o desenvolvimento das aplicações de tecnologias computacionais da
informação, identificamos três fatores de mudança que, de modo privilegiado, atuam como
catalisadores da evolução tecnológica da informática. Estes fatores agem de forma
convergente criando a cada instante um novo cenário sobre o qual ações de comércio
eletrônico se desenrolam.

O primeiro destes fatores é resultante da pressão exercida pelo conjunto de agentes que
estimulam a pesquisa por novas soluções tecnológicas. Este grupo de agentes, formado por
patrocinadores e animadores da evolução tecnológica, é constituído de instituições
governamentais, empresas, organizações militares, centros de estudos das universidades,
pesquisadores autônomos, hackers126 e outros aficionados e, crescentemente, a imensa
massa de consumidores conectados à Internet. De um modo ou de outro, praticamente todos
esses agentes desempenham a função de patrocinadores: sejam financiando a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico, sejam executando as próprias pesquisas, ou simplesmente
gerando demanda de novos produtos, e deste modo financiando indiretamente o
desenvolvimento enquanto consumidores de novos produtos. Ao defenderem seus
interesses ou buscarem por soluções para novas necessidades, este grupo acaba
pressionando a indústria da informática e os gestores da informação por novas tecnologias.
126

Do inglês Hack, palavra de múltiplos significados em torno do ato de apontar um lápis, ou afiar uma faca,
ou cortar árvores e arbusto, e outros significados. No sentido empregado pelo mundo Cyber, “os hackers
formam a elite da informática. Num primeiro momento, eles pretendem liberar as informações e os
computadores do poder militar, industrial e universitário e vão ser os verdadeiros responsáveis pelo
nascimento da micro-informática, nos anos 70, na Califórnia.” (Lemos, 1998a).
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O segundo fator de mudança é constituído pelos limites, formatos e arquiteturas da
tecnologia da informação disponível. Reunidas, estas características definem a cada
momento novas capacidades da tecnologia. Finalmente, o terceiro fator é resultante das
interações entre as forças sócio-econômicas nas relações de trabalho da própria
comunidade de processamento de dados e informática, agindo como elemento de
transformação dos esquemas de gestão e controle da informação, e que concorrem para
pressionar o cenário tecnológico com novas mudanças.127

Neste capítulo, tentaremos obter um quadro mais completo quanto possível do estado atual
da Internet, partindo das transformações promovidas pela confluência dos três fatores
apontados acima - agentes patrocinadores, capacidades tecnológicas e alterações nas
relações de trabalho -, não apenas procurando identificar o papel de cada um deles na
transformação da tecnologia mas, sobretudo, valorizando o caráter inter-relacional dos seus
elementos na formação do cenário das tecnologias computacionais da informação. Para
isso, desenvolveremos uma breve perspectiva histórica da evolução das tecnologias da
informação até a compreensão da natureza ambiental da Internet. Uma vez de posse do
cenário do que ocorre na Internet, poderemos prosseguir em direção de uma perfeita
compreensão das atividades dos negócios na grande rede.

A tecnologia é um agente catalisador de mudanças, e no mundo dos negócios de hoje as
mudanças são em grande parte capitaneadas por empresas que tiram proveito das
novidades, sobretudo daquelas aplicadas ao processamento da informação, ao controle,
racionalização

e barateamento de procedimentos

e tarefas

administrativas,

ao

monitoramento dos mercados, ao suporte logístico e à tomada de decisão. “Atualmente há
tecnologia suficiente para fazer prosperar o comércio eletrônico na Internet. O que falta são
aplicações de infra-estrutura tecnológica, e a nossa capacidade para implementá-las e usálas online.”128

127

Sobre este último fator de mudança ver, STRASSMANN, Paul. The Squandered Computer. New Canaan,
Connecticut: The Information Economics Press., 1997.
128
MOUGAYAR, Walid. Opening Digital Marketing. New York: McGraw-Hill, 1998, p.43.
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O relatório The Emerging Digital Economy II do Departamento de Comércio Norteamericano, segunda versão de um primeiro editado em 1997, e o Balanço Anual 1999 da
Gazeta Mercantil, são unânimes em afirmar que as empresas “que optaram pela
informatização e outras tendências modernas, conseguiram sobressair”129, ou ainda “o
grupo de corporações alinhadas aos novos processos internacionais de integração às redes
digitais, ou que já possuem altos padrões de informatização, obtiveram performances
nitidamente superior aos grupos sem estes requisitos em praticamente todos os setores da
economia nos últimos dois anos.”130
Curran (1992)131 afirma ter identificado padrões que sempre ocorrem na fase de impacto
inicial provocado pela implantação de novas tecnologias de comunicação de massa. Os
padrões identificados nos ajudam a compreender o quadro atual de forte expansão no qual
se encontra a grande rede mundial. Segundo o autor, novas mídias operariam ao mesmo
tempo uma espécie de reconfiguração dos formatos, das linguagens e dos conteúdos das
tecnologias preexistentes e que são afetadas pela entrada em cena da noviça. Deste modo,
subseqüentemente à implantação da televisão no EUA nos anos cinqüenta, a radionovela
perdeu seu lugar de destaque na programação. O rádio mudou sua linguagem e temática, e
daí em diante passou a veicular outro tipo de programação, agora mais musical e menos
informativa. Apenas com o passar dos anos, a nova mídia seria acessível às camadas da
população inicialmente impedidas por questões de custo. Este padrão identificado por
Curran (1992) assemelha-se ao fenômeno que ora ocorre em relação à Internet, e estaria
encerrando o ciclo inicial com as redes de televisão a cabo, hoje já acessível a um amplo
espectro de praticamente todas as camadas sociais norte-americanas.

Basicamente o autor citado identifica quatro padrões recorrentes quando da implementação
de novas tecnologias de informação: 1) as novas tecnologias são inicialmente apenas
acessíveis às camadas mais abastadas da população; 2) com o passar dos anos, caso a
tecnologia alcance algum sucesso sócio-econômico-cultural, será cada vez mais acessível a
129

BARCELLOS, Marta. “Briga para Profissionais.” In: Balanço Anual 1999, Gazeta Mercantil, Publicação
Anual, Ano XXIII, Nº 23, Jun/1999, p.282-284.
130
HENRY, David et alli. Op.Cit.
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CURRAN, James. Impacts and Influences: Essays on Media Power in the Twentieth Century. New York:
Pauline Wingate, 1992.
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várias camadas da população em geral; 3) novas tecnologias raramente condenam aquelas
preexistentes à extinção, mas promovem reconfigurações nas suas linguagens, formatos e
conteúdos; 4) uma vez implementada, a nova tecnologia de comunicação estará em relação
íntima com aquelas circunvizinhas, de modo a estabelecer um novo ambiente midiático
reconfigurado.

Assim, a fotografia teria recolocado a questão do retrato para a pintura, e também
cooperado nas transformações que esta desenvolveu anos depois, ao estabelecer novos
conceitos artísticos, desenvolver novas técnicas e desfazer antigas normas temáticas,
estéticas e de perspectivas.132 É preciso portanto relativizar algumas noções correntes, tais
como a que afirma que a Internet jamais será um sucesso comercial de massa devido ao seu
aspecto “elitista”,133 já que se encontraria restrita apenas ao acesso das camadas mais
abastadas da população. Considerando os estudos de Curran (1992), associados ao ritmo de
crescimento acelerado da grande rede, esta realidade parece ser temporária e apenas inicial.
A julgar pelos números das economias brasileira e norte-americana, por exemplo, a Internet
deverá - assim como fez a televisão - se tornar cada vez mais acessível a uma grande
quantidade de pessoas, guardadas as peculiaridades de cada caso. Calcula-se que 40% dos
lares norte-americanos já disponham de acesso à Internet, enquanto que no Brasil, este
índice atualmente alcança a marca de 11%.134

Qualquer pesquisador que hoje pretenda desenvolver um estudo sério e profundo sobre as
atividades comerciais na Internet terá o privilégio de ir ao encontro de um tema em torno do
qual fervilham muitas idéias e novos empreendimentos. Nosso estudo encontra neste tema
um quadro incrivelmente estimulante. Tanto o mundo dos negócios quanto a Internet
encontram-se hoje em processo de rápida transformação, e são ambos assuntos de alta
relevância tanto para estudos acadêmicos, como também atrações de destaque na mídia
mundial. A informatização é hoje uma das questões cruciais para a definição das estratégias
econômicas no atual cenário empresarial globalizado. A sociedade sempre teve nas
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atividades comerciais um dos principais elementos articuladores das suas dinâmicas sociais,
culturais e políticas. Por sua vez, a Internet é a grande novidade comunicacional dos anos
90, intensificando de modo inédito as interações a nível internacional, e franqueando a
circulação de informações em vários níveis e em escala planetária.

O privilégio do pesquisador aumenta ainda mais quando ele encontra em meio ao intenso
caldeirão de transformações, a possibilidade de acompanhar de perto o processo de
implantação de atividades comerciais numa das maiores redes nacionais do mundo, a
Internet/Brasil. Apesar da Internet ter sido implementada no país em 1990, atividades
comerciais só foram permitidas na rede brasileira a partir de abril de 1995. Esta situação sui
generis - já que outros mercados com as dimensões similares às brasileiras, como os da
Austrália e Espanha utilizam comercialmente a rede desde 1991 -, nos fornece um material
único e exuberante. Ao desenvolvermos nosso estudo a partir da investigação de quatro
casos de implantação de aplicações de e-Business no país, poderemos acompanhar
praticamente desde o início a implantação do comércio eletrônico na rede nacional, desde
as primeiras experiências até algumas das repercussões destas implementações sobre
atividades do comércio nacional em geral, embora este último não seja o enfoque principal
do nosso trabalho.

Desde o desenvolvimento do primeiro website do Promo, em julho de 1995, muita coisa
aconteceu no cenário Internet. Nenhuma das três outras organizações aqui utilizadas como
casos de referência - a ANP, a Sefaz/Bahia e o IBQP -, investiram tão cedo na rede. No
início da abertura da rede ao grande público, poucos ainda tinham a visão do seu alcance
como ferramenta de negócio. De certo modo, isso se reflete no caso do Promo, pois a
versão inicial do website era mais uma apresentação do Centro e de uma pequena lista de
argumentos para atrair investimentos para a Bahia, do que propriamente um lugar de oferta
de serviços atrativos para interessados no assunto, O site era composto por web pages
estáticas, contendo fotografias e explicações sobre o que é o Promo e quais as vantagens de
entrar em contato com seus serviços. De certo modo este fato revela como se via a Internet,
algo “interessante por si mesma”, isto é, tinha-se a expectativa de que o usuário iria acessar
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a página web simplesmente pelo fato dela estar disponível. A rede tinha, a essa época, “a
força de uma novidade.”135

Somente mais tarde, a partir da sofisticação da oferta de produtos e serviços na rede, é que
a atração do usuário vai passar a obedecer à mesma lógica de qualquer outro mercado, ou
seja, o usuário transforma-se em cliente, e nesta posição exige serviços de alto valor
agregado em troca de pagamento, ou atenção.136 Não por acaso, a principal demanda do
Promo ao investir em um novo modelo conceitual para seus serviços web é a
comercialização de produtos na rede. O enfoque recaiu sobre a oferta de produtos já
existentes, atualmente já comercializados nos balcões de atendimento instalados nos
escritórios do Centro, e também, sobre a oferta de novos serviços, especificamente
desenvolvidos para a aplicação Internet.137

Do mesmo modo a ANP buscou incorporar ao seu modelo, cujo enfoque principal é a
formação de um canal interativo de comunicação com os agentes da indústria do petróleo,
alguns serviços geradores de receita. Neste caso, ressaltamos a oferta de licitações e
concorrências, além de listas pagas das futuras concessões de blocos de exploração.138 O
website da ANP cumpre também um caráter “político”, na medida em que se presta a
democratizar informações que, por lei, devem ser expostas a público. Não por acaso, a
Ouvidoria da Agência ocupa um lugar de destaque na arquitetura do site.139

Aos sites do IBQP e da Sefaz estão reservadas funções que escapam da ação comercial
mais direta, isto é, não se contém procedimentos geradores de receita direta. Contudo, o
conceito central em todos eles é a utilização da rede como um espaço de comunicação e um
lugar de ação, onde busca-se permanentemente a formação de relacionamentos interativos e
cooperativos. Neste sentido, há um enfoque de “negócios” em todos os casos, já que, talvez
até mais que nos casos da ANP e do Promo, o IBQP e a Sefaz/Bahia buscam promover
135
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relacionamentos cooperativos com seus agentes. Mais especificamente, o IBQP quer
promover a formação de “pontes e redes” de mobilização e articulação dos agentes de
produção e pesquisa no país.140 A Sefaz/Bahia quer, através da estruturação da gestão dos
serviços online, passar a oferecer suporte à expansão dos serviços que integram as
comunidades internas e externas, estabelecendo novos fluxos de informação entre cidadãos,
empresas e o fisco estadual, além de promover participação de cada elo dessa cadeia.141

Os termos Comércio Eletrônico, Comércio Eletrônico na Internet, e o neologismo inglês eCommerce – contração de Electronic Commerce -, vêem sendo utilizados de forma
intercambiável. Do mesmo modo, o prefixo „e‟ vem sendo posto à frente de alguns
substantivos de modo a configurar-lhes um caráter “eletrônico.” Assim nosso leitor poderá
encontrar ao longo do estudo expressões como e-Corporation, e-Business ou eTransaction, termos que consideramos indispensáveis para o perfeito desenvolvimento do
tema, e cada vez mais utilizados pelos pesquisadores e especialistas no assunto.

O futuro do comércio eletrônico como um todo deverá ser fortemente influenciado pela
evolução das aplicações interativas ora em desenvolvimento para uso no ambiente da
Internet. Essas aplicações são herdeiras das formas tradicionais de EDI (Electronic Data
Interchange), que até os dias de hoje foram, em quase sua totalidade, dedicadas a operações
de transferência eletrônica de informações comerciais. Por esta razão, e com a intenção de
situar a questão de modo pertinente, traçaremos um paralelo entre a Internet comercial e as
aplicações convencionais de EDI, tratando de diferenciá-las. Deste modo, pretendemos
obter o quadro mais nítido quanto possível do novo cenário do comércio eletrônico
transformado pelo surgimento das aplicações na Internet.

Antes da Internet, transações eletrônicas comerciais utilizavam basicamente tecnologias
EDI, cujos protocolos de comunicação ainda são amplamente adotados como padrões de
transferência de dados entre computadores, sobretudo em aplicações desenvolvidas para
máquinas de grande porte. No Brasil, as principais aplicações utilizando esses protocolos
foram adotadas para o intercâmbio de conteúdos entre instituições financeiras. Em 1993, a
140

Ver, Anexo 4, seção “1.2 Pontes e Redes”, p.3.

84

Febraban (Federação Nacional dos Bancos), divulgou uma série de documentos e
patrocinou encontros142 entre representantes dos departamentos de informática de agentes
do mercado nacional no intuito de estimular a adoção de padrões na transferência de dados
baseada em tecnologias EDI, com conseqüente redução de custos, aumento do controle das
informações, maior integração entre os diversos sistemas da rede bancária e agilização dos
processos de alimentação dos sistemas de informação das instituições financeiras.

O e-Commerce não pode ser compreendido em sua totalidade sem que seja levado em conta
um panorama mais amplo no qual se enquadra. Este cenário é resultante de uma
confluência de diversos fatores, que juntos formam um composto baseado em pelo menos
três aspectos fundamentais: as capacidades tecnológicas em acelerada evolução e a cada
momento associáveis às aplicações de comércio eletrônico na Internet, o conjunto em
constante renovação de práticas e técnicas empresariais e, a composição das relações
concorrenciais do mercado associadas às disputas de poder no mundo dos negócios.

Este panorama mais amplo, composto de modo complexo pela confluência de inúmeras
variáveis provenientes destes três aspectos, vem sendo abordado de modo mais completo
recentemente pela nova área de interesse que se identifica em torno da expressão eBusiness. O e-Business, por se referir à estratégia de ação, tem a pretensão de englobar todo
o conjunto de atividades de negócios envolvidas na transformação das práticas comerciais
que, por sua vez, se encontram submetidas à uma série de mudanças promovidas pelo uso
de meios eletrônicos e de tecnologias digitais e que, consequentemente, produzem novos
modos de conduzir e fazer negócios, em particular, através da Internet.

Desta forma, o e-Business engloba o e-Commerce, sendo que esta legenda vem cada vez
mais limitando-se a descrever aplicações em redes telemáticas dedicadas a transações
comerciais de compra e venda, sobretudo aquelas do varejo. Nota-se, na maior parte das
obras dedicadas ao tema, a declarada defesa da tese de que uma nova maneira de gerenciar
negócios, administrar empresas, conduzir negociações e efetuar transações comerciais vem
141
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surgindo em decorrência do uso de novas aplicações comerciais através de tecnologias
digitais que criam “mercados digitais planetários”, notadamente após o advento da Internet
comercial. Alguns dos mais importantes periódicos sobre o assunto declaram esta mesma
idéia no próprio nome das edições, tais como as destacadas Business 2.0 e a Digital
Markets143, ambas em circulação há mais de dois anos. A observação repete-se nos títulos
dos livros de forma ainda mais abundante: Opening Digital Markets, A New Marketing
Paradigm for Electronic Commerce, Business’ New Order, Varejo na Era Digital etc.144

Em suma, compreendemos e-Business como a estratégia de inserção das empresas na
Internet, visando automatizar suas atividades em diversas áreas, tais como as comunicações
internas e externas, a transmissão de dados, controles internos, treinamento de pessoal,
contatos com fornecedores e clientes, dentre outras. De modo complementar, entendemos o
e-Commerce como toda transação comercial negociada e realizada em computadores, em
casa, no trabalho ou através de processamento móvel, usando as facilidades das redes
mundiais telemáticas, notadamente através da rede Internet.145

A preocupação com o posicionamento dos produtos online criados para a Internet, torna
patente a compreensão da necessidade de se pensar estrategicamente a inserção da
corporação no mundo virtual. Esta preocupação foi uma tônica dos projetos desenvolvidos
para a ANP, o Promo, a Sefaz/Bahia e o IBQP. Estas organizações revelaram através dos
seus dirigentes uma preocupação constante com a forma de inserção dos novos serviços a
serem oferecidos na rede, sobretudo quando solicitaram estudos de marketing. Ressaltamos
o caso do Promo, que solicitou um parecer específico sobre essa abordagem.146

Grande parte da literatura que trata do assunto - incluímos aqui não apenas o grande
número de receituários publicados, sobretudo em língua inglesa, mas também os periódicos
especializados -, concentra seus esforços em apenas uma parte deste universo mais amplo
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que aqui tentamos situar. De fato, a compreensão corrente e mais ordinária da expressão
“Comércio Eletrônico” restringe-se a uma visão bastante estreita da missão comercial da
Internet, como se toda ela residisse apenas no fato de servir como ferramenta de interação
entre consumidores e produtores, incluindo-se aí as facilidades e confortos do crédito
autorizado e da entrega a domicílio. Em resumo, as aplicações comerciais na Internet são
freqüentemente vistas apenas como sinônimo de “anúncio publicitário eletrônico” ou
“venda direta ao consumidor conectado.”

Esta visão parcial decorre em grande parte do sensacionalismo que se criou em torno do
assunto e que acaba por gerar uma compreensão romanceada do fenômeno. A Internet é
freqüentemente vista como uma espécie de arauto dos novos tempos, responsável por uma
profunda e completa reviravolta em nossa sociedade, a começar pelos mais banais hábitos
quotidianos da sociedade contemporânea e alcançando as mais complexas relações da
economia mundial. Vários trabalhos dedicam-se ao assunto, alguns vendo na Internet “a
mais transformadora invenção da história da humanidade.”147 Ela teria a capacidade de
mudar tudo: a forma com que trabalhamos, a forma como atuamos socialmente148 e como
aprendemos,149 até talvez a forma como dormimos ou fazemos sexo.150 E tudo isso
ocorrendo num cenário no qual esta tecnologia se expande mais rapidamente que qualquer
outra do século XX, bem mais rápido do que ocorreu com o rádio ou a TV, por exemplo.
De outro lado, a Internet é também vista a partir de aspectos negativos, ora como
instrumento desintegrador dos mais preciosos rituais da sociedade, sendo tudo aí feito
anonimamente e sem contato físico, ora desfazendo antigos e preciosos rituais de iniciação
da sociedade, tal como aqueles que sempre foram enfrentados pelos novos membros nos
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grupos sociais, agora inevitavelmente franqueados a participantes anônimos, que não têm
qualquer compromisso com a permanência nos grupos.151

Sem querermos entrar no mérito destas questões que separam (e também, reúnem) visões
utópicas ou apocalípticas sobre o assunto - pois sabemos tratar-se de um tema em voga,
bastante complexo e polêmico152 -, atribuímos uma grande parte desta superficialidade no
entendimento comum sobre tema ao clima de posições apaixonadas. Não raro encontramos
referências a um cenário futurista no qual práticas comerciais cotidianas estariam
completamente submetidas a uma espécie de comércio virtual, que forçaria consumidores a
progressivamente abandonar antigos hábitos de circulação por espaços públicos, efetuando
a quase totalidade das transações de compra e operações bancárias desde o conforto, e
isolamento, dos seus lares. Seria a realização da metáfora das máquinas assumindo o
controle da sociedade, e destruindo antigas formas salutares de convívio e de condução da
vida.

Mas retornemos ao núcleo da nossa pesquisa. Neste breve desvio no qual buscamos
algumas explicações para a estreiteza na compreensão ordinária do que são de fato as
atividades de comércio eletrônico, não pudemos deixar de apontar para alguns aspectos
cruciais que cercam a questão num nível mais aparente para a população em geral. A
questão da falta de informação e, ainda mais grave, da falta de compreensão de boa parte
dos agentes patrocinadores de mudanças, são aspectos importantes no cenário de
transformações necessárias para o avanço do setor no Brasil. Segundo a 3ª Pesquisa
Ibope/Cadê?, cerca de 72% dos empresários brasileiros acham que a Internet ainda não é
importante para seus negócios, e apenas 12% declaram já estarem investindo em atividades
comerciais na rede.153
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Trata-se precisamente da compreensão da amplitude do nosso problema. Para que empresas
possam comercializar produtos e serviços através da Internet, seja diretamente para o
consumidor, seja trocando informações com outras empresas, uma imensa transformação
deverá acontecer nas atuais práticas de gestão, condução e efetivação dos negócios.
Empresários terão que empreender um imenso esforço, a um custo considerável.

O esforço ao qual estamo-nos referindo aqui decorre do freqüentemente custoso e
complexo desenvolvimento de sistemas de informação capazes de suportar aplicações de
auto-serviço disponibilizadas na Internet. Exploraremos este aspecto crucial da nossa
pesquisa no próximo capítulo. Por ora, nos contentaremos em apontar para o fato de que, ao
contrário do que se apregoa em grande parte dos periódicos de grande circulação que se
dedicam ao assunto,154 “a implementação de serviços de comércio eletrônico na Internet
ainda demanda investimentos consideráveis em equipamentos e sistemas de informação,
particularmente para aquelas empresas cujos quadros de informática são deficientes ou se
encontram em estágios primários.”155

A ampliação dos mercados e o decorrente aumento de complexidade administrativa da
indústria, no início do século, foi crescentemente gerando uma forte demanda por novos
dispositivos de gestão e controle da produção, além de dispositivos de controle dos fluxos
de informação da indústria, incluídos aqui relatórios contábeis, sistemas de controle de
transações financeiras (crescentemente transnacionais, efetuadas através de operações de
câmbio eletrônico), folhas de pagamento, entre outros. Um indicativo do aumento de
complexidade dos processos de gestão pode ser encontrado a partir da década de 1930,
quando da disseminação do uso de máquinas registradoras nas instituições, notadamente
nos bancos, instituições financeiras dos governos, em empresas de importação e
exportação, além das grandes indústrias.
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A partir desde época até o final da década de 50, máquinas registradoras atenderam de
forma satisfatória, porém cada vez mais insuficiente, à necessidade de documentação
contábil, somada ao detalhamento das vendas, estoques e patrimônios das organizações.
Calcula-se que, em todo o mundo, havia cerca de 5 mil usuários de máquinas registradoras,
em meados da década de 1950.156 A partir daí, o mundo assistiu à revolução imposta pelas
primeiras máquinas de processamento de dados, dando início ao ciclo de mecanização do
tratamento da informação, que nunca mais haveria de retornar aos métodos artesanais, em
voga até então. A necessidade de processamento de grande quantidades de dados começava
a ser atendida pela entrada em cena de máquinas capazes de ler cartões ou fitas de papel
perfurados, acelerando consideravelmente a velocidade de processamento.

O uso de máquinas processadoras da informação, embora ainda limitada às aplicações
convencionais de controle financeiro e contábil, inicia a partir de então uma forte expansão
no seu alcance, passando a atender a outras finalidades administrativas. É também nesta
época, que se estende até mais ou menos 1963, que se inicia o uso de formulários e a
criação das primeiras centrais de dados das empresas. A criação destes verdadeiros
“quartéis generais” no interior das organizações corresponde uma profunda transformação
dos modelos administrativos, e uma transformação na distribuição do poder interno, ao
concentrar a capacidade de tomada de decisão em torno do processamento da informação.
Este modelo permanece em vigor ainda hoje em vários setores da indústria e dos
departamentos administrativos em geral, a exemplo dos bancos, que mantém seus “quartéis
generais”, os famosos CPDs - Centro de Processamento de Dados -, em posições
estratégicas em relação não apenas à logística do próprio negócio, mas igualmente
próximos do corpo diretivo da corporação.

A partir de 1963, quando as primeiras máquinas processadoras de grande porte entram em
cena demandando instalações apropriadas ao seu funcionamento, e também após a
instalação dos centros de dados, o mundo empresarial vê surgir as primeiras estratégias de
controle da gestão pelos executivos das finanças sobre todas, ou quase todas, as principais

28/10/98, p.2.
156
STRASSMAN, Paul. Op.Cit., p.325.

90

ações das corporações.157 Surgem os primeiros computadores de grande porte comerciais e
com eles os primeiros sistemas de informação.

Neste cenário pioneiro, os sistemas de informação eram extremamente rudimentares, não
passando de um pequeno conjunto de programas - na verdade formados por algumas linhas
de código -, executados com grande participação dos técnicos responsáveis. Estes técnicos,
atuando lado a lado ao corpo diretivo das organizações, notadamente junto aos executivos
das finanças, galgaram rapidamente posições de destaque, tanto devido ao fato da direção
destas empresas rapidamente perceber o lugar de importância que a informação passava a
ocupar, como também devido ao fato dos sistemas de informação a esta época serem
altamente codificados, exigindo a presença de técnicos capazes de compreendê-los e operálos.

No início, sistemas e ferramentas eletrônicas de informação encontravam-se mais próximos
dos técnicos que dos usuários. O alto índice de codificação dos programas e dos comandos
de operação e controle das máquinas, marca de modo profundo toda a história da
informática comercial.158 A história da informática comercial registra uma aproximação
paulatina dos sistemas de informação em direção aos usuários finais, tanto através da
facilitação ao acesso através de linguagens e comandos cada vez mais fáceis e diretos,
como pela educação dos próprios usuários que cada vez mais dominam o jargão e as novas
tecnologias da informação. A este percurso da informática corresponde a um esforço
histórico que desde o início ajuda a fazer confluir para o atendimento direto do usuário,
final. Este percurso histórico (figura 3), entretanto, não se faz sem resistências políticas no
interior das próprias comunidades técnicas e gestoras da informação. Em resumo, o que
temos de início é uma imensa distância entre usuários e técnicos, distância essa que vem
progressivamente se reduzindo ao longo do tempo, embora não apenas devido às inovações
tecnológicas ocorridas no período, mas, e sobretudo, como “resultado de vários querelas no
interior do ambiente técnico e gestor da informática, que faz corresponder à
descentralização, uma manobra para enfraquecer executivos de finanças, e a aproximação
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dos usuários aos sistemas, uma manobra para resgatar o poder em favor dos antigos
gestores das organizações.”159

Figura 3: Percentual de Usuários com acesso direto a Processadores e Percentual de
Departamentos com Capacidade de Processamento Local da Informação

Fontes: The Emerging Digital Economy Report, 1997. <http://www.ecommerce.gov/ede > (15/06/1999).

O processamento da informação neste período caracterizou-se sobretudo pelo fato de ser
seqüencial e isolado. Não havia unidades de disco magnético capazes de acessar grandes
quantidades de informação a um preço competitivo para o mercado da época. Desta forma,
os sistemas se viam obrigados a acessar e processar dados de modo seqüencial e em lotes o chamado processamento batch160 -, que impedia o acesso rápido e direto à informação. A
interface com os sistemas era basicamente constituída de papel impresso ou cartões
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perfurados, pois não havia monitores de vídeo que operassem como terminais. Ao mesmo
tempo, os sistemas possuíam baixa portabilidade, ou seja, apenas podiam ser executados
em máquinas similares do mesmo fabricante, desde que tivessem um alto padrão de
alinhamento nas versões dos sistemas operacionais instalados. Outra característica de
destaque apontada acima é o fato dos computadores deste período atuarem apenas como
máquinas isoladas. Ainda não era possível a cooperação entre processadores, que a esta
época executavam suas tarefas “uma de cada vez”161, sem quaisquer integrações com outros
processadores.

O período seguinte é caracterizado pela evolução dos computadores centrais de grande
porte, os mainframes. Caracteriza-se também pela evolução da capacidade de
processamento. Este fato, embora relativo tanto à evolução do hardware como do software,
está intimamente alinhado aos avanços dos métodos de desenvolvimento de soluções. Os
mainframes reinam absolutos entre 1969 e 1975, época na qual denominam os
investimentos em processos do tipo time sharing, ou tempo compartilhado. Avanços na
década de 60 possibilitaram o desenvolvimento de terminais interativos, permitindo aos
usuários acesso ao computador central através de linhas de comunicação. Usuários
passavam então a ter um mecanismo que permitia a interação direta e dialógica com o
computador, ao mesmo tempo em que progressos nas técnicas de processamento da
informação davam origem aos sistemas de tempo compartilhado. Estes sistemas permitiam
que várias tarefas requeridas concomitantemente por diferentes usuários fossem atendidas
simultaneamente pelo computador central, “através de uma espécie de revezamento no
tempo de ocupação do seu processador lógico.”162
Grandes mudanças decorreram destas novas capacidades dos processadores: “de um
sistema único centralizado e de grande porte, disponível para todos usuários de uma
organização, partia-se em direção à distribuição do poder computacional.”163 Note-se que
os terminais à época não transferiam praticamente nenhuma inteligência para a ponta, ou
seja, eles serviam apenas como equipamentos periféricos de acesso ao computador central,
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onde residiam todos os dados e processos. Somente após o desenvolvimento dos mini e
microcomputadores é que foi possível distribuir inteligência computacional e,
consequentemente, descentralizar o controle e processamento da informação.

Controle da informação é sinônimo de poder, sendo que paralelo a estes avanços, o
ambiente interno das empresas continuava a evoluir em permanente conflito, alterando os
pontos de concentração de domínio da informação, distribuindo o acesso, descentralizando
a capacidade de processamento e, consequentemente, reconfigurando a distribuição dos
poderes instituídos pela estrutura dos antigos sistemas de informação. Surgem os primeiros
sistemas online acessados por terminais e inicia-se a quebra definitiva do monopólio dos
sistemas one-time, que vão aos poucos sendo substituídos pelas unidades de processamento
orientadas ao serviço.164

Durante este período a necessidade de integração entre computadores e telecomunicações
ganha maior visibilidade. A agenda dos comitês diretivos das organizações vai, a partir de
então, incluir em sua pauta vários questionamentos e limitações aos investimentos em
computadores. Isso se dá sobretudo pelo reconhecimento de que os custos com suporte e
manutenção dos sistemas de informação superam em muito os gastos com a própria
aquisição dos equipamentos. A isto adicionava-se o fato de que a crescente demanda
interna por automação da informação, associada à perspectiva de aumento na queda nos
preços dos equipamentos vinha começando a alterar consideravelmente as relações dos
componentes dos custos. Assiste-se, no interior das organizações, a uma verdadeira disputa
das várias opções para solucionar o complexo quebra-cabeça do ambiente de informática,
com diversos grupos em competição lutando pelos seus argumentos e pelos seus pequenos
nichos de poder interno. Neste jogo de disputas, entram em cena as empresas de
consultoria, replicando para o ambiente externa às organizações, as mesmas disputas sobre
quais caminhos seguir, quais plataformas adotar, quais tecnologias incorporar etc. O
164
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mercado de oferta de serviços também convulsiona-se diante de tantas transformações, e de
tanta oferta de serviços.

Os minicomputadores começam a ocupar espaço a partir de 1975, surpreendendo pelo bom
desempenho, demandando requisitos menos rígidos de temperatura e umidade, permitindo a
instalação de considerável poder computacional em várias localizações de uma
organização, e superando definitivamente a antiga concentração de poder computacional
em apenas uma determinada localidade, antes mesmo do advento do barateamento e
aumento da capacidade de transferência eletrônica de dados através dos novos dispositivos
de telecomunicações, que somente iriam surgir já no início da década de 80. Deste modo, o
controle da informação passava crescentemente para as mãos dos usuários, em prejuízo dos
executivos de finanças. Ocorre um processo generalizado de migração de arquiteturas
centralizadas

para

descentralizadas,

através

da

proliferação

da

capacidade

de

processamento da informação.165 Outro fato importante neste contexto de mudanças é a
aceleração da queda nos preços de hardware, que associada ao aumento de capacidade de
processamento das máquinas de pequeno porte, iniciou um longo e importante processo de
downsizing dos ambiente corporativos informatizados.

A esta época ainda são raras as conexões telemáticas entre aplicações real-time, ou em
tempo-real166, mas vale ressaltar que novas tecnologias voltadas à construção de redes já
haviam desenvolvido seus protocolos e arquiteturas de conexão. Data deste período a
instalação daquela que viria a se transformar mais tarde na rede Internet, a rede Arpanet.167
Os sistemas corporativos voltam-se cada vez mais para atender ao cliente comum, elevando
a preocupação com interfaces a um alto nível de destaque no desenvolvimento de soluções
dos serviços de redes públicas.
165
STRASSMAN, Paul. Op.Cit., p.332, e também em, SOARES, Luiz Fernando, LEMOS, Guido e
COLCHER, Sérgio. Op.Cit., p.5.
166
A expressão, tal como é usada na informática, serve para descrever sistemas, ou parte de sistemas, que
executam servicos dentro de limites de tempo previamente especificados. Esses limites podem ser
milissegundos, segundos, horas etc. Assim, em muitas das citações cujo sentido que se busca é o da
“imediatez da resposta”, deveria ser utilizado o termo técnico on-line, ao invés de tempo-real. Assim,
“softwares de tempo-real são altamente acoplados ao mundo externo” (Pressman, 1995: 633). Vale ressaltar
que a mesma expressão vem sendo utilizada amplamente em sentidos e contextos diversos por vasta literatura
da Sociologia e da Antropologia, notadamente nos novos estudos da Sociedade da Informação, significando
no mais das vezes “resposta imediata”.
167
Sobre história da Internet ver, The History of Internet, 1996. <http://www.davesite.com/> (23/05/1997).
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de informática. No ambiente corporativo tem-se o domínio dos sistemas batch estruturados,
elaborados com a ajuda das novas Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas, as
conhecidas MDS, que a partir de então ocupam seu “lugar ao sol” na formação dos
profissionais de informática. Neste período são criados os famosos centros de qualidade
para o desenvolvimento, os CD, responsáveis pela distribuição de padrões corporativos de
desenvolvimento e pela integração do, a estas alturas, já bastante complexo quadro de
diferentes plataformas e tecnologias incorporadas pelas organizações, inclusive com alto
nível de incompatibilidade entre muitas delas.

Vale ressaltar que estes novos departamentos responsáveis pela costura e alinhamento do
ambiente de informática vão dar origem a uma série de estudos extremamente relevantes à
evolução dos métodos de desenvolvimento, ao reconhecerem no caráter social das
organizações um elemento diferencial - por vezes num sentido altamente prejudicial -, para
o sucesso dos investimentos em informática.168 Novas oportunidades são oferecidas aos
consultores, agora solicitados a estimular integração e capacitar gerentes de informática a
administrar ambientes - de sistemas e de analistas de sistemas - cada vez mais complexos.
Por fim, começam a se disseminar os sistemas online transacionais, ligados a bancos de
dados e aos processadores corporativos, definindo aos poucos uma nova arquitetura de
sistemas que vai dominar amplamente o mercado por muitos anos, e que vigora como um
conceito bastante avançado até os nosso dias. São os sistemas online em tempo-real,
rodando sobre plataformas que suportam processamento cooperativo, e voltados a oferta de
serviço ao cliente.

A partir desta época, o novo destino dos produtos da informática é servir de retaguarda para
o atendimento direto ao cliente. Os sistemas saltam os muros das organizações, e vão muito
além dos escritórios administrativos das empresas, em direção às ações de negócio e ao
atendimento das necessidades diretas dos clientes. O próprio conceito de cliente dos
sistemas de informação se expande radicalmente, indo cada vez mais ao encontro do
cidadão comum e leigo, carente da autonomia de processar suas próprias informações. É
uma característica desta época a retaguarda dos locais de atendimento com muitos
168

Ver DEMARCO, Tom e LISTER, Timothy. Peopleware. New York: Dorset House, 1989 e WEINBERG,
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relatórios impressos emitidos por computadores na manhã do dia corrente. O foco dos
sistemas de atendimento passar a ser o balcão das lojas e agências.

Neste período já é possível observar um importante fenômeno que somente vai se
consolidar no futuro. O computador vai progressivamente deixando de ser visto como um
organismo central capaz de controlar indivíduos e seus trabalhos, para cada vez mais se
transformar num equipamento próximo aos usuários, recebendo inclusive curiosos cuidados
na medida em que conquistam a simpatia, e até mesmo o afeto das pessoas que passam a
utilizá-lo diariamente.169 Este sentimento de proximidade e intimidade estava restrito no
princípio apenas aos técnicos de informática. A visão do computador como o “Big
Brother”, um instrumento de poder a serviços unicamente das instituições hegemônicas e
capaz de controlar a tudo e a todos, vai sendo mitigada pela descoberta de que a posse da
capacidade de processamento da informação traz mais poder local para as gerências,
fazendo com que os novos proprietários destas capacidades passem a se sentir em posição
de vantagem no interior das organizações. Pela primeira vez, computadores tornam-se
subservientes às gerencias locais e aos funcionários em geral, satisfazendo a crescente
demanda de processamento local da informação. Vale ressaltar que, mais recentemente, o
sensacionalismo em torno da Internet, associada a forte expansão de empresas como a
Microsoft, a Cisco e a American Online, tem fornecido material suficiente para revistas,
jornais e usuários leigos deduzirem que um novo fenômeno de controle total das ações dos
usuários da grande rede esteja em curso, resgatado a temerosa imagem do “Big Brother”, e
criando um clima paranóico contra a invasão da privacidade em grande parte dos
usuários.170

Mas a grande revolução da informática ainda estava por acontecer. Embora lançados em
1977, é a partir de 1981 que os microcomputadores vão penetrar com sua força
transformadora, inicialmente no ambiente empresarial, e depois nos lares e na vida pública
em geral. Os computadores pessoais, os PC, sigla de Personal Computer, vão promover
Gerald. The Psychology of Computer Programming. New York: Dorset House, 1998.
169
A propósito das relações de afeto entre humanos e máquinas ver, CHALAS, Yves e TORGUE, Henri.
“L'imaginaire Technique Ordinaire.” In: Traverses, Paris, CGP, N°26, Out/1982.
170
Sobre a paranóia criada pela mídia ver, DOWE, Tom. “Netizen: News you can Abuse.” In: Wired, January,
1997, p.53-56, 184.
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uma profunda reorganização das relações de trabalho nas organizações, provocando uma
mudança radical, e inesperada, nas estratégias de controle dos sistemas de informação.
Empresas que havia previamente adotado minicomputadores estavam agora mais aptas a
incorporar as novas arquiteturas dos microprocessadores, agregando uma vantagem
competitiva essencial nos primeiros anos do forte processo de downsizing que se seguiu até
o final da década de 80. As transformações foram tantas e tão diversas que se
desenvolveram novas técnicas de avaliação dos retornos dos investimentos em informática,
tamanha era a imprevisibilidade dos resultados das futuras intervenções num ambiente em
completa transformação.171

A capacidade de operar os novos processadores rapidamente se difundiu no interior das
organizações, tanto através de programas de capacitação dos usuários internos, como
devido ao fato dos microcomputadores possuírem uma nova abordagem na concepção das
suas interfaces, bem mais amigáveis e interativas. Formaram-se unidades avançadas de
suporte e manutenção de equipamentos que saíram dos centros de processamento de dados
e deslocaram-se para a proximidade com os usuários de forma descentralizada. Surgiram
redes corporativas de ambiente distribuído. Descentralizou-se a força de trabalho de
processamento de dados. Criou-se ambientes multidisciplinares, onde analistas de sistemas
passaram a conviver quotidianamente com gestores de produtos, que a partir daí,
incorporaram novos conhecimentos, transformando-se um em outro progressivamente.

A forte mudança no ambiente de processamento de dados foi recebida inicialmente com
incredulidade por grande parte dos técnicos profissionais. A surpresa foi a tônica, associada
a ansiedade crescente dos trabalhadores diante do temor de que eles próprios se tornassem
rapidamente obsoletos.172 Foi uma época marcada pela oposição entre o “pessoal do micro,
os micreiros”, a “turma do mainframe”, como se fossem dois universos profissionais
separados e por vezes antagônicos. Ainda hoje podemos encontrar esta divisão em alguns
setores da informática. A natureza explosiva do ciclo de investimento nos
microcomputadores introduziu um elemento de descontinuidade e surpresa sem precedentes
na história da tecnologia de informação. “Companhias que dominavam os primeiros ciclos
171

“Are payoffs serial-killers?” In: Forbes, Mai/1987, p.32-39.
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de investimento como a IBM, a National Cash Register, a Digital Equipment Corporation, a
Burroughs, a UNIVAC e a Honeywell-Bull, ao final do período inicial que se estende mais
ou menos até o final da década de 80, registravam perdas imensas com a conseqüente
demissão de grande parte do contingente funcional. Como um insulto adicional, estes
gigantes da indústria tornaram-se crescentemente dependentes de empresas novatas, como a
Compaq, a Lotus, a Microsoft e a Oracle.”173

As tecnologias de conexão de processadores em rede vão se desenvolver de modo
extraordinário neste período, enquanto o poder computacional vai sendo distribuído. Redes
são formadas por um conjunto de módulos processadores e por um sistema de
comunicação. O sistema de comunicação das redes se constitui de “um arranjo topológico
interligando os vários módulos processadores através de enlaces físicos (meios de
transmissão) e de um conjunto de regras com o fim de organizar a comunicação
(protocolos).”174

Basicamente são adotados três tipos de arranjo topológico das redes: as redes locais, as
LAN, ou Local Area Network, hoje presentes em praticamente todas as empresas que
possuem mais de um processador instalado, as redes metropolitanas, as MAN, ou
Metropolitan Area Network, e as redes geograficamente distribuídas em longas distâncias,
as WAN, ou Wide Area Networks, de cuja natureza faz parte a Internet. Além disso, o
arranjo topológico pode ser feito em diversas montagens que definem as topologias das
redes. As topologias atualmente mais usadas nas aplicações de rede são em estrela, em anel
ou em barra, cujas representações gráficas encontram-se ilustradas pela figura 4.
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STRASSMAN, Paul. Op.Cit., p.330.
FOSSUM, Edward. Op.Cit., p.264 (IBM <http://www.ibm.com>, National Cash Register
<http://www.ncr.com/>, Digital Equipment Corporation <http://www.digital.com/>, Burroughs (hoje Unisys)
<http://www.unisys.com/>, UNIVAC <http://www.univac.com/>, Honeywell-Bull <http://www.bull.com/>,
Compaq <http://www.compaq.com/>, Lotus <http://www.lotus.com/>, Microsoft <http://www.ms.com/> e
Oracle <http://www.oracle.com/>.
174
SOARES, Luiz Fernando, LEMOS, Guido e COLCHER, Sérgio. Op.Cit., p.11.
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Figura 4: Topologias de Redes de Acesso

Fontes: SOARES, Luiz Fernando, LEMOS, Guido e COLCHER, Sérgio. Op.Cit., p. 25, 28, 36 e 143.

Estas diferentes topologias oferecem vantagens e desvantagens em termos de custo,
desempenho, confiabilidade, responsividade e modularidade, sendo que o raciocínio básico
que orienta a adoção de uma ou outra tecnologia é quase sempre uma questão de análise das
variáveis de custo e continuidade com o ambiente já instalado na organização. Na topologia
em estrela, cada ponto da rede é ligado a um nó central, que age como controle do tráfego e
de transações, interligando de uma só vez todos os pontos e nós da rede. Na topologia em
anel encontramos uma descentralização dos nós, permitindo caminhos alternativos para a
difusão de conteúdos. Já a topologia em barra, ao contrário das duas anteriores que
funcionam na modalidade ponto a ponto, é uma arquitetura multiponto, com todos os nós
ligados a uma mesma fonte. Sem descermos aos detalhes de cada formato, queremos
ressaltar que a topologia da Internet é a de uma inter-rede, ou seja, seu projeto original
nasce da necessidade de integrar as mais diversas tecnologias de rede, com uma ênfase toda
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especial à descentralização dos pontos de controle, de forma a possibilitar todas as redes
interligadas a continuarem autônomas quanto aos seus controles, e podendo ser acessadas
de qualquer outro ponto da extensa malha de redes que foi se formando. A arquitetura da
rede Internet é, portanto, uma imensa multi-arquitetura.

Durante o ciclo marcado pelo forte investimento em microinformática, assiste-se a uma
profunda renovação das interfaces entre usuários internos das empresas e sistemas de
informação, e entre os serviços das empresas e o público em geral. Surgem, inicialmente
disponíveis apenas para usuários internos às organizações, as tecnologias de interface
gráfica, as GUI, ou Graphic Unit Interface, que substituíram os antigos terminais de
caracteres.175

A partir de então, até os nossos dias, monitores gráficos irão dominar todo o ambiente da
informática. Ao mesmo tempo, os sistemas de informação, antes concebidos para
fornecerem suporte às retaguardas do atendimento ao público, vão destinar-se
progressivamente ao diálogo direto com o usuário leigo e ao cliente externo. O foco da
construção de soluções passa crescentemente a ser o auto-atendimento. É este enfoque que
vai permitir a grande aproximação entre usuários e computadores que se nota desde então, e
é talvez um dos mais importantes fatores responsáveis pela forte disseminação da
informática em todo o mundo. Além disso, inicia-se timidamente a esta época - final da
década de 80 -, um lento processo de conexão das redes locais às WAN, inicialmente
privadas, integrando os sistemas de informação das organizações, mesmo quando estas
encontram-se distribuídas em filiais e sucursais separadas por grandes distâncias
geográficas.

O modelo computacional adotado a partir de então caracterizou-se pelo amplo domínio do
modelo de sistemas com processamento distribuído, formados por uma coleção de
“elementos de processamento interconectados, tanto lógica como fisicamente, voltados a
execução cooperativa de programas de aplicação, com controle geral dos recursos
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TUFTE, Edward. Envisioning Information. Chicago: Graphics Press, 1996.
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descentralizado.”176 Este é o modelo conhecido como “sistemas fracamente acoplados”,
cuja característica principal é a fragmentação de partes residentes em diferentes
processadores e memórias, e cuja comunicação entre as partes freqüentemente encontra-se
sujeita a retardos177 variáveis, e até desconhecidos. A relação entre as partes se dá através
da troca de mensagens eletrônicas, ao invés do compartilhamento de um processador
comum.

O processamento distribuído caracteriza-se por uma lógica de negócio implementada em
plataformas de processamento múltiplo. Neste modelo, o processamento da informação se
dá em mais de um processador, de modo a completar uma transação. Em outras palavras, o
processamento é distribuído em duas ou mais máquinas, e os processos correm ao mesmo
tempo em máquinas diversas de modo cooperativo, isto é, cada processador executa parte
de uma aplicação em uma sucessão. Freqüentemente os dados usados em um ambiente de
processamento distribuído também são distribuídos em diversas plataformas.

Este modelo implica no processamento cooperativo da informação, que por sua vez
também exige dois ou mais processadores distintos para completar uma única transação.
Neste modelo, os programas interagem e executam concomitantemente, e de modo
coordenado, em processadores diferentes.178

A arquitetura de processamento distribuído e cooperativo da informação vai dominar todo
um novo período a partir do final da década de 80, e está na base do modelo
cliente/servidor, que por sua vez impõe sua estrutura sobre os novos investimentos e
prosseguem dominando praticamente todo o cenário do desenvolvimento de soluções de
informática até os dias de hoje. O modelo cliente/servidor foi desenvolvido como uma
reação a proliferação do processamento isolado, ou stand-alone, isto é, uma tentativa de
superação das arquiteturas fragmentadas que posicionavam processadores alheios uns aos
outros. Ao mesmo tempo, o modelo cliente/servidor surgiu para impedir e controlar o
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SOARES, Luiz Fernando, LEMOS, Guido e COLCHER, Sérgio. Op.Cit., p.7.
Esta expressão designa o tempo que um conteúdo leva para passar de um processador a outro numa rede.
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Client/Server Model FAQ‟s, 1998. <http://www.faqs.org/faqs/client-server-faq/section-10.html>
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florescimento de iniciativas localizadas, tornadas possíveis pela transferência de poder
computacional para os diversos departamentos das organizações. O argumento de que este
modelo seria mais econômico do que as soluções centralizadas não é um consenso.179 A
justificativa para o grande sucesso da sua adoção repousa sobre o fato de que tal modelo, ao
mesmo tempo em que distribui inteligência computacional, alinha e integra padrões e
normas da organização, numa tentativa de impedir uma certa perda de controle do que se
passa na ponta. Além disso, modelos de soluções corporativas altamente centralizadas
passam a sofrer forte rejeição dos diversos departamentos que não mais querem se
submeter a perda do poder e da independência adquiridos nos últimos anos através do
processamento tornado disponível sobre suas mesas de trabalho.

As diversas tecnologias de rede estão intimamente associadas ao desenvolvimento do
conceito cliente/servidor. Sem elas não seria possível desenhar sistemas que demandem a
participação de diversos processadores e bancos de dados integrados num mesmo ambiente,
concorrendo para os mesmos fins. Este modelo altera também a forma de produção de
inteligência na organização para arquiteturas mais cooperativas, embora também mais
competitivas. Estas duas características - cooperação e competição - parecem andar de
mãos dadas, ao menos neste caso. O maior ganho promovido pelo ambiente cliente/servidor
reside na facilidade deste permitir experimentação local de novas idéias que, sendo bem
sucedidas, rapidamente lideram soluções corporativas inovadoras. Com a crescente oferta
de poder computacional, usuários de microcomputadores demandam respostas imediatas
das redes e flexibilidade das aplicações. Isto pressiona organizações a incorporarem redes
de alta performance, acesso rápido aos bancos de dados, e respostas instantâneas aos
comandos dos teclados e mouses, hábitos adquiridos durante o tempo em que o usuário se
acostumou a possuir máquinas stand-alone sob seu completo controle.

Neste período que se estende mais ou menos de 1988 a 1995, ao final do qual a presença da
Internet começa a exercer influência significativa sobre o cenário de transformações, o
impressionante desenvolvimento dos microchips criou um certo equilíbrio entre as
capacidades lógicas dos mainframes e dos microcomputadores, embora nos quesitos de
179
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performance, redundância180, robustez e segurança, ainda exista uma grande distância a
percorrer. Strassman (1997) propõe um interessante esquema histórico dos ciclos de
investimento, o qual inspirou grande parte deste capítulo, e que, além de oferecer uma
macro visão da evolução tecnológica, permite avaliar os impactos sobre o ambiente global
através da estimativa do número de usuários atingidos diretamente ou envolvidos de modo
ativo nos diversos períodos que analisamos (tabela 2).

Tabela 2: Ciclos de Investimentos em Modelos de Sistemas de Informação
Período

Ciclo

Estimativa Global de
Usuários

1930-1957
A Era da Máquina de Contabilidade
5.000
1957-1963
O Ciclo do Investimento Mecânico
25.000
1963-1969
O Ciclo de Investimento em Centro de Dados
50.000
1969-1975
O Ciclo de Investimento no Modelo Time-Sharing
150.000
1975-1981
O Ciclo de Investimento em Minicomputadores
250.000
1981-1988
O Ciclo de Investimento em Microcomputadores
5.000.000
1988-1995
O Ciclo de Investimento no Modelo Cliente/Servidor
25.000.000
1995-?
O Ciclo de Investimento em Internet/Intranet
500.000.000
Fonte: livre adaptação de STRASSMANN, Paul A. Op.Cit., 1997, nota de rodapé à p. 332.

O modelo cliente/servidor181 reúne uma série de avanços da informática, e pode tirar
proveito e integrar diversas técnicas complementares, tais como as novas interfaces gráficas
e a utilização dos novos conceitos de bancos de dados relacionais,182 que na ocasião do seu
surgimento já encontravam-se num estágio bastante avançado de maturação.

180

Redundância é a expressão utilizada em informática para descrever o grau de necessidade de
confiabilidade de dados e operação das aplicações. Sistemas que demandam alta redundância operam com
duplicidade de máquinas, bases de dados replicadas automaticamente em determinados períodos de tempo e
infra-estrutura de alimentação (no break) que asseguram o funcionamento permanente dos serviços.
181
Este modelo é uma outra forma de ver as RPC (Remote Procedure Calls) do Nelson (1984). No final dos
anos 70 já existiam servidores de arquivos e impressão (CAP Computer, de Cambridge, por exemplo). Os
bancos de dados relacionais são anteriores a este período e aparecem de maneira independente da chamada
organização cliente/servidor (MACEDO, Raimundo. <macedo@ufba.br>, “[Fwd: Sua tese]”, mensagem
pessoal (08/11/1999).
182
Um banco de dados relacional é organizado de modo que seu conteúdo contenha referências cruzadas de
dados (cross references), que permitem acesso rápido e direto às informações. Seu modelo, embora
conceitualmente simples, é de difícil implementação, face à complexidade organizacional e o investimento
técnico envolvidos para seu perfeito funcionamento. Este tipo de banco de dados exige softwares apropriados,
e freqüentemente uma completa remodelagem dos dados da organização, além de grande overhead de
processamento e em sua operação, o que exige máquinas mais poderosas, com custos elevados (ver,
Relational Data Base, 1998. <http://peterkeen.com/emgit007.htm/> (20/07/1999).
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O modelo também permite a viabilização de projetos pela utilização de componentes de
baixo custo devido à queda dos preços pela produção em escala, a incorporação de novas
funcionalidades

da

informática

(interconexão,

novos

componentes

etc.),

e

a

“escalabilidade”183 de soluções, tornada possível graças à conjunção de tecnologias mais
flexíveis e de novos métodos de desenvolvimento de sistemas de informação, em especial
as metodologias de modelagem e os avançados métodos de análise de sistemas
estruturados, essencial e orientado a objeto.184

Tecnicamente, o modelo cliente/servidor baseia-se na integração de três camadas distintas:
apresentação, lógica e custódia (figura 5). Na camada de apresentação encontram-se todos
os elementos de interface voltados para o cliente da aplicação: telas, design, formulários
eletrônicos, e cada vez mais as novas funcionalidades das interfaces, notadamente aquelas
do padrão Windows.185 Na camada de lógica está o processamento da informação
propriamente dito. Nesta camada está o conjunto de programas que são estimulados à
execução a partir de eventos das camadas de apresentação ou de custódia. Na camada de
custódia encontra-se o acervo de dados, organizados em bancos de dados de várias
arquiteturas, embora ultimamente predomine a opção pelo modelo relacional. Vale ressaltar
que as camadas de apresentação e custódia incorporam de modo crescente parte da lógica
ao adotarem nas suas estruturas uma boa quantidade de inteligência embutida, como por
exemplo, a consistência interativa dos dados de entrada, no caso da camada de
apresentação, ou a otimização da disponibilidade lógica da informação, no caso da
custódia.
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Escalabilidade - anglicismo, melhor traduzido por adaptabilidade - pode ser entendido em informática
como a capacidade de um produto (hardware ou software) de continuar seu perfeito funcionamento ao
alterarem-se suas características para que o mesmo produto atenda a novas necessidades. Escalabilidade
também pode ser entendido como a medida da capacidade de um produto funcionar bem ao instalá-lo em
novas condições, e ainda assim tirar plenas vantagens do novo ambiente, referindo-se à capacidade de um
sistema distribuído funcionar bem com um número crescente de componentes, isto é, numa escala maior
(BLUM, Julianna. “Scalability”, 15/08/1999. In: Whatis. <http://whatis.com/scalabil.htm> (14/09/1999).
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Essencial. São Paulo: McGraw-Hill, 1990. Sobre modelagem de dados ver, HOGAN, Richard. A Practical
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excelente, RUMBAUGH, James. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos. Rio de Janeiro: Campus,
1997.
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Figura 5: As Três Camadas do Modelo Cliente/Servidor

Fontes: CAVALCANTI, Jack. As Três Camadas do Ambiente Cliente/Servidor. Salvador: MIMEO, 1998.

Organizações de todo o mundo enfrentam hoje grandes dilemas estratégicos e
orçamentários ao se depararem com a ambivalência das soluções disponíveis no mercado,
que não conseguem resolver de modo totalmente satisfatório a complexa equação definida
na busca do equilíbrio entre a distribuição do poder computacional de um lado, e o controle
do ambiente de processamento da informação, de outro. Nem as soluções tecnológicas
atualmente disponíveis, nem as novas metodologias de desenvolvimento de sistemas, nem
tampouco os novos cenários de disputas pelo domínio do poder da informação, permitem o
aparecimento de soluções integradas que ofereçam um perfeito balanço entre as
necessidades das organizações e os sistemas de informação.

Neste sentido o mercado de soluções corporativas de informática sofrem fluxos e refluxos,
que ora tendem para uma maior centralização das camadas de lógica e de custódia,
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aumentando o controle sobre o sistema, mas consequentemente implicando em uma série
de desvantagens que se inicia pelo preço do ambiente de processamento, normalmente mais
caro em modelos mais centralizados, atingindo também o aumento do custo de transmissão,
necessário para suportar a disponibilidade da aplicação na ponta. Outras vezes a tendência
aponta para o caminho inverso, aquele da distribuição das camadas de lógica e custódia,
diminuindo o controle sobre o sistema, e consequentemente aumentando sua complexidade
ao enfrentar problemas de alinhamento de versões de programas e dados, dentre outros. O
fato é que não existem modelos definitivos para solucionar o hoje altamente complexo
ambiente de informática corporativo, sendo que cada caso deve ser analisado em separado.
O paradigma cliente/servidor deverá prosseguir por mais alguns anos, mas é preciso
reconhecer que o ambiente de sistemas atual não resolve bem o modelo, pois ainda não
existem tecnologias que ao mesmo tempo distribuam, controlem, operacionalizem,
resolvam os problemas de performance, controlem a perfeita distribuição das versões de
programas e dados, e ainda alinhem os processadores do ambiente cooperativo de modo a
obterem deles uma forte homogeneidade.186

E quanto mais avançado o estágio em que se encontra o ambiente de sistemas de
informação corporativo, maior a capacidade da organização implantar serviços integrados
na rede. Deste modo, tivemos a oportunidade de comparar diferenças sensíveis entre, por
exemplo, o Promo e a ANP. O Promo já possuía a época da nossa consultoria um bem
estruturado ambiente de sistemas distribuídos, integrado por uma rede interna com
excelentes padrões de gestão do acesso e segurança. Praticamente todas as aplicações
definidas pelo nosso trabalho junto ao Centro já eram de alguma forma atendidas pelos seus
sistemas corporativos, de modo que o cronograma de implantação gerado após o modelo ter
sido concluído incluía praticamente apenas tarefas de integração entre aplicações web e
aplicações corporativas já em funcionamento. Do outro lado, para a ANP, tratava-se de
desenvolver todo o ambiente, e cada aplicação identificada por nossa consultoria gerava a
demanda de desenvolvimento integral das camadas corporativas e da web, incluindo-se aí a
montagem da infra-estrutura da rede interna, implantação de servidores de dados,
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planejamento da arquitetura e da gestão da informação, e a definição dos modelos de
desenvolvimento de sistemas, somente para destacar alguns aspectos de maior evidência.

É a partir de um complexo ambiente de dilemas que a Internet vai efetuar sua expansão e
ganhar terreno. O conjunto de tecnologias essenciais para os negócios no mundo de hoje
são, em grande parte, fruto de uma era onde novas tecnologias surgem como resultado de
convergências de diversas outras tecnologias. A convergência a que estamos nos referindo
aqui é resultante de um movimento que habilita novas capacidades através da combinação
de duas ou mais tecnologias para criar uma nova, mais eficiente e mais poderosa.

Mougayar (1998) aponta para três modalidades de convergência tecnológica que
influenciam diretamente nas práticas de comércio eletrônico na Internet: a convergência de
componentes de infra-estrutura (infrastructure components), a convergência de dispositivos
de acesso à informação (information appliances), e a convergência de capacidades da
indústria de serviços (vendors and services).

O modo de convergência de componentes de infra-estrutura refere-se a crescente conexão
dos vários componentes de transferência de informação, sistemas telefônicos, satélites, TV,
comunicação móvel etc. Surgem componentes híbridos resultantes da combinação de infraestruturas de naturezas diversas, possibilitando o tráfego de informações entre os mais
variados dispositivos, permitindo envio e captura de dados a partir dos mais diversos meios.

O modo de convergência de dispositivos de acesso à informação resulta do casamento de
diferentes dispositivos, gerando outros novos, cada vez mais sofisticados. Este modo de
convergência pode ser representado por algumas destas uniões como, por exemplo, a do
computador pessoal com a televisão, gerando a web TV ou a TV Interativa. Também
encontramos nesta modalidade de convergência o web Phone, fruto da junção do telefone
com a Internet. O casamento entre o computador pessoal e a Internet resultou nos novos
PC/Internet, computadores dedicados exclusivamente à conexão na grande rede.
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Finalmente, o modo de convergência de capacidades da indústria de serviços tem ampliado
as áreas de interesse de diferentes empreendimentos tais como aqueles da indústria
financeira (bancos, bolsas de valores, administradoras de cartões de crédito), cada vez mais
interessada e envolvida com a indústria de segurança da informação, gerando novas
parcerias e formas híbridas de administrar recursos e investimentos. Ainda neste modo de
convergência podemos observar o casamento da indústria de entretenimento com a mídia
eletrônica, que gera novos mercados para softwares digitais, incorporando os novos
investimentos da indústria da imagem e do som.

Ao trazer estes modos de convergência à tona não estamos apenas procurando mapear o
atual estágio das tecnologias aplicáveis às práticas do comércio eletrônico na Internet mas,
sobretudo, queremos destacar o fato de que é praticamente impossível analisar em
profundidade o fenômeno sem que se leve em consideração as capacidades das tecnologias
que suportam as aplicações ora em uso. Além disso, à medida em que progredimos nos
estudos das tecnologias e abordagens conceituais aplicadas a cada período, iremos
reconhecer que não são apenas os aspectos técnicos os únicos determinantes das
capacidades tecnológicas, mas sim uma conjunção dos diversos fatores apontados no início
do capítulo, ou seja, a influência permanente dos agentes patrocinadores, os avanços
tecnológicos e os jogos de poder no ambiente de trabalho das organizações. É devido a ação
conjunta destes três fatores que “computadores com capacidades tecnológicas idênticas
produzem diferentes conseqüências a depender da cultura na qual estão inseridos.” 187 Não é
somente a tecnologia, mas também as disputas entre trabalhadores em luta pela preservação
dos seus domínios que explica grande parte das dinâmicas que engendram a evolução dos
computadores e dos modelos dos sistemas de informação até as formas atuais.

A rede Internet vai se diferenciar de todas as experiências anteriores principalmente pelo
fato dela ser pública, demonstrar alta penetração e conectar crescentemente e com profunda
capilaridade os mais variados espaços e camadas sociais do planeta. Estamos iniciando uma
era na qual a noção proposta por McLuhan (1964)188 dos meios de comunicação como
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“extensão dos corpos” passa a ser primordialmente eletrônica, e ocorrendo na Rede, em
algum ponto de interseção entre o mundo físico e o ciberespaço, onde a ocupação do espaço
e as interações ocorrem tanto no nível da presença física como da tele-presença. Vivemos
um tempo no qual uma arquitetura mutante emerge da fragmentação e da recombinação de
todos os estilos. O surgimento de “cidades paralelas”, criadas pelas comunidades virtuais,
vem cada vez mais suprindo antigas deficiências das nossas cidades, criando novos
espaços. Estas “cidades virtuais” talvez até venham um dia a competir com as cidades de
tijolo-e-concreto que hoje existem: “para os designers e projetistas do século XXI, restará a
tarefa de construir a bitsphere - um ambiente midiático eletrônico mundial no qual as redes
estarão disponíveis em todos os lugares.”189

Este novo habitat virtual não encontra precedentes em relação à uma certa relatividade,
quando não aniquilamento do espaço. Quais serão suas conseqüências? Ora, assim como “o
ambiente construído constitui um elemento de um complexo de experiência urbana que há
muito é um cadinho vital para se forjarem novas sensibilidades culturais” 190, o ciberespaço,
complementa e intensifica a sensibilidade do cenário cultural atual ao redimensionar o
espaço pela criação de um mundo paralelo. Na mesma medida em que as cidades modernas
criaram o ambiente para a formação das tribos urbanas, a geografia do ciberespaço 191 forjou
o ambiente para as tribos eletrônicas, para o estabelecimento da sua própria etiqueta e para
o surgimento do seu cidadão, o netizen.

É a compreensão da rede enquanto espaço e território que vai estar na base de uma série de
estudos acerca das formações sociais no ciberespaço. Gostaríamos de ressaltar aqui alguns
destes estudos, que nos ajudarão a entender, um pouco mais adiante, como os negócios
conectados à Internet interagem e formam cadeias cooperativas. Negroponte (1995) e
Rheingold (1991) atentam para o caráter comunitário da rede, baseando suas observações
sobretudo nas primeiras experiências da Internet, quando os usuários eram basicamente
provenientes das comunidades universitárias, ou de algum modo estavam envolvidos com
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ações sociais ou de pesquisa. Riley (1998), ao estudar o jornalismo online, propõe que a
vida social da rede se dê mais como uma ocupação territorial, uma colonização, do que
propriamente através da aglutinação em comunidades.

Contrapondo-se à visão da rede enquanto ambiente que propicia a formação comunitária,
Weinberg (1998) prefere preservar o termo para descrever interações de um tipo mais
convencional, onde os interlocutores se reconhecem no contato face a face, e onde o
anonimato não jogue um papel tão definitivo nas relações, como o faz no ciberespaço. “O
que eu quero perguntar é isto: como contatos mediados a distância podem constituir
comunidades? Eu acredito que eles não podem. Você pode conseguir conhecer outras
pessoas através de dispositivos de comunicação mediados por computadores, pois a rede
proverá os meios para manter contatos e interconexões entre as pessoas e organizações.
Mas eles não constituirão comunidades porque a comunicação através destes dispositivos
não pode substituir a experiência sensual de conhecer um ao outro face a face. Confiança,
cooperação, amizade e comunidade estão baseados em contatos no mundo sensual. Você
pode

se

comunicar

através

das

redes,

mas

você

http://www.december.com/cmc/mag/1997/feb/weinnet.html.”

não

pode

viver

em
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De fato, o desenvolvimento das relações na rede podem ser vistas como comunitárias e, ao
mesmo tempo, serem afetadas a tal ponto pela crescente presença de formas alternativas de
ação - de mídias comerciais, de aplicações de comércio eletrônico, etc. -, que acabem
evocando novas metáforas que competem com esta noção primeira. Por exemplo, a
metáfora da colonização (Riley, 1998) opõe-se de certo modo à noção de que a rede realiza
ideais democráticos e participativos (Rheingold, 1991), em parte corroborada pela visão de
que na Internet encontramos uma sociedade, ao mesmo tempo, anárquica e produtiva.
Parece haver um certo consenso sobre a baixa coerção social entre os membros, assegurada
por uma certa dose de impessoalidade, combinada ao anonimato em alguns casos, nos
relacionamentos. Segundo Riley (1998), o agente transformador das experiências pioneiras
na rede - antes mais democráticas e integradas -, foi a World Wide Web, que mudou
radicalmente a forma de comunicação e a própria “ideologia” dos usuários. “A WWW
192
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reorientou nossa imagem da rede conceitualmente e de modo ideológico. Hoje vemos uma
preocupação crescente com o superficial, além de mudanças tecnológicas assustadoras
trazidas pela web.”193

Lévy (1995) compartilha da visão da rede como espaço comunitário que favorece as
possibilidades de ação coletiva: “não alimento nenhuma ilusão quanto a um pretenso
domínio possível do técnico, não se trata tanto de dominar ou de prever com exatidão, mas
sim de assumir coletivamente um certo número de escolhas. De tornar-se responsável,
todos juntos. O futuro indeterminado que é o nosso neste fim de século XX deve ser
enfrentado de olhos abertos.”194 A presença de grandes investimentos, de olho no imenso
mercado no qual se transformou a Internet, poderá estar modificando profundamente o
caráter interativo e comunitário da rede nos seus primórdios em direção à formação de mais
um novo e imenso mercado de consumo e difusão de mensagens comerciais e propaganda.
Contudo, se o futuro da rede irá preservar ou não sua natureza comunitária, tal como ela se
apresentou inicialmente nos seus primeiros cinco anos, privilegiando a promoção do
encontro e ação social, somente o porvir nos dirá.

Palacios (1996) contribui para o debate ao assinalar a insuficiência das abordagens clássicas
nos estudos das comunidades operados pela Sociologia. A formação das comunidades
virtuais prescindem de certos elementos, tidos como obrigatórios, para a formação das
comunidades convencionais, tais como o sentimento de pertencimento ao grupo, a
territorialidade (geográfica e/ou simbólica), a permanência, a ligação entre sentimento de
comunidade, caráter cooperativo e emergência de um projeto comum, a existência de
formas próprias de comunicação e, a tendência à institucionalização. Um a um, estes
elementos são reconsiderados sob a ótica das formações virtuais, resultando na
compreensão de que estes operadores sociológicos, senão perdem a validade, necessitam
ser reconsiderados à luz dos novos movimentos sociais da rede. A rede realça o fato de que
pertencemos a várias comunidades ao mesmo tempo, não somente a uma. “A federação que
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substituirá o conceito de aldeia global, e isso já está acontecendo, é comunidade. Cada um
de nós não pertence a uma, mas muitas comunidades. Nós flutuamos dentro e fora de
comunidades todos o dias. Não controlada, não planejada, não limitada por uma cidadela ou
outra, mas fluindo, surfando, trocando, crescendo, aprendendo, evoluindo.”195
O conceito de “Balcanização da web” explorado por Siegel (1997) aponta nesta direção, da
fragmentação em inúmeras comunidades entrelaçadas e voltadas para suas próprias
questões de forma múltipla e diversa. “Balcanizar, na proposta de Siegel, significa fracionar
uma unidade em porções menores, muitas vezes ineficientes e em conflito entre si. A
expressão tem origem na situação dos Países Balcânicos, divididos naquelas pequenos
repúblicas, inviáveis economicamente e continuamente envolvidas em seus conflitos
tribais.”196 São estas características das comunidades virtuais, cotejadas com à noção de
comunidade, “em sua conotação moderna, que torna a efervescência das novas formas de
comunidades eletrônicas incompreensíveis nos termos das comunidades modernas.”197

A Internet, em suas múltiplas dimensões e desdobramentos suscita questões de caráter
sociológico, antropológico, psicológico e filosófico. As breves considerações que faremos a
seguir não têm a pretensão de compreender a totalidade, ou esgotar as abordagens, nem
sequer caracterizar integralmente nenhuma das teorias ou obras acerca da questão do
ciberespaço. Nosso objetivo é tão somente delinear algumas características e peculiaridades
da rede que são fundamentais para a contextualização do nosso esforço de descrição e
discussão da temática dos negócios eletrônicos, seu estágio atual e suas perspectivas.

Embora as redes telemáticas venham apresentando uma expansão assustadora nos últimos
anos, isso não significa simplesmente que as fronteiras entre os países tenham sido
desfeitas. É inegável a intensificação de uma certa abertura das fronteiras nacionais e o
crescimento vertiginoso da circulação da informação mundial. Parece também seguro
aceitar que este crescimento deverá prosseguir nos próximos anos. No entanto, é preciso
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tomar a questão com parcimônia. A efetiva interação internacional entre usuários, isto é,
daqueles que estão freqüentemente em contato com outros países, seja pela troca ou
consulta a informações, curiosamente obedece ao fluxo que aponta no sentido dos países
periféricos para os países ricos.198 Em outras palavras, usuários dos países ricos tendem a se
comunicar menos com informações estrangeiras do que aqueles dos países pobres. Em
contrapartida, usuários dos países periféricos visitam preferencialmente informações
produzidas nos países ricos. Este último aspecto reforça a opinião de que a Internet seria até
mesmo mais importante para os locais mais pobres pois ela pode suprir algumas das suas
deficiências mais elementares, como a falta de acervos bibliográficos e o acesso à
informação.

Voltamos rapidamente a falar em países pobres e ricos, países periféricos e centrais, ao
tratar do ciberespaço. A promessa do fim e do franqueamento de todas as fronteiras
rapidamente esbarra nos dados estatísticos. O sonho do mundo sem fronteiras ainda está
longe de acontecer na realidade. Mais do que isso, os dados indicam que, mesmo nos países
ricos, há uma complexa estratificação ao acesso da informação, que corresponde em grande
parte às mesmas estratificações da vida fora da rede.

Contudo, há uma alteração substancial nas possibilidades de circulação da informação e nas
possibilidades de formação de comunidades internacionais, descoladas da realidade
geográfica. Ainda não existem dados disponíveis que nos permitam obter um perfil mais
preciso destas comunidades, mas tudo faz crer que uma boa forma de representar estas
novas formações sociais seria o desenho de um mapa que mistura, superpõe e fratura os
planos convencionais. Por outro lado, o mapa da rede como um todo poderia seguir o
desenho da sua própria instalação física, do seu cabeamento, ou da distribuição. Mas o
mapa das inter-relações que nela ocorrem, o mapa dos fluxos da informação circulante, esse
seria de difícil, senão impossível, representação gráfica.
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Neste aspecto, o projeto Cybergeography199 propõe uma série de abordagens gráficas que
representam a distribuição e concentração da infra-estrutura da rede no planeta, embora o
projeto pareça ter sido abandonado em algum momento um pouco antes da grande explosão
do número de usuários ocorrida entre 1995 e 1996, já que a grande maioria dos gráficos
disponibilizados pelo projeto são datados de antes deste período. Da metáfora da
hipercidade paralela não é possível obter uma “vista aérea” como as que temos das nossas
cidades “reais.” O ciberespaço melhor se define por um espaço fragmentado, construído por
colagens de sistemas de informação, ligados uns aos outros pelo design e por ligações
lógicas. Apenas é possível concebê-la por partes: assim como para a cidade contemporânea,
“é impossível comandar a metrópole exceto aos pedaços.”200

Tudo parece indicar que haverá cada vez mais conexão à rede: da micro-rede dos nossos
prédios de apartamentos à rede local do condomínio, da rede local à rede do bairro, da rede
do bairro à da cidade, e assim por diante até a rede mundial. Talvez tenhamos em breve até
mesmo a conexão dos nossos corpos à grande rede, de modo que médicos possam
monitorar nossa saúde a distância, e a polícia, nossas identidades. Seria então a realização
total da profecia da aldeia global de McLuhan (1964).

Uma das características fundamentais da rede é a circulação de informações
exclusivamente digitalizadas. Originalmente o termo digital advém da idéia de dígito, ou
seja, um elemento de valor binário, formado por um par de bits, que assume, por exemplo,
os valores „zero‟ ou „um‟, e que associado a uma cadeia de outros bits formam caracteres
digitais, tais como o byte, um conjunto de oito bits. Os bits são os átomos da informática, as
unidades mínimas da informação, irredutíveis. Negroponte (1995) os chama muito
apropriadamente de “o DNA da informação”, metáfora que de certo modo nos proporciona
uma visão muito acurada da natureza da informação digitalizada: ela é uma escrita precisa e
portanto reprodutível com alta fidelidade. Ela é a transformação da informação - textos,
imagens, sons, movimentos etc. -, em dados codificados numa determinada linguagem
escrita.
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O processo de digitalização da informação implica na criação de critérios de escrita e de
reprodução. Uma das características principais da informação digital é que, independente
da natureza da informação codificada, eles podem se misturar.201 Todas as codificações, em
diferentes linguagens, das informações das mais diversas naturezas - texto, imagem, som
etc. - podem circular no mesmo ambiente, utilizando-se dos mesmos canais nas redes
digitais, como na Internet. Todas as informações que circulam nas redes nada mais são do
que seqüências interpretáveis de bits. Uma pequena seqüência de bits poderia então
significar qualquer coisa. Mas ao ser corretamente interpretada ela poderá revelar tanto uma
nota musical de um CD, como um pedaço de imagem de uma foto digital.

A conseqüência imediata do processo de digitalização da informação é a circulação, num
mesmo ambiente, de informações das mais diversas naturezas. Nas redes digitais podem
circular desde textos, passando por imagens em duas dimensões, música, canais de voz ou
comandos cibernéticos para outros equipamentos e, num futuro próximo, estímulos tácteis e
hologramas, entre outros. A digitalização das informações associadas aos novos
equipamentos de reprodução de imagens, sons e estímulos tácteis, fazem da Internet um
ambiente multimídia. A Internet não deve ser compreendida apenas como uma nova mídia,
mas sim como um ambiente comunicacional que abriga várias mídias já existentes e
promove novas formas de encontro social. Graças à combinação de diferentes modalidades
de informações digitalizadas, associada à evolução tecnológica dos aparelhos que as
reproduzem de modo cada vez mais sofisticado e preciso, tudo isso coordenado por
computadores cada vez mais potentes e velozes, a Internet é mais que uma inter-rede. A
Internet é ao mesmo tempo uma ambiência sócio-comunicacional, e um ambiente
multimeios.

Ainda outra característica importante da informação digital é que ela tem a capacidade de
se identificar. Assim, os toca discos laser identificam a duração da música que ainda vai
começar a tocar, graças aos rótulos, ou labels, que estão associados a cada música do
álbum. As informações digitais possuem labels que a identificam, que contém não apenas
dados operacionais que fornecem informações essenciais aos aparelhos que as vão
200
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reproduzir. O label de um CD contém vários dados sobre uma determinada música, as
sobretudo - do ponto de vista operacional -, a informação do endereço da trilha do disco na
qual ela está registrada, caso contrário o toca disco não teria como encontrar com precisão a
faixa do disco. Estes labels podem armazenar muito mais informações sobre o que está
registrado a seguir. Deste modo, alguns CD-ROM disponibilizam músicas associadas às
suas letras, partituras, cenas da gravação, depoimentos dos músicos durante as gravações
etc. Tudo isso é conseqüência da mistura das seqüências de bits codificados para diversas
finalidades, e convivendo no mesmo ambiente digital. Aparelhos de reprodução são
apropriadamente acionados pelos diferentes conjuntos de informações de natureza diversa,
que se identificam através dos rótulos, e deste modo, coordenados pelo computador. Toda
informação que circula nas redes carrega consigo algum tipo de label, que auxilia os
computadores a saberem de que forma tratar os dados recebidos. Toda informação é a soma
dos seus dados mais a sua identificação, podendo deixar rastros por onde passa.

O fato da circulação da informação digital deixar rastros tem implicações extremamente
relevantes quanto à uma das mais importantes ações do comércio, sobretudo no varejo. As
empresas possuem cada vez mais dados dos seus clientes, suas preferências, seus hábitos de
consumo, dados pessoais etc. A monitoração do uso e dos perfis dos usuários das redes
resvala na discussão sobre aspectos éticos e da privacidade dos usuários, questões
atualmente em debate pelas comunidades virtuais organizadas, pelos setores da indústria e
do comércio interessados em negócios na rede e pelas instituições governamentais e não
governamentais envolvidas na vigilância, controle e proteção dos cidadãos. Estas
implicações ganham importância quando associadas ao nosso tema, negócios eletrônicos na
Internet. Ações comerciais devem atentar de modo especial para a criação e o respeito às
leis de acesso e uso de dados acerca da identidade e das preferências do consumidor que,
como fornecedor de informação digital circulante na rede, vai deixando seu rastro por onde
passa.

O que faz da Internet uma novidade ainda maior é o fato de cada computador conectado à
rede se encontrar em conexão interativa e imediata com qualquer outro concomitantemente
201
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conectado.202 A Internet funciona em modo online em tempo-real. Cada ação efetuada
numa ponta da rede, gera instantaneamente estímulos dirigidos aos seus destinatários e
vice-versa, de forma que ela permite que seus usuários se comuniquem de modo interativo
e imediato, desde qualquer ponto da rede para qualquer outro. Evidentemente quando
dizemos imediato não queremos dizer instantâneo, pois as informações passam por uma
série de conexões que fazem o trabalho de conduzi-las através dos diversos nós entre um
ponto e outro. Este trajeto obrigatoriamente consome uma certa quantidade de tempo, na
maioria dos casos desprezível, o que dá aos usuários a sensação de imediatez absoluta.

A web é a primeira implementação a nível mundial de um ambiente hipermídia mediado
por computadores.203 Ela permite ao usuário deste ambiente ter acesso a conteúdos
hipermidiáticos e, naturalmente, comunicar-se com outros usuários. O ambiente da rede
suporta interatividade tanto no modelo “usuário-usuário”, como também no modo de
interação “usuário-máquina.”204

O hipertexto é a estrutura da interface da rede. A interface faz com que a ferramenta seja
utilizável. “Toda ferramenta tem uma interface com o homem.”205 Ela é o canal através do
qual a ferramenta é acionada, para desta forma responder aos comandos do seu usuário,
sempre visando desempenhar com eficiência a sua finalidade. As interfaces eletrônicas
fazem a mediação entre o usuário e o utensílio, visando a eficiência. A Internet é um
utensílio dialógico, isto é, o usuário dialoga com a rede, e ela também o coloca em
interação com outros usuários. Lévy (1993) define o hipertexto em seis princípios
abstratos:206 o princípio da metamorfose, que lhe dá o status de transformação constante; o
princípio de heterogeneidade, que se refere as diversas qualidades de informação acessada
(sons, textos, imagens etc.)207; o princípio de multiplicidade, que se refere à consistência
202
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fractal da estrutura hipertextual, ou seja, como se a estrutura da rede fosse a mesma, desde
o mínimo nó ao todo da rede208; o princípio de exterioridade, que concerne a adição
constante de novos elementos; o princípio de topologia, que diz respeito ao fato da rede
impor sua arquitetura/geografia sobre seu funcionamento; o princípio de mobilidade, que se
refere a total descentralização da arquitetura da rede.

Ações comerciais na rede desenvolvem cada vez mais aplicações de auto-atendimento que
demandam interatividade entre usuários, e sistemas de informação que dialogam
automaticamente com o cliente através de interfaces altamente amigáveis e eficientes. Estas
aplicações estão sendo desenvolvidas basicamente dentro do modelo cliente/servidor, de
modo que, ao contrário do que se pode concluir apressadamente, nem todas as aplicações
web são apenas hipertextuais. A interface web é hipertextual, de fato. Mas as outras
camadas da aplicação cliente/servidor - lógica e custódia -, concorrem para associar à
interface hipertexto uma série de outras características. Os avanços das aplicações web
definiram pelo menos três períodos de hegemonias diversas de funcionamento - do
hipertexto, dos bancos de dados e das transações -, aos quais dedicaremos parte do início do
próximo capítulo.

A rede combina em sua natureza, interatividade, respostas imediatas e uma arquitetura
aberta, sem restrições prévias ao livre acesso e circulação da informação, a menos que
deliberadamente se restrinja o trânsito em determinadas áreas. Todas estas características,
somadas ao fato de que na rede não existe um governo instituído que legisle ou julgue as
ações dos usuários, e posteriormente execute sanções aos eventuais infratores, certamente
contribuíram para o surgimento de outra característica fundamental no âmbito social da
rede, a saber, que cada usuário é independente - ao menos potencialmente -, e em interação
imediata com todos os outros.209 Portanto, a maioria esmagadora dos usuários encontram-se
em, NEGROPONTE, Nicholas. Op.Cit., p.65-75.
208
Cabe aqui o esclarecimento sobre uma certa imprecisão na afirmação feita pelo autor citado. O protocolo
TCP/IP é capaz de interligar redes de arquiteturas diversas - como veremos no próximo capítulo -, fazendo
com que a imagem de um “fractal” não corresponda exatamente à estrutura física da rede. Resta, entretanto, o
uso da expressão num sentido metafórico, enquanto representação de uma rede com interconexões que se
multiplicam do mesmo modo que as imagens produzidas pelas seqüências fractais da matemática.
209
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plenamente capacitados a emitirem e responderem a estímulos das suas comunidades
virtuais. A rede é um ambiente autônomo, cuja estrutura pode ser metaforizada por uma
natureza “líquida”210, ou seja, onde se realiza uma certa desmaterialização do espaço e uma
compressão do tempo.211

A arquitetura lógica da rede é desde sua origem aberta, permitindo a livre e franca
circulação da informação através dos seus circuitos, desde qualquer ponto para qualquer
ponto, qualquer que seja a estrutura da sub-rede local conectada à rede mundial. Esta
estrutura permite que todo usuário, ao menos em princípio, tenha acesso a toda e qualquer
informação que aí esteja disponibilizada.212 Enfatizamos a expressão “em princípio” porque
se pode deliberadamente criar áreas de acesso privado, embora a maior parte da Internet
seja aberta e gratuita. O espírito que vigora na rede é antes aquele de que todos podem - e
devem - ter acesso a toda informação disponibilizada, salvo, evidentemente, as informações
privadas trocadas diretamente entre usuários.
Outra característica fundamental desta “sociedade aberta”213 é o fato dela não impor
restrições de acesso ao seu ambiente: qualquer um que tenha os equipamentos mínimos
necessários, um microcomputador equipado com placa fax/modem e uma linha telefônica,
pode acessá-la. Ao mesmo tempo, os usuários gozam de um certo anonimato que lhes
garantem alguma proteção contra preconceitos comuns na vida off-line, tais como sobre a
sua etnia, vestuário, aspecto ou deformidades físicas etc., proporcionando às pessoas um
convívio de certo modo mais igualitário do que aquele desfrutado fora das redes.

A facilidade de comunicação através da rede é fruto de uma poderosa combinação entre
baixo custo de acesso, facilidade de uso e velocidade da circulação de informações. Hoje
Business. New York: McGraw-Hill, 1998, p.339-354.
210
NOVAK, Marcos. “Liquid Architecture in Cyberspace.” In: BENEDIKT, Michael (org). Cyberspace First
Steps. Cambridge, Massachussets: MIT Press, 1991, p.225-254.
211
Conforme GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: UNESP, 1991.
212
É sabido que na China e alguns países árabes há um controle estatal sobre o acesso à Internet. Esta
vigilância é exercida desde o controle na venda de modems, até certas restrições de livre navegação pela web,
feita com grande dificuldade, como pode-se supor. Maiores detalhes acerca desta situação totalitária ver,
FARELL, Greg. “Collision Course.” In: Context, Winter, 1999, p.48-51.
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qualquer usuário da Internet é capaz de, sem sair da frente do seu computador em casa,
receber e enviar diariamente mensagens para correspondentes de várias nacionalidades
espalhados por vários países de todo o planeta, acessando informações disponibilizadas em
locais distantes. A Internet acelera os processos de transnacionalização ao incrementar e
intensificar as já existentes interações culturais entre os mais diversos povos, das mais
diversas nações. Embora sem aparentemente impor qualquer tipo de restrição devido às
fronteiras - aqui entendidas como limites à livre circulação da informação -, existem vários
aspectos que circunscrevem e, ao mesmo tempo, expandem a interação entre usuários.

Um dos aspectos que merece destaque é a questão da língua. O inglês tornou-se a língua
franca na grande rede, utilizada em praticamente todas as interações de nível internacional,
sendo que as comunicações de nível nacional são naturalmente efetuadas através das
línguas nativas locais. O mais recente relatório sobre desenvolvimento humano das Nações
Unidas revela que cerca de 80% dos websites hoje existentes estão em inglês, apesar de
apenas uma entre cada dez pessoas no mundo falarem esta língua.214 Mas o inglês,
enquanto língua franca, ao invés de criar uma barreira à comunicação, antes nos parece ser
um elemento facilitador. Assistimos a um verdadeiro processo de contaminação efetuada
pela língua inglesa sobre todas as outras, de forma a tornar de certo modo compatível
mundialmente uma espécie de dialeto universal. Todas as línguas das culturas ditas
“dependentes”, inclusive o português, utilizam-se do vocabulário de uma “linguagem
técnica universal que, a estas alturas, não conhece já praticamente fronteiras lingüísticas
nem culturais.”215

É claro que este fato se desdobra num conjunto de sérias implicações que devem ser
cuidadosamente analisadas, tais como a questão do colonialismo cultural, por exemplo.
Parece-nos de fundamental importância compreender o fenômeno da transnacionalização
não apenas num sentido mais restrito, limitado aos termos do domínio de uma nação, ou de
um conjunto de nações, sobre outras, ou ainda, no sentido restrito do domínio das
corporações multinacionais sobre o sistema econômico globalizado. Parece-nos essencial
compreender o processo de transnacionalização ativado pela Internet não apenas sob o
214
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escopo destes circuitos de dominação - do imperialismo exercido por nações e grandes
corporações multinacionais -, mas também compreender o fenômeno enquanto um novo
dispositivo de comunicação que ativa intercâmbios culturais que obrigatoriamente não
obedecem a mesma direção dos vetores clássicos destes fluxos de poder. O
transnacionalismo na Internet é, sobretudo, um tema que concerne aos aspectos de trocas e
múltiplas influências culturais, somado às questões de domínios e extensões das alçadas
jurídicas e fiscais.

Tais questões extrapolam o âmbito deste trabalho, de modo que vamos nos ater a elas tão
somente naqueles aspectos que dizem respeito, diretamente, à temática do e-Business,
núcleo central da nossa preocupação.

Outro aspecto importante, e que acaba por definir a própria estrutura comunitária das
formações sociais da rede, são as circunscrições sociais definidas pelas escolhas e pelos
interesses dos usuários. Os usuários que buscam estar em contato com um tema específico
na Internet certamente vão acabar interagindo com outras pessoas que têm afinidade com o
mesmo assunto. Até aí, em nada difere da vida off-line. A singularidade desta situação
reside no fato de que, embora haja na rede uma amplificação das possibilidades de
interação, os usuários estabelecem círculos específicos e restritos de relações que tornam
improváveis encontros aleatórios, bastante freqüentes na vida fora da rede. Esta
aleatoriedade é essencial para os mecanismos de encontro social e de formação das
comunidades. Este mecanismo pode estar sofrendo uma forte redução na sociedade virtual.

Por outro lado, a livre navegação na web, de certo modo resgata a aleatoriedade tornada
rara pelo direcionamento aos temas de interesse de cada internauta.216 Neste sentido, devese considerar também a prática de encontros aleatórios efetuada nas sessões de IRC, ou
Internet Relay Chat, serviços que possibilitam a comunicação escrita interativa entre vários
usuários. É a forma mais próxima do que seria uma “conversa escrita” na rede. Os batepapos virtuais criam uma atmosfera propicia a encontros fortuitos e ocasionais. Esta é uma
215
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das mais difundidas práticas de comunicação na rede que contribui para reforçar o caráter
comunitário do ambiente.

É a Internet, um meio de comunicação de massa? Curiosamente, parece ser o único
momento no qual nos referimos a milhões de pessoas quando o assunto é Internet no
momento em que, ao introduzir o assunto, enumeramos a assustadora quantidade de
usuários da rede. Fala-se em 140 milhões217 de usuários, 2 milhões servidores online, 210
países conectados, dentre as atuais 239 nações, e milhões de dólares em vendas efetuadas
através dos seus circuitos. Daí em diante, e para qualquer outra finalidade que não a de
situar as suas dimensões globais, torna-se improvável sequer conjeturar sobre
agrupamentos de milhões pessoas em permanente interação, conectadas através de
computadores.

A experiência na rede demonstra que usuários estabelecem relações através de associações
circunscritas aos seus interesses, formando comunidades virtuais. Cada indivíduo na rede
interage com diversos outros num ambiente comunitário, embora num sentido um tanto
diverso daquele encontrado na vida fora da rede, este mais ligado aos condicionamentos
presenciais e territoriais.218 Ao contrário do que apressadamente se pode concluir acerca da
sua natureza, a Internet não parece ser substancialmente um meio massivo. Por outro lado,
algumas aplicações web atingem um grande número de usuários.
Descobriu-se que alguns sites, agora chamados de “portais”,219 são visitados por milhares
de pessoas que acessam diariamente máquinas de busca como o Yahoo!, o Altavista, ou o
Cadê, ou sites pioneiros que combinam serviços de mídia e de provedores de acesso, como
o AOL e o UOL. Cerca de 72% das visitas efetuadas à web iniciam-se ou passam por algum
Portal durante o tempo de navegação. Deste modo os Portais estariam presentes em quase
três quartos de todas as visitas efetuadas a grande rede. Além disso, centenas de pessoas,
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senão milhares, visitam diariamente famosos sites comerciais como o da Amazon.com,220 o
da Disney ou o da Sony.221 Milhares de leitores acessam diariamente seus jornais
eletrônicos prediletos. Milhares de vendas são realizadas e outra enorme quantidade de
usuários consultam saldos, extratos bancários e fazem operações financeiras através da
rede, notadamente as transferências de fundos, investimentos e aplicações.222

Esta combinação entre meio massivo e comunitário confere à Internet uma característica
singular. O termo “massivo” aplicado à situação na rede é distinto daquela “massividade”
aplicável à televisão, ao rádio ou ao cinema, por exemplo. Esse traço distintivo advém
precisamente da conjunção de dois outros aspectos, a interatividade e o processamento da
informação tornados possíveis neste ambiente graças à capacidade computacional associada
ao acesso à rede ser feita por computadores. Em outras palavras, os “terminais” de acesso à
Internet não funcionam apenas como “terminais” à moda antiga, ou seja, meros veículos de
acesso sem qualquer capacidade de processar informações. Ao contrário, a entrada na rede
é sempre feita através de um processador de informações - um microcomputador -, capaz
de processar uma infinidade de informações ao mesmo tempo em que acessa a grande rede.

Não estamos afirmando que a rede seja tão somente um ambiente comunitário em
detrimento das suas possibilidades como meio de massa. Defendemos apenas que seu
aspecto distintivo enquanto prática comunicacional, enquanto uso, se dê como um ambiente
que é primordialmente comunitário. Segundo pesquisa realizada pela US National Science
Foundation223, instituição governamental norte-americana responsável por regular as
atividades científicas nos Estados Unidos, usuários norte-americanos dedicaram em 1997
cerca de 70% do tempo em conexão, à emissão e recepção de correspondências no correio
eletrônico, que no mesmo ano registrou um movimento superior ao do correio
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convencional, tomando-se em consideração apenas as correspondências pessoais224: 132
milhões de e-mail contra 80 milhões de correspondências enviadas pelo correio.

Seja pelas próprias dimensões da rede, seja pela efetiva inacessibilidade a um grande
número de endereços de usuários, seja devido a alguns aspectos da etiqueta, é praticamente
desconhecida a situação em que se tenha realizado uma comunicação em massa para todo o
universo de usuários da Internet. Mesmo as informações que eventualmente circulam em
quase toda a rede foram sendo transmitidas de comunidade para comunidade, ou em
determinados casos, de usuário para usuário, mas nunca de um-para-todos. Tampouco a
modalidade de comunicação todos-para-todos tem precedentes efetivos na rede, pelas
mesmas razões apontadas acima, embora esta seja a arquitetura de conexão da Internet. O
modo de conexão da rede é de todos-para-todos.

Talvez a fórmula alguns-para-alguns seja mais adequada para descrever para o que de fato
ocorre na rede em termos de contato real e efetivo. Comunidades também se relacionam
entre si, compondo um mosaico complexo de superposições e interações destes
agrupamentos. Não se pode negar que, ao mesmo tempo, o acesso às informações
disponíveis neste ambiente podem ser efetuadas de modo massivo, como de fato são.
Acontece que esta não é a modalidade primordial que atualmente vigora neste ambiente,
essencialmente comunitário e segmentado.

A rede favorece, propicia, formula, compõe, estimula, forma comunidades. Não estamos
imputando a este “organismo” nenhum valor ou natureza intrínseca, mas os números e o
funcionamento da Internet, sugerem esta característica gregária que, de modo geral, define
muito bem seu ambiente social. Chomsky (1979), afirma que a natureza humana é uma
“natureza de linguagem”225, evocando aí a qualidade fundamental do ser humano. De modo
analógico diríamos o mesmo da rede: a natureza das redes telemáticas públicas é gregária,
elas formam comunidades e cadeias comunicativas.

224
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Evidentemente não estamos falando aqui de comunidade no sentido convencional. Nesta,
elementos como territorialidade, ligação entre sentimento de comunidade, caráter
cooperativo e emergência de um projeto comum, são aspectos fundamentais para a sua
constituição.226 Na rede estes aspectos desaparecem ou modificam-se substancialmente,
fazendo-se necessária uma redefinição do próprio termo “comunidade”, que deve adaptarse às condições deste novo cenário. A comunidade virtual organiza-se como “lugar de
partilha”227, devido ao fato de que a telemática tem multiplicado “de forma vertiginosa o
número de comunidades existentes e acessíveis ao indivíduo. Comunidades de todos os
tipos, atendendo a toda espécie de interesse são criadas diariamente no ciberespaço. A
inscrição social múltipla [vem assumindo] proporções nunca antes sequer imaginadas.”228

O espaço social definido pela imensa malha de conexões entre intercomunicantes e
processadores de informação teria criado uma gigantesca “comunidade pensante”229,
realizando a metáfora da inteligência coletiva, de uma “entidade quase biológica, um
organismo no sentido orgânico do termo. De Rosnay (1995) chama esse organismo de
Cybionte, uma forma emergente da simbiose entre a cibernética e o biológico. Para De
Rosnay,230 o Cybionte é um cérebro planetário - como a Noosfera e a Inteligência Coletiva formado pelo conjunto de cérebros humanos, de redes conectadas, de computadores e de
modems.”231

Assim, o computador pode ser visto como um pedaço desta imensa entidade coletiva
mental, “um fragmento da trama, um componente incompleto da rede calculadora
universal. Suas funções pulverizadas impregnam cada elemento do tecnocosmo. No limite,
só há hoje um único computador, um único suporte para texto, mas tornou-se impossível
traçar seus limites, fixar seu contorno. É um computador cujo centro está em toda parte e
sua circunferência em nenhuma.”232
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Este incrível cenário formado pelas complexas inter-relações entre comunidades,
indivíduos e processadores de informação é que confere à Internet este caráter “biológico”,
uma nova espécie de ser coletivo. Todas estas metáforas da grande rede são possíveis
graças a sua arquitetura gigantesca de inter-rede de processamento cooperativo voltado ao
serviço, isto é, uma super aplicação nos modelos cliente/servidor e de processamento
distribuído, levada a milhões de pontos conectados interativa e concomitantemente online.
A empresa American Online, hoje a maior provedora de acesso Internet do planeta com 18
milhões de assinantes, afirma no seu relatório anual que em média 5,4 milhões dos seus
clientes se conectam a cada dia à Internet. Estes números conferem à natureza social da
rede este caráter de organismo vivo e pensante.233
Segundo previsões do Departamento de Comércio dos Estados Unidos234, a computação
somente se tornaria potencialmente útil para mais de um bilhão de pessoas, na medida em
que se tornasse definitivamente um objeto de consumo de massa. Na Internet, seu alcance
social, sua arquitetura inter-rede, e seu potencial de negócio convergem para transformá-la
num gigantesco mercado de oportunidades comerciais, que já no primeiro semestre do ano
2000, segundo as mais consistentes previsões, deverá atingir a impressionante marca de 200
milhões de usuários.235

De modo convergente, as complexas características daquilo que chamamos mais acima da
“natureza social” da Internet, associam-se à formação de um imenso mercado de consumo
online, que juntos vão ao encontro dos atuais esforços de venda do varejo, sobretudo no que
se refere aos interesses publicitários e de posicionamento dos produtos. Não há como
separar o caráter comunitário do aspecto interativo da situação de comunicação da rede,
pois é exatamente este aspecto que define sua singularidade. Mais adiante veremos como
esta peculiaridade comunitária da rede vai de encontro às perspectivas mais atuais das
novas estratégias de marketing, que apostam na interatividade com o cliente e no respeito
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American Online Annual Report (AOL Report), 1998. <http://www.aol.com/aolar/ar98.html/>
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às características culturais das suas comunidades de origem para posicionar seus produtos
nos segmentos do novo mercado emergente.

Desde a invenção dos microcomputadores, a informática tem evoluído com maior rapidez
para tornar seu uso mais simples, ou seja, usuários necessitam cada vez menos dominar
comandos e códigos de linguagens complicadas para operá-los. Ao contrário, o processo
para tornar computadores cada vez mais amigáveis para uso, ou user friendly como se diz
no jargão do ramo, iniciou-se tão logo se pensou nas primeiras linguagens de programação
chamadas de terceira geração no final dos anos 50. Era a época da disponibilização das
primeiras linguagens comerciais que ampliaram o uso de computadores e iniciaram uma
corrida sem fim em direção ao usuário.

Com a distância que hoje temos em relação às diversas fases evolutivas da informática
desde os anos 50, fica claro perceber que ela caminhou de forma gradativa no sentido de
fazer do computador uma tecnologia utilizável pelo próprio cliente, eliminando aos poucos
o antes necessário agente intermediário entre usuário e aplicação, o técnico especialista, que
dominava os complicados códigos de operação e programação da máquina. Ao invés dos
usuários cada vez mais capacitarem-se nas complexas linguagens e comandos para
utilizarem os computadores, foram estes últimos que evoluíram no sentido de ficarem cada
mais adequados às necessidades dos primeiros. Hoje, os computadores são máquinas cujas
interfaces estão cada vez mais ao alcance de todos.

Alguns elementos de apoio à interação entre usuários e computadores foram criados
justamente para tornar possível a interatividade. Lévy (1993: 36) os chama de “princípios
básicos da interação amigável”: a representação figurada das funções programadas nos
computadores, os famosos ícones, em oposição as antigas formas codificadas; o uso do
mouse e das telas touch screen, artefatos sensíveis aos movimentos da mão do usuário que
criam uma sensação de interação corpórea com o ambiente - estes artefatos certamente
evoluirão para dispositivos ainda mais sofisticados, que atendam a comandos de voz e da
visão, ou que talvez até, no futuro, respondam a comandos mentais; a tela gráfica de alta
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resolução; a organização da informação em menus e catálogos associados à máquinas de
pesquisa, capazes de localizar informações solicitadas pelo usuário.

A interatividade da rede é marcada pela sua interface: o usuário, que está em interação
constante com o ambiente, seja com algum computador conectado à rede, seja com algum
usuário conectado a ela, o faz conforme as possibilidades do conjunto da arquitetura da
rede somada aos princípios básicos de uso. A imediatez e a velocidade de intercâmbio das
informações definem uma natureza altamente interativa da rede: o diálogo constante e
incessante do usuário com outros usuários e com o ambiente, presentes e disponíveis todo o
tempo, ao alcance de todos.
A expressão “customização”, adaptação para o português da expressão da língua inglesa
customization, foi criada para dar conta das adaptações de certos produtos às preferências
pessoais dos clientes (customer) que o adquiriram. Assim, ao comprar um novo carro o
“customizamos”: regulamos a distância do banco do motorista em relação aos pedais,
ajustamos os retrovisores, colocamos adesivos do nosso esporte favorito no vidro traseiro
etc. Um dos grandes sonhos da indústria de produtos é a criação de algo tão flexível que o
cliente possa modificá-lo ao seu gosto, de modo que atenda perfeitamente às suas
expectativas e necessidades pessoais.

Um dos produtos já disponíveis à customização são os jornais eletrônicos. A experiência do
Fishwrap236 desenvolvido pelo Massachussets Intitute of Technology, o MIT, oferece uma
seleção de informações provenientes de várias agências de notícias, organizadas de acordo
com o perfil de cada leitor, serviu como ponto de partida para uma grande transformação do
jornalismo praticado na rede. Este modelo possivelmente será crescentemente exportado
para outros setores - varejo, bancos etc. - quando a capacidade de personalização será a
tônica dos produtos e serviços disponíveis aos consumidores conectados. Já se encontram
disponíveis na Internet, alguns veículos bastante maleáveis às seleções dos leitores,
proporcionando acesso as mais diversas fontes jornalísticas, tais como as experiências do
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129

Crayon e da CNN.237 Leitores conectados crescentemente deverão fazer suas seleções das
mais diversas fontes para compor seus diários dos sonhos: a seção de política do jornal
Londrino Independent, a seção de esportes da Gazeta Sportiva de Milão, piadas do
Washington Post e a programação cultural do New York Times, por exemplo, poderão
compor a edição pessoal de um certo usuário. 238

Do mesmo modo já estão disponíveis sistemas de encomendas de produtos, tais como o
serviço da General Motors Company para os veículos da linha Saturn, um carro
inteiramente customizado pelo próprio cliente através de uma aplicação web ou em
terminais dedicados nas concessionárias.239 Em vez dos tradicionais mecanismos de ajuste
do banco do motorista, um assento apropriado à postura singular do usuário. Em vez de
ajustes nos retrovisores, espelhos diferentes, e assim por diante. É evidente que esta
personalização extrema só poderá acontecer em larga escala quando o parque industrial
estiver capacitado para suportar tal demanda. É neste momento que passamos a falar não
mais de customização - a simples adaptação de um produto ao gosto do cliente -, mas de
personalização, ou seja, a criação de produtos específicos e totalmente adaptados para
atender de forma ideal às demandas singulares de cada indivíduo.

A rede proporciona a realização deste antigo sonho, sobretudo devido a dois aspectos.
Primeiro, pelo seu caráter interativo, que permite que fornecedores e clientes dialoguem
intensamente. Segundo, devido a disponibilização de dispositivos multimídia, que
permitem que os produtos sejam experimentados diretamente pelos compradores, através
de simulações virtuais. Deste modo, o carro pode mudar de cor na tela com um simples
movimento do mouse e, ao mesmo tempo, pode-se simular a visão do motorista ao se testar
outros tipos de retrovisores.

237

Crayon está disponível em <http://www.crayon.com> e a rede de mídia CNN pode ser acessada em
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Regras de funcionamento foram sendo estabelecidas pelos usuários ao longo dos tempos.
Aos poucos se formou um vasto e complexo código informal, que orienta de modo quase
autônomo a convivência na rede. Esta convivência não se dá de forma tranqüila e a
vigilância às regras é exercida por cada um dos usuários em tensão permanente com as
ações reprovadas pela comunidade.
Basicamente, a netiqueta240, junção das palavras net (rede) e etiqueta, foi sendo aos poucos
estabelecida pela própria experiência dos usuários. Atividades consideradas invasoras, tais
como mensagens de e-mail não solicitadas, foram sendo aos poucos banidas da convivência
através da resposta voluntária dos usuários que se sentiram de alguma forma atingidos por
elas. Tudo leva a crer que as regras foram sendo estabelecidas desta forma, através de
recriminações públicas aos comportamentos considerados intoleráveis pela comunidade.
Estas regras têm uma repercussão extremamente forte sobre as atividades comerciais na
rede. Estas, se quiserem obter resultados positivos, devem estar extremamente atentas às
regras da boa convivência no ciberespaço. A “cidadania” na rede exige, de forma muitas
vezes intolerante, a observação atenta de todos os usuários à netiqueta.

Weinreich (1997) opõe-se ao conceito de cidadão, e opta por uma noção de
responsabilidade social do usuário da rede. “O netizen é um cidadão com uma conta na
Internet e a comunicação mediada por computadores é uma ferramenta sofisticada. Nada
mais (mas isso é sem dúvida bastante!). Esta ferramenta é usada por cidadãos que, por
através do seu uso, são capazes de superar as barreiras do tempo, distância, deslocamento
ou custos de telefone entre remetentes e destinatários. Assim, a comunicação mediada por
computadores oferece grandes possibilidades em interação social, políticas, trabalho e
entretenimento, mas requer um comportamento responsável em retorno. E isto é, até onde
nós conhecemos, o netizen.”241
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São famosos os casos de rejeição de ações consideradas ilegais, embora em outras situações
sejam perfeitamente aceitáveis. Existem listas negras242 de usuários com comportamento
indevido ao ambiente, algumas delas decorrentes de propostas tais como a levantada pelo
deputado republicano Chris Smith243, que elaborou junto à sua bancada do congresso
americano o Netizens Protection Act, uma espécie de regimento para a proteção do cidadão
da rede. Este regimento propõe a rejeição, através de processo civil, de atividades
comerciais não solicitadas e cobranças de serviços oferecidos na rede sem a autorização
expressa dos usuários, além dos tradicionais serviços eróticos.

O empreendedor interessado na Internet deve buscar compreender incessantemente as
razões pelas quais deve observar a netiqueta. A singularidade da rede em relação a outras
formações comunitárias é o fato de que, por um certo tempo, não havia um conjunto de
normas bem definidas por alguma representação de poder constituído que garantisse o
respeito às regras. Ainda hoje, “regras oficiais”, em grande parte simples adaptações das
leis do mundo off-line, nem sempre são totalmente apropriadas. Portanto, para que uma boa
estratégia de marketing atinja o objetivo de promover um forte relacionamento entre o
negócio e sua clientela ou colaboradores, observar a netiqueta com cautela é essencial e
indispensável.

No Brasil, tanto empresas como usuários passam por sucessivos processos de aproximação
com os novos mercados eletrônicos através de estudos do ambiente, acompanhamento de
experiências em outros países e pela observação direta do novo mercado. Ambos, empresas
e usuários, experimentam a grande novidade comunicacional que é a Internet. Ambos
procuram compreender as suas novas potencialidades comunicacionais e, ambos,
apreendem novos comportamentos de comercialização e consumo que já circulam na rede
mundial.
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Ver, por exemplo, lista negra eletrônica em <http://math-www.uni-paderborn.de/~axel/BL/blacklist.html>
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O comércio eletrônico na Internet/Brasil, apesar de contar no início do ano de 1999 com a
presença estimada de 13.700 empresas,244 ainda é uma novidade para a maioria das
organizações. Embora informações sobre estas atividades no país ainda sejam imprecisas,
não nos parece muito arriscado afirmar - baseados que estamos em estudos locais, em
Salvador, acrescidos de informação da mídia especializada - que a maior parte das
empresas presentes na rede brasileira apenas assinalam suas presenças no novo mercado
eletrônico através da simples disponibilização de anúncios, os chamados brochuwares.
Vendas interativas, testes e customizações de produtos, solicitações de reparos e assistência
técnica, interação direta e intensiva entre fornecedores e clientes, são ainda ações muito
raras. Estas inúmeras possibilidades de utilização das múltiplas potencialidades da rede
ainda são incipientes e desconhecidas pelas empresas e pelo grande público, e a maioria
destas novas possibilidades - já amplamente praticadas em outros locais do mundo -, são
praticamente inexistentes no comércio eletrônico da Internet/Brasil. Os números são
esclarecedores, neste caso. Embora possamos coletar aqui e ali cifras impressionantes,
como, por exemplo, que a Internet movimentou cerca 200 milhões de dólares no Brasil em
1998,245 na Bahia, apenas dez lojas utilizavam a rede até o final do ano passado para
efetuarem transações específicas de comércio eletrônico.246

Esta subutilização dos múltiplos recursos da rede demonstra o quão novo é o nosso
mercado eletrônico, e o quão ainda despreparados estão empresas e usuários. Aplicações de
negócios desenvolvidos especificamente para a rede, ainda são freqüentemente concebidos
por uma simples transposição do que se faz fora dela, através de outros recursos. Mas esse
cenário não é nenhuma surpresa, já que a presença do setor comercial na rede brasileira
data de apenas pouco menos de quatro anos. Vista desta maneira, a atividade comercial na
Internet brasileira, ao contrário de modesta, é incrivelmente dinâmica. Ao contrário de
incipiente, o mercado brasileiro detém a segunda maior taxa de expansão entre os dez
maiores, ficando sua taxa de crescimento dos últimos 12 meses abaixo apenas da Itália,
244
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neste grupo.247 “A Internet brasileira detém um dos maiores ritmos de crescimento entre
todas as redes nacionais do planeta, passando de uma situação de atraso no início dos anos
90, para a 18º posição em 1997 e daí para a atual oitava infra-estrutura no mundo, ainda
mantendo o mesmo ritmo vigoroso de crescimento explosivo desde que suas atividades
saíram do domínio estrito das universidades e instituições governamentais e passaram para
o domínio público em Abril de 1995.”248

Vários empreendimentos comerciais nacionais apostam em grandes negócios na rede.
Empresas como o supermercado Pão de Açúcar,249 com um investimento inicial de 500 mil
dólares em 1996 num website de vendas interativas, e o Banco Bradesco,250 com um
investimento estimado de 3,5 milhões de dólares no primeiro grande banco brasileiro que
disponibilizou transações de transferência eletrônica de valores via Internet, sem contar
com a iniciativa da Receita Federal251 de receber declarações de imposto de renda dos
contribuintes brasileiros via Internet desde 1997, que fez com que o Brasil se transformasse
no líder mundial de transferência deste tipo de informação, confirmam a tendência de
grandes investimentos num ambiente que apenas está começando a dar seus primeiros
frutos. O volume de negócios realizados no ano de 1997 foi de cerca de 20 milhões de
dólares252, modesto se comparado aos US$ 280 milhões previstos para 1999.253

Novos negócios surgem a cada momento na rede brasileira. Alguns alcançam grande
repercussão na mídia antes mesmo de se realizarem como empreendimentos de sucesso.
Este é o caso do Valeu254, um novo site desenvolvido por Jack London, um dos mais
famosos empreendedores do comércio eletrônico no Brasil, criador da BookNet, uma bem
sucedida livraria virtual brasileira, recentemente adquirida pelo grupo financeiro carioca
GP.255
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Gostaríamos de ressaltar neste ponto o fato do nosso estudo ter se posicionado num
momento extremamente oportuno para o acompanhamento da evolução dos investimentos
comerciais na Internet no Brasil. Efetuamos nossas pesquisas ao mesmo tempo em que o
mercado nacional faz suas primeiras experiências. A carência de dados e estudos anteriores
vai sendo compensada pelo caráter in vivo do nosso - desafiador e estimulante - objeto de
pesquisa. O desafio aumenta ainda mais quando percebemos que as iniciativas de comércio
eletrônico na Internet/Brasil vêm se modificando a cada dia, caminhando rapidamente para
um provável momento de clímax logo após o fechamento deste trabalho, dentro dos
próximos dois anos, quando é esperada uma explosão das vendas online e um aumento
exponencial das interações clientes/fornecedores através da rede.

Para serem bem sucedidas, aplicações de e-Business devem considerar que a singularidade
do ambiente da grande rede é resultante da convergência de várias características - suas
peculiaridades técnicas e sociais -, somadas as mais recentes tendências das práticas
comerciais no mundo. A simples transposição de antigas práticas de negócio para a
Internet, não apenas pode significar uma subutilização dos recursos atualmente disponíveis
na rede, como também pode concorrer para o fracasso do empreendimento a depender de
qual seja o setor de atuação na economia atual. “Devido ao fato da web apresentar um
ambiente fundamentalmente diferente para atividades comerciais daquele em torno dos
meios tradicionais, atividades convencionais de marketing estão sendo transformadas, já
que são freqüentemente difíceis de implementar na forma eletrônica.”256

A Internet foi lançada oficialmente no Brasil em 1990 pela RNP (Rede Nacional de
Pesquisa), contando com o apoio das Fundações de Pesquisa dos Estados de São Paulo
(Fapesp), Rio de Janeiro (Faperj) e Rio Grande do Sul (Fapergs), tendo sido executada sob
a coordenação política e orçamentária do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).257 Antes deste período a Internet tinha, no Brasil, uma
milhões de dólares, pelo Grupo GP ver, VASSALLO, Cláudia. “Ele Quer Dominar o Comércio Eletrônico no
Brasil.” In: Exame, 22/09/99, p.153-161.
256
HOFFMAN, Donna e NOVAK, Thomas. Op.Cit.
257
RNP. Documentos da Rede Nacional de Pesquisa. Junho/1995, <ftp://ftp.crdf.rnp.br/pub/netinfo/training/> (20/10/95).
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presença praticamente experimental, restrita a laboratórios de informática e alguns centros
de pesquisa das universidades.
A iniciativa da implantação da rede no Brasil “efetuou ações de base entre os anos de 1992
e 1993 com a implantação de uma espinha dorsal (backbone258) de comunicação, cobrindo
a maior parte do país, a velocidades mínimas de 9.600 bits por segundo (bps), a
implantação de um conjunto de aplicações em diversas áreas de especialização, e a
execução de atividades de planejamento para o período 1994/1995”259, no qual se logrou a
efetiva consolidação da rede.

As primeiras instituições conectadas à RNP foram aquelas voltadas para educação, pesquisa
ou gestão governamental. Cerca de 400 instituições de ensino e pesquisa do país já se
encontravam ligadas à rede no início de 1995, incluindo a maioria das universidades e
institutos de pesquisa governamentais. A partir dessa infra-estrutura, concebida pela
coordenação da RNP para o desenho de implantação estratégico da rede no país,
empreendimentos privados de informática puderam implantar suas redes de serviços para
atender a grupos de interesse específicos dentro da comunidade de educação e pesquisa.
Segundo estimativas de maio de 1995260, mais de 10 mil hosts261estavam interligados em
rede no país, abrigando aproximadamente cerca de 60 mil usuários ativos, basicamente
provenientes do ambiente acadêmico. A partir de abril do mesmo ano, quando o Ministério
das Comunicações e o Ministério da Ciência e Tecnologia decidiram lançar um esforço
comum de implantação de uma rede Internet global e integrada abrangendo todo tipo de
uso, surgiram as bases político/estratégicas da rede Internet/Brasil. “Nesse novo cenário, a
RNP foi chamada a cumprir nova missão, compreendendo a concepção e a implantação de
um modelo de serviços Internet no Brasil que assegurasse cobertura nacional e ampla
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capilaridade, vasta gama de aplicações, e baixo custo para o usuário final, reservando um
papel prioritário à iniciativa privada.”262

Somente a partir desta data pode-se falar em atividades comerciais na Internet no Brasil. A
estratégia de expansão “consistiu basicamente na ampliação e reconfiguração da rede de
uso puramente acadêmico com a aderência de todas as iniciativas de redes no país aos
padrões gerais previamente adotados de engenharia, interconexão, segurança etc.”263 Entre
o início de 1995 e final de 1996 a rede brasileira viveu um momento de transição no qual se
estabeleceu o perfil atual, acompanhando o cenário mundial de franca expansão das
atividades comerciais e da iniciativa privada na rede. Criou-se então o Comitê Gestor da
Internet Brasil,264 responsável por definir estratégias e padrões de implantação para os
pontos provedores de acesso, além de coordenar e supervisionar as ações na rede nacional.

Neste período inicial o foco de prioridade estratégica foi a expansão privada da rede, entre
outros aspectos, visando manter um baixo custo operacional para o usuário final e
conservar os nichos acadêmicos autárquicos sob responsabilidade de empresas
governamentais. O chamado “período de transição” assistiu a uma expansão vertiginosa da
rede nacional. No final de 1995 estimou-se a presença de 85 mil usuários, para já ao final
de 1996 passar para 250 mil, com as mais recentes estatísticas apontando para uma
população total em torno de 3,2 milhões de usuários.265

Mas o grande crescimento da rede deu-se no setor comercial. Partindo da ausência total de
iniciativas deste tipo em meados de 1995, o setor registrou desde então a maior taxa de
crescimento entre todos os outros setores presentes na rede nacional, com negócios que
faturaram até o momento, em 1999, cerca de 173 milhões de dólares, e investimentos já
efetuados na ordem de 42 milhões da mesma moeda. Os investimentos deverão atingir, até
o final do ano, a casa de 80 milhões de dólares.266 No final de 1996, aproximadamente
3.500 empresas brasileiras já estavam com seus endereços eletrônicos na rede: “elas estão
262
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de olho num mercado avaliado em 400 mil computadores conectados, com previsão de
iniciar o ano 2000 com um total de 4 milhões.”267 Hoje, como vimos, o número de
empresas brasileiras conectadas é superior a 13 mil, e o país já possui mais de 400
provedores de acesso disputando o mercado.268

Todo este cenário aponta para um campo de pesquisa profícuo e ainda pouco explorado,
carente de dados estatísticos e estudos analíticos mais aprofundados. A atividade comercial
na Internet, apesar de se encontrar em evidência, ainda é uma atividade nova e
razoavelmente desconhecida, mas que já catalisa a atenção do público e gera grandes
expectativas à sua volta.

Divulgar, conquistar consumidores, criar uma imagem de excelência junto aos seus
públicos, eis alguns dos desafios cotidianos de qualquer empreendedor de negócios. Hoje,
assim como os próprios serviços e produtos oferecidos pelas empresas, comunicação
tornou-se matéria-prima dos negócios. Diariamente busca-se sem cessar meios mais
eficientes de comunicação. Cartazes, jornais, outdoors, malas-diretas, rádio, televisão,
aparelhos de fax, telefones celulares, são hoje considerados meios standards, recursos
necessários e indispensáveis para realizar bons negócios. Neste cenário de buscas
constantes, a Internet surge como a principal novidade comunicacional dos últimos tempos.

Interligando computadores em todos os cantos do planeta, a Internet permite a circulação e
o acesso à informação de modo eficiente e a baixo custo.269 Sua expansão mundial tem sido
vertiginosa, e seu próprio crescimento tornou-se um dos principais motivos de atração de
novos empreendimentos interessados num imenso mercado emergente. Por diversas razões,
a Internet caracteriza-se ao mesmo tempo enquanto promissor espaço de novas
oportunidades de negócios e também como um novo desafio para soluções empresariais
ajustadas ao ambiente da rede, visto que a simples transposição de alguns procedimentos
das estratégias convencionais podem provocar efeitos desastrosos neste novo mercado. Ao
267
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examinar o funcionamento e as amplas possibilidades de desenvolvimento de atividades
comerciais na Internet, organizações estão se vendo obrigadas a estudar cuidadosamente o
funcionamento das normas de funcionamento da rede, suas regras para adequação da
circulação de informações de caráter comercial, e sobretudo avaliar o investimento de
integração dos seus sistemas de informação à interface web, hoje o espaço natural dos
negócios na grande rede.

Seria surpreendente que, em meados de 1999, ainda se entendesse a Internet apenas como
um ambiente acadêmico e não comercial. Hoje o número de usuários de aplicações
comerciais na rede supera em muito a soma de todos os outros tipos existentes, sejam estes
ligados, por exemplo, ao meio acadêmico ou às instituições governamentais. Conforme
Strangelove (1994)270, já em 1994, boa parte dos usuários da Internet já utilizava seus
recursos para fins privados ou para negócios, sendo que já a esta época era a aplicação que
detinha a maior taxa de crescimento da rede, praticamente dobrando a cada ano, taxa que se
mantém desde então em torno do mesmo patamar.

Muitos usuários de aplicações comerciais foram atraídos para a rede pelo interesse das
empresas em agilizar e diminuir custos de comunicação entre seus funcionários, sendo
inclusive um dos fatos históricos da explosão da Internet a incorporação pela rede em 1987
de todo o circuito do correio eletrônico entre sucursais da gigante norte-americana do setor
telefônico AT&T. A Internet pode transportar imediatamente informações digitalizadas a
baixíssimos custos e com boa margem de segurança para qualquer ponto do planeta,
bastando para isso que aí exista uma linha telefônica instalada.

Na verdade, ações comerciais estão presentes na grande rede desde seus primórdios. Já em
meados dos anos 80271, quando a Internet ainda era substancialmente uma comunidade
acadêmica, técnica e científica, atividades comerciais já estavam em funcionamento,
inicialmente associadas aos propósitos de pesquisa. Embora a Internet não pertença a
ninguém - nenhuma nação, nenhum grupo majoritário, nenhum conglomerado
270
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multinacional ou associação de empresas -, existem regras definidas e compartilhadas pelas
comunidades da rede sobre o que é ou não adequado em termos de comportamento dos
usuários. O fato da Internet ser um ambiente interativo de comunicação faz com que toda
informação enviada possa e deva ter a possibilidade de percorrer o caminho inverso. Isso
faz com que haja, não apenas a possibilidade imediata de intercâmbio, mas também com
que esteja implícita em toda comunicação a perspectiva de interação. Em outras palavras,
toda ação na rede está sujeita a uma reação. Portanto, ações comerciais indesejadas estão
sujeitas a reações punitivas imediatas, e com amplas possibilidades de difusão.

Diferente de outras situações, usuários despendem tempo e recursos materiais significativos
para acessar a rede. Deste modo, toda e qualquer informação acessada, enviada ou recebida
pelos usuários são fruto de um investimento do próprio usuário, seja em termos de tempo,
seja pelo pagamento de assinaturas de acesso, ou pelo investimento nos equipamentos.
Nestes custos estão incluídos os recursos utilizados, microcomputador, linha telefônica,
instalações etc., e o próprio tempo gasto em acessar as informações que, a depender das
condições locais da rede e dos equipamentos utilizados, pode elevar substancialmente a
sensação de gastos e investimento. Evidentemente, nos casos de uso de recursos de
instituições, estes custos são assumidos por órgãos governamentais ou entidades
mantenedoras públicas ou privadas, mas restando sempre o tempo investido pelo usuário.

A privacidade é outro aspecto diferencial no uso da Internet. Um aspecto de certo modo
polêmico pois implica na difícil redefinição de limites e territórios dos domínios público e
privado. Muitos outros aspectos podem ser considerados para compor o imenso mosaico de
variáveis que formam o tecido das normas de funcionamento da rede. Aspectos como
censura, controle fiscal dos valores em circulação no ambiente, integridade das
informações, vulnerabilidade dos banco de dados e direitos de propriedade sobre material
disponibilizado, figuram entre os mais destacados. Estas regras de funcionamento da rede
refletem a sua dinâmica social, além de apontar para a quantidade inumerável de condições
que definem a singularidade do seu ambiente.
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Encontramos, desde o início da história da Internet, várias características que acabaram por
produzir muitos dos aspectos da auto-regulamentação em vigor. A primeira formação
comunitária propriamente dita da rede foi de origem acadêmica, embora a precursora da
Internet, a Arpanet, abrigasse no princípio tanto militares quanto pesquisadores das
universidades norte-americanas. Desdobraram-se daí várias comunidades técnicas,
científicas, grupos de discussão política, ativistas, comunidades da contra-cultura,
cyberpunks, hackers, crackers, e inúmeras outras comunidades e tribos virtuais que
povoaram a rede de modo plural e inédito272.

Vários fatores concorreram para o estabelecimento de restrições a atividades de caráter
comercial, embora não somente a este tipo de atividade. Na verdade, as restrições não se
dirigem diretamente a esta ou aquela atividade, mas sim à forma como esta ou aquela é
desempenhada. Contudo, dois aspectos nos parecem mais relevantes para o surgimento de
comportamentos restritivos na rede: o custo imposto ao usuário e o caráter interativo da
rede, que permite responsividade imediata e fortemente combativa à comportamentos
inadequados.

O primeiro aspecto é o fato de que, diferentemente de outros ambientes, na Internet o
consumidor paga para ver o anúncio. Não é o que acontece quando passamos diante de um
outdoor na rua. Na rede o usuário paga sua inscrição e o tempo em que permanece online,
além de despender um certo tempo para acessar o produto ou o anúncio, ao menos na
estrutura web. Quando surgiram, as tecnologias push foram vistas como uma promessa para
reverter esta situação, minimizando o tempo de busca das informações, acenando para uma
possível mudança na questão problemática do usuário ir até o anúncio, e fazendo com que
este fosse até o usuário. Apesar do grande sucesso inicial, as tecnologias push caíram
rapidamente em desuso. Vários aspectos concorreram para o fracasso desta iniciativa,
sendo que problemas de performance do programa, e o próprio hábito de visitar sites já
difundido entre os usuários, aparecem como os principais fatores do insucesso.273
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O segundo aspecto decorre do caráter interativo do ambiente. Cada mensagem enviada,
pode receber uma resposta imediata, e pior, pode provocar uma reação contrária em massa
no interior da própria rede imediatamente após ter sido quebrada alguma regra da boa
convivência virtual. Na Internet o usuário tem uma posição mais ativa, bem diferente
daquela diante da TV, por exemplo, cuja forma de transmissão inspira uma sensação de
gratuidade.

Outra razão, mais específica, para gerar restrições às atividades comerciais na Internet
talvez decorra do fato da rede ter servido a propósitos não comerciais por muito tempo,
fazendo com que atividades com regras de funcionamento e natureza não similares as
primeiras iniciativas tenham sido vistas pelas comunidades pioneiras como invasoras. Mas
não é apenas na Internet que atividades comerciais são vistas como invasoras ou
destrutivas. Com certa freqüência encontraremos algumas abordagens que tratam do
assunto simplesmente em termos de oposição entre “consumidor versus publicidade”274,
onde esta última é geralmente tida como “enganosa (...), prática alienante (...), hino triunfal
do consumo”275, colocando-se em defesa dos primeiros denunciando o “Canto da
Sereia”276, que primeiro seduz o público consumidor, e depois o “afoga” através de uma
negociação desonesta, “devorando o consumidor nas malhas da lógica destrutiva e perversa
do consumo.”277

Atividades publicitárias estiveram presentes na Internet desde os seus primeiros dias,
mesmo que sem fins comerciais, já que editores, consultores e técnicos publicitários
habitam as comunidades virtuais desde seus primórdios. Atualmente, o encontro dos
usuários da rede com atividades comerciais está na ordem de um inevitável confronto:
quanto maior a grande comunidade conectada se torna, mais interesse desperta para o
mundo dos negócios, de olho no mercado formado por ela. Além disso quanto mais
sofisticados vão se tornando os dispositivos das aplicações Internet, mais altos ficam os
274
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custos de manutenção das instalações, tornando-os insuportáveis para os tradicionais
mantenedores da rede, governos e usuários. Cada vez mais fica evidente a urgência de
injeções de recursos alternativos a estes tradicionais, e aqueles provenientes de empresas
vêm garantindo os investimentos necessários. Novas opções que vêm rateando custos entre
anunciantes e usuários: a inserção de banners de patrocinadores, sobretudo nos portais, o
pay per view, além da receita direta dos serviços. Os recursos dos anunciantes são
fundamentais para a sobrevivência dos serviços nas redes e desempenham papel decisivo na
ampliação e sofisticação daqueles hoje disponibilizados, tornando-os atrativos e até mesmo
necessários aos usuários.

Em 1991, a US National Science Foundation, lançou uma série de restrições à circulação de
informações de caráter comercial em seu backbone. Tanto governos que financiam as
instalações dos backbones nacionais e das redes de pesquisa, quanto os usuários privados,
que pagam do próprio bolso o acesso à rede, naturalmente irão demandar melhorias dos
dispositivos de proteção dos seus interesses, tentando impedir o uso dos investimentos já
envidados às próprias custas para fins lucrativos de terceiros.

O ciclo atual, que concentra investimentos nas aplicações Internet e Intranet, vem
caracterizando-se pela intensificação da interação entre tecnologia da informação e
mudanças sociais de amplo espectro. Vivemos um período de sedimentação da distribuição
do poder computacional não apenas no interior das organizações, mas de toda a sociedade.
A Internet com suas características de alta capilaridade, grande capacidade de
disponibilização de ferramentas interativas de fácil uso, e sua natureza transnacional,
domina o cenário de transformações atuais, arrastando grande parte dos investimentos do
mundo dos negócios que procura alinhar-se ao novo cenário de oportunidades.

O mercado de informática vem sofrendo grandes alterações ao ser fortemente pressionado
para desenvolver aplicações voltadas ao auto-atendimento via Internet, no modelo
cliente/servidor. Ao lado disso, a instalação de ambientes Intranet, com eventuais portas de
acesso Extranet, também pressiona o mercado a desenvolver produtos capazes de operar de
modo eficiente tais implementações no ambiente interno das organizações. Esse novo
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quadro de demandas do mercado lança desafios com alto grau de complexidade técnica. O
ponto crucial da questão parece residir na necessidade de conexão do antigo ambiente dos
sistemas de informação das organizações a um novo cenário de redes telemáticas voltadas
ao auto-atendimento. Entretanto, o mercado ainda padece de baixa oferta de soluções
integradas e flexíveis, capazes de acompanhar o novo ritmo de mudanças ambientais e
fazendo com que os antigos sistemas de informação que apresentam baixos padrões de
interação com o ambiente interno, passem a interagir automaticamente com um novo
ambiente corporativo altamente integrado e - até com mais ênfase -, diretamente com
clientes, fornecedores e parceiros, que de agora em diante passam a dialogar
permanentemente com os sistemas de informação das organizações.

Nossa época é marcada pela forte disseminação de terminais privados residenciais, com alta
capacidade de processamento e armazenamento de informação, conectados às redes de
telecomunicações e consequentemente capacitados a emitirem faxes ou acessarem as redes
telemáticas, notadamente a Internet. O conceito cliente/servidor vem sendo crescentemente
adotado por praticamente todos os novos projetos, fazendo da disseminação do uso de
microcomputadores a base do processamento cooperativo. Em relação a Internet, supera-se
uma primeira fase quando as aplicações web eram praticamente todas estáticas, e os
serviços web dinâmicos e/ou transacionais conectados a bancos de dados e processadores
corporativos, raros há pouco tempo, começam a se difundir largamente.

Os sistemas de informação das corporações comerciais, em sua maioria, já vêm sendo
concebidos numa arquitetura que privilegia o foco de automação de serviços voltados ao
auto-atendimento, seja do usuário interno ou dos clientes externos. Os próximos passos da
evolução tecnológica apontam para a expansão das redes de alta velocidade, que em breve
deverão se tornar globais integrando-se numa grande rede capaz de transmitir grandes
massas de dados eletrônicos. Junto a isso, assistimos a adoção de ferramentas de
processamento remoto portátil, tais como os notebooks conectados a telefones celulares e
os novos palmtops com alto poder de processamento da informação e ainda maior
mobilidade. Também o design das interfaces vem sofrendo melhorias através do uso de
ferramentas geradoras de novas interfaces web incrementadas por plug-ins, uma nova
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geração de micro aplicativos que, associados aos scripts das home pages, conferem grande
avanço na funcionalidade e no tratamento estético dos websites.278

Deveremos também assistir nos próximos anos ao crescimento das aplicações transacionais
inter-institucionais, automatizando fortemente as relações e o processamento das
informações entre corporações. Esta expectativa baseia-se em grande parte na perspectiva
do barateamento para o intercâmbio de transações eletrônicas proporcionado pela Internet,
antes acessíveis apenas a empresas com capacidade de pagar por tecnologias EDI,
concorrendo para um aumento substancial da quantidade de empreendimentos interligados
em rede. A perspectiva da formação de uma imensa massa crítica de sistemas de
informações interconectados, poderá levar todo o ambiente institucional a um novo ponto
de inflexão, quando o acervo de produtos e serviços online acabe por redefinir um novo
contexto para o mundo dos negócios, cuja lingua franca deverá ser a transação eletrônica.

Como dissemos no início deste trabalho, o ciclo de investimentos na Internet ainda está em
curso e suas conseqüências ainda estão por serem compreendidas. Agora, de posse do
panorama das capacidades da tecnologia da informação atualmente disponíveis ou já em
uso na Internet, estamos preparados para examinar se os negócios estão de fato sofrendo
alguma transformação desde seus estágios atuais em direção a um novo formato eletrônico,
considerando a real extensão e complexidade desta afirmação.

A resposta para tais questões permanece sendo o grande desafio deste trabalho. No entanto,
para que possamos nos aproximar das respostas ainda será necessário efetuar um exame da
evolução dos métodos de desenvolvimento de soluções integradas, e as dificuldades
enfrentadas, na elaboração de sistemas de informação voltados às aplicações comerciais na
grande rede. Resta compreender de forma mais detalhada como vêm se desenvolvendo as
soluções de comércio eletrônico dentro de uma perspectiva estratégica de e-Business, que
considera o cenário mais amplo de mudanças que acabamos de compor.
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7. Capítulo III – Do Comércio Eletrônico aos Negócios Eletrônicos
“Community precedes commerce.”
John Hagel

“The open society, the unrestricted access to
knowledge, the unplanned and uninhibited
association of men for its furtherance--these are
what make a vast, complex, ever growing, ever
changing, even more specialized and expert
technological world, nevertheless a world of
human community.”
J. Robert Openheimer

Duas facetas da economia digital, o comércio eletrônico e a indústria de tecnologia da
informação que o torna possível, vêm evoluindo e crescendo num ritmo bastante acelerado
nos últimos anos. Nem mesmo os mais otimistas relatórios publicados há apenas um ano
conseguiram prever com precisão o crescimento no número de aplicações de e-Commerce
em todo o mundo e, em particular, no Brasil. Neste capítulo tentaremos não apenas
dimensionar este novo cenário de transformações, mas também compreender como vêm
sendo desenvolvidas soluções de comércio eletrônico.

O valor das transações efetuadas pelo comércio eletrônico ainda é pequeno se comparado
aos números macroeconômicos, embora sua taxa de expansão cresça numa proporção tal
que, dentro de poucos anos, mantidos os ritmos atuais, espera-se que passe a representar
parte significativa das atividades comerciais da economia mundial.279 Ainda mais
significativo que os montantes envolvidos nestas transações para a nossa pesquisa, é a
criação de novos processos de negócios efetuados pelas praticas do e-Commerce. Hoje,
tanto empresas cuja base de negócios está na Internet, como as tradicionais organizações de
produção de bens de consumo e serviços, estão convertendo muitos dos seus antigos
procedimentos de negócio para processos eletrônicos, em busca da redução de custos, da
melhoria dos serviços e do aumento de produtividade.
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Atividades de comércio eletrônico vêm sendo praticadas há alguns anos através de meios
convencionais, como o telefone, o fax e sistemas de processamento capazes de efetuar
intercâmbio eletrônico de dados com outros sistemas. A Internet disponibilizou novas
capacidades para ações de e-Commerce, e é responsável pela forte expansão do setor nos
últimos 4 anos. Ao mesmo tempo em que a Internet promove a expansão de atividades de
comércio eletrônico, desenvolve-se também a infra-estrutura tecnológica que suporta as
aplicações de negócio nas redes eletrônicas.

Tendo em perspectiva os acontecimentos recentes, pode-se supor que o futuro da
informação mundial caminha em direção à formação de uma imensa rede de redes
interconectadas por onde circularão os mais diversos conteúdos digitalizados. O cenário
atual, de forte investimento em redes telemáticas, vem transformando a Internet numa
espécie de caminho único e natural de toda informação. Várias modalidades midiáticas já
estão presentes na rede, como o rádio e os telefones. Espera-se que a televisão, em breve,
passe também a ser transmitida através de redes digitais.280

Contudo, não comungamos de uma visão exclusivista para o futuro. A informação,
esperamos, deverá continuar a circular nas mais diversas formas, sustentados pelos mais
diversos suportes. Os estudos de Curran (1992) revisitados no capítulo anterior sugerem
uma reconfiguração dos meios preexistentes, e apontam para um futuro onde novos meios e
antigos irão conviver em certa harmonia. Seguramente, meios analógicos não conectados
(off-line) continuarão operando. Entretanto, creditamos o caso da Internet a um tipo
peculiar e inédito, não somente devido a atual tendência de grande inserção da informação
em arquiteturas digitais, mas sobretudo quando se considera o forte investimento na rede
feito pelo meio empresarial visando novas oportunidades de negócios.

Existem várias maneiras de compreender e utilizar a Internet comercialmente. Umas delas é
usar a rede como ferramenta para ações de “telemarketing”, ou seja, desenvolver aplicações
na Internet estritamente enquanto meio de veiculação de produtos e contato direto com os
280
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clientes. Neste caso a rede é um meio de comunicação a mais dentre outros, apenas distinto
da TV, outdoors, rádio ou folders. Neste sentido atividades comerciais na Internet poderiam
ser compreendidas apenas como sendo “aplicações integradas e sistemáticas de tecnologias
de telecomunicações e processamento de dados, com sistemas administrativos, com o
propósito de otimizar o mix das comunicações de marketing usado por uma companhia para
atingir seus clientes.”281

Esta abordagem limita-se a enxergar a Internet como um dispositivo multimídia capaz de
interagir com o usuário, sendo este o principal aspecto diferencial de outros meios,
digamos, convencionalmente utilizados até aqui. Sem querermos dar as costas para esse
enfoque - a rede como novo veículo de comunicação -, não nos limitaremos a enxergar a
questão simplesmente desta maneira.

A Internet, muito além de ser apenas uma nova tecnologia de comunicação, é um ambiente
comunicacional que abriga características comportamentais peculiares, as quais ao mesmo
tempo refletem e influenciam a vida social como um todo. Além disso, a rede transformouse ela mesma num lugar de ação, um palco para os negócios. Ela não deve ser entendida
como um meio, mas sim como um ambiente de comunicação e ação, dito de outro modo,
um ambiente social ativado por uma situação de comunicação singular, que conjuga vários
dispositivos midiáticos e faz interagir de modo cooperativo os participantes do ambiente.
Não pretendemos de forma alguma negar o aspecto instrumental da rede, ou melhor, negar
que ela também é uma ferramenta de comunicação. No entanto, a Internet ultrapassa em
muito este aspecto restrito.

Preferimos compreender as ações comerciais na Internet numa dimensão um pouco mais
ampliada. Além de ser um “sistema de venda de produtos e serviços alinhado com os
programas estratégicos de marketing das empresas e direcionado para atingir usuários da
rede”282, e também públicos off-line sensíveis à imagem positiva da Internet enquanto
novidade tecnológica associada aos produtos e serviços, atividades de negócios na rede se
281
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desenvolvem num cenário amplo e global onde vários outros fatores - tecnológicos, sociais
e comerciais - entram em jogo.

Para se obter uma compreensão mais ampla quanto possível do conjunto de ações hoje
desenvolvidas de comércio eletrônico na Internet não basta observar os aspectos de
veiculação e venda através da rede, mas é também preciso compreender que ações
comerciais online se dão numa conjunção inédita para onde convergem, novas capacidades
de processamento da informação e novos dispositivos tecnológicos de comunicação que,
juntos, compõem um novo lugar de ação dos negócios e um novo ambiente social.
Encontraremos nas ações comerciais da rede as mais recentes tendências do marketing,
plataformas onde interagem sistemas de informação num ambiente cooperativo, as mais
novas aplicações web, tudo isso resultando em alta interatividade com usuários, e gerando
novos desafios para as metodologias de desenvolvimento das soluções, sobremaneira
aqueles referentes à questão da segurança da informação.

Além de mapearmos estes diferentes aspectos, e procurarmos extrair deste panorama uma
compreensão mais profunda do desenvolvimento do comércio eletrônico na Internet/Brasil,
pretendemos também demonstrar que a confluência destes aspectos favorece a aplicação de
várias estratégias do marketing inspiradas nas suas mais recentes tendências. A rede, ao
possibilitar a realização de várias tendências atuais do mundo dos negócios, tais como a
otimização

dos

processo

de

interação

entre

fornecedores

e

consumidores,

a

descentralização da capacidade de processamento da informação, a automação de processos
corporativos e o suporte para aplicações baseadas no modelo cliente/servidor, posiciona-se
num lugar de destaque como fator estratégico dos investimentos das organizações.

A mídia vem freqüentemente dando visibilidade a diversos negócios milionários do
segmento de comércio eletrônico. Alguns investimentos se destacam dentre eles, tais como
o da Cisco Systems,283 empresa fornecedora de equipamentos de informática cujo modelo
de negócio baseia-se numa plataforma mundial conectada à rede Internet, obtendo um
ambiente empresarial extremamente ágil, automatizado e integrado. Outros exemplos que
283
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mereceram grande destaque recentemente são o do eBay,284 empresa de leilões virtuais cujo
valor no mercado já se aproxima da pioneira Amazon.com, tornando-se uma das maiores
coqueluches das bolsas de ações norte-americanas, e o e*Trade,285 portal de aplicações
financeiras em bolsas de valores que vem transformando o perfil do investidor nos Estados
Unidos ao abrir as portas das bolsas para os micro investidores diretamente das suas casas e
escritórios.286

Mesmo com todos os holofotes recaindo sobre os novos negócios, o comércio eletrônico
não deixa de ser uma excelente oportunidade para empresas ainda não inseridas no mundo
virtual, mas que desejam conquistar novos mercados, minimizar custos operacionais e
aumentar a satisfação e a interação com seus clientes, ao estimular a adequação das
estratégias de marketing corporativo as novas tendências de um mercado cada vez mais
informatizado, interativo e personalizado. O crescimento de todo o segmento do comércio
eletrônico confirma este potencial, onde as previsões atuais - de julho de 1999 - apontam
para um volume de investimentos de aproximadamente 300 bilhões de dólares nos
próximos quatro anos.287

Apesar destas excelentes perspectivas, a elaboração de uma estrutura empresarial para
suportar aplicações de comércio eletrônico não é uma tarefa simples, apresentando diversos
desafios técnicos e exigindo mudanças na estrutura do próprio negócio, além de custos
freqüentemente elevados. Do ponto de vista do negociante, o crescimento das aplicações de
comércio eletrônico pode ser entendido como uma ameaça concorrencial, e um novo
desafio, não apenas para a estrutura de comunicação das empresas, mas sobretudo como um
novo desafio para os modelos de condução dos negócios. Aplicações de e-Commerce criam
novos riscos para a estabilidade dos mercados, impõem a implementação de novos
procedimentos de distribuição e demandam investimentos no sentido de transformar a
logística das organizações. Do ponto de vista técnico, o comércio eletrônico exige
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investimentos em infra-estrutura computacional e de tráfego de dados, implantação de
novos meios de pagamentos digitais e, principalmente, uma especial atenção para os novos
requisitos de segurança eletrônica.

O relatório da The Industry Standard, afirma que entre 1998 e 1999 o número de usuários
da web em todo o mundo cresceu 55%, o número de servidores Internet (hosts) aumentou
em 46%, o número de servidores web cresceu 128%, e o número de registros de domínios
web subiu cerca de 137 porcento.288 De acordo com um recente estudo da International
Data Corporation, IDC, entre 1998 e 1999 os ganhos dos provedores de acesso Internet nos
Estados Unidos - o Internet Service Providers, ISP -, deverão crescer 41 porcento. A
mesma entidade prevê que os ganhos do ISP irão se expandir a uma taxa média anual de
28% até 2003.289

Não importa qual estatística recentemente publicada se consulte, os índices de crescimento
do setor são sempre impressionantes. De acordo com a NUA,290 empresa norte-americana
especializada em consultorias estratégicas de e-Business, em maio de 1999 cerca de 140
milhões de pessoas já tinham acesso à Internet, mais da metade deste número nos Estados
Unidos e Canadá, conforme figura 6.
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Figura 6: Distribuição de Usuários com Acesso à Internet por Região, Maio de 1999

Fonte: HENRY, David et alli. Op.Cit., p.3.

Canadá e Estados Unidos não apenas ocupam a liderança mundial na distribuição do acesso
à Internet, mas também o fazem em relação à distribuição per capita entre seus habitantes.
A proporção de acesso entre a população norte-americana é bem maior que qualquer outra,
mesmo entre os países ricos, como pode-se verificar na figura 7.
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Figura 7: Percentual da População com Acesso a Internet de Casa ou do Trabalho, 1998

Fonte: HENRY, David et alli. Op.Cit., p.3.

Rápidas mudanças não ocorrem apenas na direção do crescimento do número de aplicações
na Internet, nem somente com o número de usuários, mas também na forma como a rede
tem sido utilizada. De acordo com pesquisas encaminhadas pela empresa Media Matrix
(1999),291 atividades educacionais dominam a lista dos 15 sites mais visitados da web. Ao
mesmo tempo, é curioso notar que nenhum dos sites da lista atual refere-se diretamente a
atividades de varejo online ou de e-Commerce. Hoje, quase todos os mais visitados
websites da rede oferecem conteúdos relativos à comunicação, às comunidades virtuais e ao
comércio. Enviar e receber e-mail, obter informações para pesquisas ou atividades de lazer,
acessar notícias e informações de negócios são as atividades que continuam a manter o
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shopping online em segundo plano.292 Entretanto, o fato da publicidade na Internet ter
movimentado em todo o mundo apenas na primeira metade deste ano, mais do dobro
investido em todo o ano passado, sugere o crescimento de importância dos negócios na
rede. “A Internet é um lugar para o comércio, um novo meio de encontrar parceiros e fazer
negócios com consumidores e fornecedores.”293

O comércio eletrônico é a parte mais visível do e-Business. Desde a primeira grande
explosão das atividades de comércio eletrônico na Internet entre os anos 1995 e 1996,
muita coisa mudou. A começar pela própria expressão. Neste período de pouco menos de
quatro anos constatamos que o termo “comércio eletrônico” tornou-se tão confuso quanto
limitado. Talvez no início, quando o tema ainda era uma completa novidade, a expressão
pudesse ser definida em poucas palavras. Mas, atualmente, o termo ecoa por toda parte sem
que se possa dizer precisamente se tem sido adequadamente aplicado. Falar de comércio
eletrônico virou moda.

É o conjunto estratégico de ações de inserção dos negócios no ambiente eletrônico que hoje
está no foco dos investimentos em e-Business. Assim, o e-Commerce é apenas um dos
componentes deste conjunto de ações empresariais, que ainda incluem as estratégias de
marketing corporativo, a definição e adoção de plataformas computacionais e das
tecnologias de processamento da informação, e a conseqüente remodelagem da arquitetura
da informação da organização (figura 8).
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Figura 8: Ações para Implementação de e-Business

Ainda que o número de aplicações transacionais - aquelas que incluem processamento e
transferência eletrônica de dados pela Internet, associadas a processos de controle e
autenticação das transações pelos próprios sistemas do ambiente corporativo ativados pela
aplicação do usuário - venha crescendo rapidamente, as cifras apontam para uma pequena
quantidade de empreendimentos desta natureza, comparativamente ao volume total de
domínios já instalados. Ainda são raras as iniciativas de integração de sistemas de
informação corporativos à rede. Dados de um estudo empreendido no primeiro semestre de
1998 pela revista Business Week294 demonstraram que, nos mercados norte-americano e
britânico, apenas 6,7% dos websites comerciais disponibilizavam serviços de autoatendimento, ou seja, serviços web transacionais que conectavam usuários a sistemas, que
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por sua vez processavam informações e utilizavam estruturas de banco de dados
corporativos.

Talvez devido ao fato da Internet ainda ser um fenômeno recente e seu uso vir
transformando-se rápida e constantemente em alta taxa de expansão, ainda são raros
estudos estatísticos de maior consistência que forneçam dados confiáveis acerca do seu real
impacto econômico. Nosso estudo baseia-se em dados organizados por institutos
internacionais de pesquisa, e também em informações coletadas pelas empresas e
divulgadas em publicações da grande mídia, que quase sempre vêm aspectos positivos no
forte ritmo de crescimento dos empreendimentos comerciais na Internet. É preciso ver com
certa reserva o entusiasmo que cerca o assunto. Muitas das publicações circulantes
representam a vontade da grande indústria de tecnologia da informação, sem
necessariamente refletir aspectos críticos acerca do que de fato esperar deste momento de
profundas transformações, e grandes investimentos em aplicações de e-Business.

São numerosos os exemplos que pretendem demonstrar o crescimento da Internet e do
comércio eletrônico nos últimos anos. Por outro lado, as estatísticas tomadas isoladamente
são de fato impressionantes. Menos de 40 milhões de pessoas em todo o mundo estavam
conectadas à Internet no final de 1996. No final de março deste ano, ou seja, pouco mais de
dois anos depois, cerca de 140 milhões acessam a Internet. 295 Da mesma forma, cerca de
627 mil domínios estavam registrados na Internet no final de 1996. Atualmente calcula-se
que existam cerca de 2,7 milhões de domínios. O tráfego de informações eletrônicas, bem
como as consultas online dobram a cada 100 dias na Rede. A empresa de informática Cisco
Systems fechou o ano de 1996 com um faturamento de vendas via Internet de cerca de US$
100 milhões. A mesma empresa encerrou o ano de 1997 com um impressionante total de
vendas de US$ 3,2 bilhões.296

Em 1996, a primeira livraria virtual, a Amazon.com, registrou um total anual de vendas
anuais de US$ 16 milhões. Em 1997, ano que registrou uma corrida dos gigantes do setor
295
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de livros para investir em negócios na Internet - Barnes & Nobles, nos EUA, Blackwell, na
Inglaterra, e Livraria Cultura, no Brasil, dentre outros -, a Amazon.com totalizou US$ 148
milhões em vendas na rede. Ao final de 1998, este número subiu para 326 milhões de
dólares. Em janeiro de 1997, a Dell Computers vendeu 1 milhão de dólares em
equipamentos de informática via Internet por dia. A companhia declarou ter negociado uma
média mensal de 6 milhões de dólares em venda de equipamentos por dia em dezembro do
mesmo ano.297

No Brasil, o Bradesco iniciou um grande programa de criação de agências virtuais em
1996, o Bradesco Online, com um investimento inicial de US$ 1,5 milhão.298 No início de
1998, o banco anunciou a criação de um shopping virtual associado ao site, o Bradesco Net.
Durante as vendas de Natal em dezembro de 1998, o shopping virtual do Bradesco
movimentou cerca de US$ 36 milhões em vendas, contando no final do ano passado com
um 86 grande lojas associadas e mais de mil outras lojas de destaque como proponentes,
que aguardavam análise das parcerias pelo banco.299 A cadeia de supermercados do grupo
Pão de Açúcar, que investiu cerca de US$ 12 milhões em seus serviços de vendas através
da Internet associados à entrega das compras a domicílio, declarou que cerca de 14% das
vendas das áreas urbanas atendidas já estavam sendo feitas por este serviço em janeiro de
1999.300

Esforços do setor público e privado no sentido de ampliar ações de comércio eletrônico
continuam sendo envidados. Pode-se constatar, entretanto, que as maiores evidências de
crescimento advém dos índices das firmas privadas e da indústria, embora no Brasil o setor
público tenha tido grande participação. É o caso da Receita Federal, 301 líder mundial de
recebimento de declarações de rendimentos via Internet.
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Mais recentemente, novos dados adicionam-se aos citados acima. Durante o primeiro
trimestre deste ano a Dell Computers atingiu a média diária de vendas de 18 milhões de
dólares, o que significa 30% do total negociado pela empresa, líder norte-americana do
setor de vendas de equipamentos de informática direto ao consumidor. A empresa afirma
que pretende fazer a metade das suas vendas através da Internet já no próximo ano.302
Usuários da Quicken Mortgage, instituição de crédito imobiliário exclusivamente online,
somente nos Estados Unidos movimentaram 400 milhões de dólares nos três primeiros
meses de 1999, comparados aos 600 milhões movimentados em todo o ano de 1998.303

Também no Brasil, o crescimento é perceptível. O serviço de Home e Office Banking do
Bradesco já atinge 15% das contas do banco - 1,1 milhões de contas de um total de 7,4
milhões -, o maior do país. São efetuadas cerca de 3,4 milhões de transações pelo serviço
Bradesco de Internet Banking. Também nesta direção, um dos maiores empreendimentos
na rede brasileira, o Pão de Açúcar Online, conforme vimos logo acima, afirma ter
efetuado parte considerável das vendas das regiões atendidas pelo serviço de entrega a
domicílio sob encomendas feitas no website do supermercado.304

Sob a influência deste cenário de forte crescimento, as previsões de apenas um ano atrás
vêm sendo rapidamente refeitas. O relatório anual do Departamento de Comércio norteamericano lançado no início de 1998, o The Emerging Digital Economy Report, sugeria que
o mercado do comércio eletrônico entre empresas - o business-to-business -, deveria atingir
a marca de 300 bilhões de dólares em 2002. Grande parte das atuais previsões acreditam ser
este um índice subestimado. Por exemplo, o instituto Forrester Research estima que o
comércio business-to-business irá atingir a marca de US$ 1,3 trilhões, já em 2003. Servindo
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como referência comparativa, o mesmo instituto de pesquisa estima que o mercado entre
empresas na Internet tenha movimentado 43 bilhões de dólares em 1998.305

De modo similar, previsões afirmavam que o varejo online iria atingir a marca de US$ 7
bilhões negociados em 1999. Segundo expectativas apontadas no novo relatório anual do
Departamento de Comércio norte-americano, publicado em julho passado, este número já
foi superado no ano passado, ficando as estimativas sobre o montante total movimentado
entre 7 e 15 bilhões de dólares.306 As mais recentes previsões apontam para valores entre 40
e 80 bilhões de dólares no mercado de varejo conectado para 2002. E mesmo esses números
tornam-se pequenos quando comparados aos resultados de um recente estudo financiado
pela Cisco Systems sobre os valores movimentados nos mercados entre empresas, e entre
empresas e consumidores, em 1998. O estudo estimou que uma análise mais detalhada
apontaria para algo em torno de 102 bilhões de dólares, ao alegar que grande parte do
volume negociado não é pago através de transações eletrônicas, mas sim por meios
convencionais não contabilizados na maioria nos estudos.307

A própria definição dos limites do comércio eletrônico ainda está por ser feita. A grande
maioria dos estudos consideram como sendo atividades de comércio eletrônico apenas
aquelas integralmente negociadas e pagas online. Mas mesmo essas pesquisas são
obrigadas a confiar em dados fornecidos por empresas que incluem nas suas declarações os
valores movimentados daqueles negócios cujas transações foram apenas auxiliados pela
Internet. Deve-se considerar se estes negócios teriam sido realizados sem o apoio da rede.

O fato é que esses números podem não estar revelando um quadro muito nítido sobre o que
de fato acontece, pois do mesmo modo, transações comerciais suportadas apenas em parte
pela Internet utilizam um grande número de componentes de sistemas não conectados a
grande rede.308 Por exemplo, atualmente quando uma loja virtual brasileira faz uma venda
direta ao consumidor através de cartão de crédito, toda a transação de autorização do
305
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crédito e cobrança é efetuada fora da Internet. Contudo, possivelmente, boa parte das
pesquisas irá adicionar os valores negociados nesta situação ao volume total movimentado
pelo comércio eletrônico, fazendo crescer aos nossos olhos o impressionante sucesso
comercial da Internet em todo o planeta. Ressaltamos, mais uma vez, que um trabalho de
pesquisa mais apurado deve ser levado a cabo para determinar a real participação da rede
na realização destes negócios. Não são conhecidos estudos específicos que traduzam em
números a parcela de influência da rede no mercado.

Por outro lado, não se pode desconsiderar um papel importante da mídia na composição de
um cenário otimista e, por vezes, eufórico. Trata-se de avaliar a parcela de influência da
grande mídia, sobretudo dos jornais e revistas especializadas sobre o sucesso do comércio
eletrônico. O volume de negócios efetuados em alguns dos sites de maior sucesso da rede
deriva, a exemplo do e*Trade, segundo The economist (1999), de um “eufórico clima
inflacionário, tipicamente simulado por grupos de interesse para atrair pequenos
investidores a cooperarem na supervalorização das ações para depois auferirem ganhos de
grande soma através de manobras de súbita desvalorização no mercado de capitais.”309

De fato, basta verificar a inquietante supervalorização das ações de algumas empresas
virtuais. Sem dúvida, o valor mais impressionante citado em The Industry Standard
Report,310 é o valor nominal das ações da livraria virtual Amazon.com equipara-se aos do
laboratório farmacêutico Pfizer - dono da patente do medicamento Viagra -, cujo parque
industrial em décadas de existência contabiliza várias indústrias instaladas em 12 países,
contando com um quadro atual de cerca de 70 mil funcionários. Parece razoável supor que
existe uma tremenda disparidade entre os valores das ações e a real capacidade financeira
destas empresas, a considerar que a Amazon.com conta atualmente com 320 funcionários e
apenas acaba de completar seu sexto ano de existência, vendendo livros e discos.311
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O mercado atual aposta na expectativa de ganho. Investidores apostam na perspectiva de
que estas empresas representam mais do que bons negócios. “Elas representam o
surgimento de um novo modelo de negócios do futuro.”312 Deste modo, supõe-se, elas
deverão aumentar seu valor rapidamente ao serem as primeiras a operarem num novo
formato bem mais competitivo. A diferença residiria na acumulação crescente de
informações acerca dos produtos e dos clientes e, sobretudo, na forte integração em cadeia
de todos os agentes do processo do negócio, partindo do próprio intermediário - no caso a
livraria virtual -, e envolvendo editoras, operadoras de crédito, empresas de entrega e
correios e clientes consumidores.

Assim, investidores aplicam seu dinheiro em ações de empresas eletrônicas achando que
elas vão gerar grandes lucros no futuro. Como resultado destes investimentos, estas
empresas passam a valer mais no mercado de ações. Então elas significam um bom
investimento, porque valorizada no mercado. O que acaba gerando mais dinheiro. Este é
um ciclo que vem ocorrendo desde que a Amazon.com despontou no mercado de ações de
empresas eletrônicas norte-americano, o Nasdaq.313

Não nos aprofundaremos nesta questão, mas atentamos aqui para o aspecto crítico acerca
do acelerado processo de expansão dos negócios, que não obrigatoriamente forma um
quadro consistente a tal ponto que possa inspirar confiança quanto à manutenção das atuais
taxas de crescimento, tão facilmente replicadas pelas estimativas trazidas à luz pelos mais
respeitosos institutos dedicados ao assunto. Preferimos adotar uma perspectiva
parcimoniosa e, sobretudo, crítica.

A prosperidade aparente dos negócios eletrônicos não pode ser analisada sem que sejam
consideradas as complexas inter-relações entre tecnologia e sociedade, e entre os interesses
da indústria da informação e os mercados. É preciso questionar a noção de que a adoção
312
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destas novas tecnologias vão ser adotadas paulatinamente sem quaisquer impedimentos ou
movimentos de fluxos e refluxos. Ainda é cedo para concluirmos que o crescimento se dará
sem restrições. Neste sentido, é preciso entender que a tecnologia pode nos proporcionar a
capacidade de criar sofisticadas redes de comunicação que tornam desnecessária a
centralização de poder político e econômico, mas o fato de criarmos estas redes não implica
obrigatoriamente que aqueles que hoje estão no poder irão abdicar dos seus privilégios
simplesmente porque a tecnologia atual é capaz de criar tais redes, nem tampouco significa
que aqueles que hoje não têm poder irão lançar mão de alguma quantidade deste para dar
voz às suas justas reivindicações.314 Ao mesmo tempo, devemos lembrar que a bolsa de
ações também é um mercado que aposta sem cessar em novos modelos empresariais que
contenham a promessa de sucesso no futuro, e este pode ser um dos principais fatores que
jogam os valores deste mercado para o alto.

A influência dos fatores mídia e mercado de ações não podem ser desconsiderados na
análise destes fenômenos de supervalorização das empresas virtuais. Somente isto daria
vazão a inúmerqas outras teses em escolas de comunicação e economia, ou administração,
que poderiam explorar a grande variedade de relações e entrecruzamentos, na sociedade
contemporânea, do papel da mídia e do mercado.

O fato é que a Internet vem desempenhando um papel destacado numa grande quantidade
de transações comerciais, estejam elas sendo computadas nas estatísticas ou não. A rede
desempenha um importante papel comercial ao auxiliar consumidores na tarefa de localizar
produtos e colocá-los em contato com vendedores, transformando-se num grande “nãolugar” de trocas comerciais. Além disso, não podemos deixar de considerar que a rede
também exerce forte influência nas compras feitas fora da rede, como aponta recente estudo
encampado pela Cyber Dialogue.315 Estima-se que vendas negociadas e pagas online em
1998 somaram US$ 11 bilhões, enquanto que aquelas negociadas e pagas off-line,
ultrapassaram a marca dos US$ 15 bilhões. Já as compras feitas sob influência de pesquisas
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de preços e produtos na Internet e pagas off-line teriam alcançado a cifra de 51 bilhões de
dólares.316
O conceito de “lugar” aqui cede à idéia de não-lugar segundo a proposta formulada por
Augé (1994), ou seja, de “espaços que não são em si lugares antropológicos e que,
contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os lugares antigos.” 317 A rede
estabelece um novo mercado, mas que deve ser mais entendido como “espaço” do que
“lugar” (place), no sentido dado nos “4 Ps” da publicidade: preço, produto, ponto-de-venda
(place) e promoção.318 Assim, é preferível pensar o mercado da rede, de modo mais
preciso, como um marketspace, onde algumas referências antigas do comércio
convencional se desfazem para dar vez a novos elementos.

Prosseguindo, é fácil notar a diferença existente entre os mercados norte-americano e todos
os demais, em particular, o brasileiro. Nos Estados Unidos cerca de 73% das empresas já
operam transações de negócios na Internet. Um terço dos lares norte-americanos estão
conectados à rede e quase metade destes fizeram compras online nos últimos seis meses.
Em comparação, apenas 7% dos adultos australianos que acessaram a rede no último ano
fizeram compras na rede, e apenas 11% dos europeus ocidentais compraram através da
Internet nos últimos três meses de 1998.319 No Brasil, 72% dos usuários afirmam estar
disposto a comprar pela rede, embora apenas 27% o tenham feito na primeira metade de
1999. O mercado brasileiro mostra-se ávido por iniciativas do setor, é o que afirma a
pesquisa desenvolvida pelo portal de serviços Universo Online, e divulgada pelo jornal
Folha de São Paulo.320

As diferenças entre os níveis de desenvolvimento de aplicações comerciais eletrônicas nos
diversos países decorre de vários fatores, e não apenas da infra-estrutura tecnológica e da
riqueza dos mercados. Segundo dados do Departamento de Relações Exteriores dos Estados
316
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Unidos,321 em alguns países, questões como segurança e privacidade ocupam o primeiro
posto na preocupação dos empresários e consumidores e acabam por deter o crescimento
mais rápido do número de empreendimento de negócios online. Já em outros países, fatores
políticos ou de legislação fiscal contribuem para arrefecer os ânimos. Entretanto, o citado
relatório afirma que o fator que mais contribui atualmente para deter o crescimento da
Internet comercial no mundo é o custo operacional dos sites associados aos gastos
destinados ao acesso à rede. Por exemplo, estudos do DSA Analytics 322 citados no relatório
afirmam que os japoneses acessam cada vez mais freqüentemente a rede, mas o tempo de
cada acesso permanece constante. Os usuários japoneses acusam os custos de acesso como
o principal fator de impedimento para um uso mais prolongado.323

Do mesmo modo, países nos quais usuários fazem uso prolongado e mais freqüente da rede
invariavelmente têm políticas de preços telefônicos fixos para chamadas de longa duração,
sobretudo para uso doméstico. Ao mesmo tempo, provedores de acesso vêm cada vez mais
praticando preços fixos mensais, não importando o volume de tempo consumido pelos
usuários. Outras iniciativas mais agressivas já disponibilizam acesso gratuito, ou
parcialmente gratuito, à rede. Alguns fazem promoções para assinantes incluindo a
distribuição de equipamentos ou prêmios. Ações desta natureza, associados aos serviços e
facilidade de vendas via Internet têm desempenhado um papel importante para o
desenvolvimento do mercado online.324

Outro fator determinante da expansão do e-Commerce é o aumento na oferta de conexões
de alta velocidade e a esperada queda de preços destes serviços. Investimentos feitos por
operadoras de telecomunicações em todo o mundo visando a implementação de bandas de
alta velocidade começam a gerar frutos. Pode-se esperar por um crescimento acentuado de
oferta destes serviços, com previsões de que os websites em breve estarão operando com
gráficos e vídeos bem mais poderosos do que os atuais recursos multimídia. A expectativa
associada ao processo de privatização e desregulamentação governamental do setor de
321

US Department of Foreign Affaires Annual Report, 1998. <http://www.usdfa.gov/ar1998.html>
(19/04/1999).
322
DSA Analytics <http://www.dsasiagroup.com>.
323
US Department of Foreign Affaires Annual Report, 1998. Op.Cit.
324
HENRY, David et alli. Op.Cit., p.7.

164

telecomunicações em grande parte dos países industrializados ou semi-industrializados é o
de uma queda de preços nos serviços de telefonia e um aumento de qualidade da oferta de
novas modalidades. Com isso espera-se um aumento acentuado de empreendimentos de
comércio eletrônico, é o que afirma o relatório de 1999 do Departamento de Comércio dos
Estados Unidos.325

O instituto Forrester Research afirma que desde 1998, quando foram desregulamentadas as
políticas de telecomunicações na Alemanha, vêm sendo praticados localmente preços
especiais para acesso à Internet. Estas medidas já demonstram amplos resultados com o
aumento significativo de oferta de serviços de e-Commerce.326 Do mesmo modo, na
Inglaterra, que possui uma das mais liberalizadas políticas de telecomunicações do planeta,
várias iniciativas agressivas para conquistar consumidores da Internet, que vão desde a
redução dos preços dos pulsos para assinantes da rede até a total gratuidade do acesso, vêm
sendo praticadas. Essas medidas visam fazer frente aos serviços oferecidos por empresas
norte-americanas que saíram na frente neste mercado, e que gozam de total liberdade de
ação dentro do território britânico. Por exemplo, a Dixons, provedora líder de acesso na Grã
Bretanha oferece gratuitamente o serviço de acesso à rede, sendo que os clientes apenas
assumem as despesas dos pulsos telefônicos consumidos.327

A natural liderança dos Estados Unidos no comércio eletrônico vem diminuindo a medida
que outros centros vêm desenvolvendo iniciativas em todo o mundo. Apesar do número de
usuários e de empreendimentos continuarem crescendo nos Estados Unidos e Canadá, a
participação deste bloco no mercado internacional caiu de 62% em 1997, para os atuais
56%, conforme pudemos constatar mais acima na figura 6. O desenvolvimento da infraestrutura necessária, e a expansão do acesso à Internet, são medidas adotadas não apenas de
forma isolada em alguns países, mas também por associações internacionais dedicadas ao
desenvolvimento regional, tais como a Organização para o Desenvolvimento e Cooperação
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Econômica (OECD), a Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) e a Free Trade Area of
the Americas (FTAA).328

Ao mesmo tempo, o governo norte-americano, notadamente a vice-presidência dos Estados
Unidos através do seu líder, Al Gore, vêm empenhando grandes esforços para promover o
desenvolvimento de políticas globais de livre comércio eletrônico. É evidente a vantagem
comercial norte-americana no setor, o que confere a este esforço o caráter político e
comercial de ser mais uma frente na tentativa de obter um domínio ainda maior da
hegemonia dos Estados Unidos na economia mundial. O fato é que esta política tem
arrastado consigo um imenso investimento na infra-estrutura de conexão em redes digitais
em todo o planeta. Os cinco princípios lançados no relatório de 1997 da presidência norteamericana intitulado “A Framework for Global Electronic Commerce”329 têm fornecido um
conjunto de instigantes argumentos para discussões em todo o mundo acerca dos destinos e
dos direcionamentos dos investimentos em e-Business.

Reconhecendo o investimento mundial em e-Commerce, empresas de todo o planeta têm
levado a cabo novos investimentos. Estimativas indicam que o total de informações em
outras línguas que não a inglesa tem crescido consideravelmente, sendo que se espera que
em 2003 já ultrapassem a metade de todo o conteúdo da rede, revertendo o quadro atual que
confere ao inglês o absoluto domínio do cenário com cerca de 80% de todo o material
disponível. Ao lado disso, melhorias nos serviços de tradução, tanto por pessoas como por
máquinas, e novos browsers capazes de reconhecer caracteres de todos os idiomas irão
aumentar significativamente o alcance da rede a praticamente todos os povos.330

Na medida em que a Internet vai cooperando com o processo de instalação de um imenso
mercado mundial de oferta e consumo, inicia-se o movimento de análise para averiguar o
impacto das atividades comerciais eletrônicas sobre os fluxos dos negócios internacionais.
328
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Contudo, o tamanho e a direção deste impacto permanecem incertos. A abertura de novos
mercados pela Internet tem chamado a atenção de muitos interessados, e vários
empreendimentos estão sendo desenvolvidos especificamente visando a expansão de
negócios em escala mundial através da rede. Recentemente o US-Style.com lançou um
shopping online para consumidores japoneses poderem adquirir produtos norte-americanos
através de encomendas pela Internet. Este é o primeiro site produzido nos Estados Unidos
totalmente em japonês e dedicado a um mercado específico de consumo, podendo, a
depender do seu sucesso, iniciar uma nova onda de investimentos em sites interregionais.331

Ao mesmo tempo, pode-se verificar várias outras tentativas de alcançar mercados globais
através da oferta de serviços integrados. Estes novos serviços desafiam regras e leis de
proteção dos comércios regionais, gerando novas questões acerca dos mecanismos fiscais e
de câmbio, além de preocuparem mercados menos capacitados a concorrer de maneira tão
franca numa perspectiva mundial. Por exemplo, os países Nórdicos são pioneiros no eCommerce móvel, ou seja, feito através de telefonia e processamento sem fio por celulares,
notebooks e palmtops onde quer que se esteja. Já o Japão acaba de lançar o primeiro site do
mundo a integrar cartões de débito e crédito para operações de transações financeiras
executadas em tempo-real.332 O Brasil lidera o mercado mundial de declaração de impostos
via rede, sendo esta iniciativa consultada e adotada em vários países.333

O impacto do comércio vai bem além dos valores movimentados pelas transações
comerciais na rede. Organizações se envolvem com a Internet em busca de novos
mercados, maior proximidade e interatividade com os segmentos de clientes, otimização de
processos administrativos e de gestão da informação, redução de custos, e desenvolvimento
de novos produtos e serviços. A Internet também impõe uma nova disciplina de preços no
mercado, ao facilitar a coleta de informações sobre os produtos e sobre negociantes, estes
sempre em busca de parcerias, ofertas e demandas.
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Podemos situar pelo menos três fases do comércio eletrônico desde as primeiras iniciativas
de sucesso até os dias atuais. Estas fases se confundem com a própria evolução tecnológica
ocorrida no período - sensivelmente alinhada aos ciclos de investimentos em informática
conforme vimos no capítulo II (Strassman, 1997; Fossum, 1992) -, e cujos produtos e
ferramentas associados aos diferentes momentos estratégicos do e-Commerce, formam um
conjunto que se confunde com as próprias fases de investimentos do e-Commerce. A cada
momento, a tecnologia vem oferecendo suporte alinhando-se as diversas aplicações
desenvolvidas.

A primeira fase do comércio eletrônico na Internet, cujo esquema está representado na
figura 9, caracterizou-se pela venda de bens de consumo específicos tais como livros e
CDs, e foi de fundamental importância para a história do e-Commerce. Isto se deve não
apenas ao caráter fundador destes empreendimentos, mas sobretudo pelo fato deles
demonstrarem a capacidade e o potencial comercial da rede, com a sua habilidade singular
de penetrar espaços e segmentos de consumo, e expandir eficientemente ações comerciais.
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Figura 9: Primeira Fase de Investimento do Comércio Eletrônico (1995-1996)

As qualidades positivas do e-Commerce foram inicialmente exploradas pelos vendedores de
commodities específicas, em iniciativas como as da Amazon.com, da CDNOW334 ou do
serviço 800-Flowers,335 que são versões para a Internet de uma livraria, uma loja de discos
e uma floricultura. Livres das restrições da atuação em mercados locais e esquivando-se dos
custos das instalações convencionais, estes empreendimentos, somados a não mais que uma
dezena de outros, foram os primeiros a alcançar grande sucesso comercial, atingindo
mercados distantes através dos serviços de entrega a domicílio, e com capacidade de reagir
aos estímulos e demandas do mercado em tempo-real.

Esses empreendimentos alcançaram grande sucesso ao agregarem valor às suas
mercadorias, não apenas oferecendo a comodidade da entrega a domicílio, mas
334
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principalmente através da capacidade de processar e fornecer as mais diversas informações
aos usuários. Os clientes logo se deram conta de que tais empresas não eram apenas lojas
virtuais no sentido de concentrarem-se na venda direta ao consumidor conectado, mas sim
fornecedores de produtos de alto valor agregado, que atuavam numa rede de acesso a
serviços. Dentre estas iniciativas estão as máquinas de busca, os search engine, conhecidos
websites (portais) de pesquisa de informações e endereços da WWW, tais como o Yahoo!,
o Altavista e, no Brasil, o Cadê?336 (figura 10).

Figura 10: Home Pages de alguns Investimentos da Primeira Fase (1995-1996)

Os primeiros investimentos surgiram após o advento da web, e desenvolveram desde o
início basicamente aplicações de consulta a bancos de dados com carga dinâmica de home
pages em tempo de execução. Em outras palavras, ainda eram raras as aplicações que
integravam sistemas de processamento da informação aos sites, limitando-se, na grande
335
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maioria dos casos, ao caso de páginas web dispondo informações selecionadas em bancos
de dados mediante pesquisa por chaves de acesso, demandadas pelo usuário.

Nesta primeira fase que vai de 1995 a 1996, a maioria esmagadora dos sites eram estáticos,
raramente disponibilizando aplicações no modelo cliente/servidor.337 Praticamente todo o
processamento do serviço ocorria no nível da interface hipertextual338 do protocolo
HTTP.339 “Os dados transferidos por esse protocolo podem ser textos não estruturados,
hipertextos, imagens, ou qualquer outro tipo de dados.”340 O HTTP pode ser usado para
fazer acesso a documentos em um conjunto não limitado e extensível de formatos. É
importante ressaltar que o protocolo base da web não se restringe a transmitir somente
hipertextos. Na verdade o usuário, ao solicitar a transferência de uma cópia de um objeto,
envia para a rede uma lista com os formatos que pode manipular. O servidor responde
enviando o objeto solicitado já codificado em um dos formatos informados pelo usuário.
O HTTP é um protocolo Internet semelhante ao FTP.341 Ambos utilizam a mesma conexão
TCP342 para cada transferência de objeto. Esta conexão só é mantida enquanto dura a
transferência. Apesar da habilidade do HTTP em negociar formatos, a web possui uma
linguagem básica para intercâmbio de hipertextos, denominada HTML, a Hypertext
Markup Language, compatível com os padrões de interpretação de mensagens suportadas
pelo modelo de inter-redes TCP/IP343 juntamente a muitos outros formatos até mais
utilizados, tais como o SMTP, ou Simple Mail Transfer Protocol, protocolo usado pelo
sistema de correio eletrônico da arquitetura Internet.
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À época desta primeira fase, empresas continuavam a se comunicar eletronicamente em
protocolos convencionais EDI através de linhas dedicadas. Nem o ambiente corporativo
estava integrado a arquitetura Internet TCP/IP, já que as Intranets ainda eram raras, nem a
quantidade de empresas que utilizavam este protocolo de comunicação era significativa a
ponto de baratear a migração dos antigos serviços de intercâmbio eletrônico de dados, nem
tampouco o mercado de soluções havia desenvolvido as otimizações de performance e
compactação de dados que pudessem suportar de modo consistente as necessárias
conversões e os investimentos de migração para um modelo EDI-TCP/IP.

Ao mesmo tempo, a tímida presença da Internet ainda imprimia poucas mudanças no
interior das organizações. Eram escassos os exemplos de empresas que promoviam a
formação de equipes ou divisões exclusivamente dedicadas aos serviços Internet, sendo os
serviços disponibilizados à época suportados pelo corpo técnico com dedicação parcial à
manutenção, ao desenvolvimento dos sites e as poucas aplicações implementadas até então.
Os serviços de e-mail eram normalmente suportados por equipes sem estrutura para tal,
restando ao esforço de poucos a qualidade do serviço e da interação com os clientes.

A segunda fase de investimento, que ocorre entre 1997 e 1998, incorpora as melhorias das
interfaces proporcionadas pelas novas versões dos browsers associadas as novas técnicas de
montagem de páginas web e aos novos softwares de autoria de sites.344 Este segundo
momento, cujo esquema pode ser visto na figura 11, incorpora o desenvolvimento de
dispositivos de integração e diálogo entre os ambientes web e de aplicações de sistemas.
Vários fabricantes líderes de mercado de soluções corporativas incluem em seus produtos
facilidades para integração destas à rede, como é o caso do Lotus Notes, dos bancos de
dados
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Figura 11: Segunda Fase de Investimento do Comércio Eletrônico (1997-1998)

A partir daí inicia-se um forte período de melhorias dos dispositivos e arquiteturas de
segurança, notadamente na medida em que as aplicações vão demandando maior integração
entre as camadas de custódia e de interface web. Estas integrações aumentam
consideravelmente a complexidade dos sistemas de informação conectados à rede, além de
gerarem necessidade de maior controle da atualização e das soluções de contingências dos
dados corporativos. É neste momento que ocorre a formação dos primeiros departamentos
inteiramente dedicados às aplicações web, reunindo web designers, responsáveis pela
interface dos serviços web, information designers, responsáveis pela arquitetura dos sites e
pelo desenho de integração entre a web e os sistemas de informação corporativos, além dos
tradicionais postos dos analistas de segurança, dos analistas de rede , dos analistas de
bancos de dados e, dos analistas de suporte aos aplicativos WWW.
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Ao mesmo tempo, o ambiente das redes corporativas sofre profundas alterações na medida
em que grande parte do mundo empresarial adota camadas de interfaces integradoras do
ambiente de sistemas corporativo, sob o modelo Intranet. É o passo seguinte na evolução da
arquitetura dos ambientes corporativos, que a partir deste momento estão, ao menos
potencialmente, capacitados a ultrapassar os limites dos ambientes proprietários e se
conectar com extrema facilidade através de um modelo inter-rede com qualquer outro
ambiente empresarial de qualquer mercado ou região.

Todo este cenário de transformações concorre para facilitar a integração dos negócios
através de aplicações EDI-TCP/IP, normalmente lento e oferecendo um baixo padrão de
segurança, porém com alta capilaridade, baixo custo e ampla aceitação em todo o mundo. É
nesta época que explode o volume de aplicações business-to-business, o maior filão dos
negócios na Internet desde então. São característicos dessa época a entrada dos bancos e de
grandes lojas, como supermercados, que dão início a uma fase de grandes investimentos na
rede, revertendo a noção negativa de que a Internet não seria capaz de abrigar negócios
maiores do que os varejistas de commodities.
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Figura 12: Home Pages de alguns Investimentos da Segunda Fase (1997-1998)

Esta grande capacidade de integração ao mundo externo pelas empresas, trouxe novas
preocupações com a segurança da informação. A arquitetura de segurança de uma rede
pode ser abordada de diversas formas. Para a ISO, a International Organization for
Standardization, por exemplo, uma arquitetura de segurança consiste na definição de
conceitos e terminologias que formam um esquema básico para o desenvolvimento de
protocolos. No caso da Internet, espera-se que a arquitetura de segurança forneça um
conjunto de orientações mais concreto, voltado para projetistas de redes e desenvolvedores
de produtos, e não apenas para projetistas de protocolos e suporte às aplicações. Isso sugere
que a arquitetura de segurança da Internet englobe não apenas definições de conceitos, mas
inclua adicionalmente orientações mais específicas sobre como e onde implementar os
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serviços de segurança na pilha de protocolos da rede. Esta visão alinha-se com a filosofia
da Internet que enfatiza a interoperabilidade346 entre sistemas.

Por outro lado, os padrões de segurança da Internet ainda permanecem em discussão. Esta
demora por definições advém de problemas técnicos para a implementação de um padrão
bem definido, mas também da guerra de interesses comerciais entre fabricantes de soluções
de segurança, em busca da conquista do imenso mercado no qual se transformou a rede.
Entretanto, parece consensual o fato de que alguns princípios347 sempre devem ser
respeitados na escolha de padrões e protocolos de segurança. Os mecanismos devem ser
extensíveis, de modo que possam acompanhar o desenvolvimento da comunidade Internet.
Estes mecanismos não podem restringir a arquitetura aberta da rede. Alguns aspectos legais
de exportação e de nível de complexidade de criptografia devem ser respeitados, e estes são
aspectos polêmicos pois envolvem legislação internacional e controle da informação
circulante.348 Por último, os algoritmos de criptografia selecionados devem ser amplamente
conhecidos e exaustivamente testados, por razões óbvias de certificação de origem e
capacidade de entendimento dos interlocutores.

A terceira e atual fase dos investimentos em comércio eletrônico se inicia a partir de 1998,
a partir da ampliação das ações de negócio para outros âmbitos além da venda de bens de
consumo, serviços de busca e localização de informações na web, serviços de home e office
banking, supermercados e conexões business-to-business. A Internet se consolida como um
lugar privilegiado para os negócios, um marketplace de destaque para uma imensa
quantidade de atividades comerciais.

346

Interoperabilidade é a habilidade de um sistema de informação, ou um produto de informática, para
trabalhar com outros sistemas ou outros produtos, sem esforços adicionais por parte do desenvolvedor.
Interoperabilidade torna-se uma qualidade de importância crescente em produtos de informática, tendo em
vista os novos conceitos que vêm a rede como um “computador”, ou seja, que enxergam a rede como um
grande processador de informações integrado, que viabiliza o sonho da interoperabilidade global de todos os
sistemas conectados à grande rede, e encaminha a visão da “inteligência coletiva” (de forma complementar a
esta nossa definição ver, “What is Interoperability”, 05/05/1998. In: Whatis, <http://whatis.com/interope.htm>
(14/09/1999).
347
Ver, ROSE, Mariell. The Open Book: a Practical Perspective of OSI. New York: Prentice-Hall, 1990.
348
Ver, BASHO, Kalinda. Privacy and the Construction of On-line Identity, 1998.
<http://communication.ucsd.edu/Kbasho/privacy.html> (02/04/1999).
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O momento é também de ampliação das aplicações já em funcionamento. Para
organizações que já instalaram Intranet e serviços Internet integrados aos sistemas de
informação corporativos, abre-se um novo leque de investimentos com a entrada em cena
das Extranet, que expandem a ação das redes locais para qualquer ponto alcançado pela
Internet, reduzindo drasticamente os custos de conexão externa para clientes internos, e
simplificando de modo significativo os esquemas de segurança e tráfego de informações.

Esta nova fase é caracterizada pela incorporação dos mais variados dispositivos de interface
inteligente, que incorporam uma série de novos componentes e pequenos procedimentos de
interface. Além disso, adotam-se novos padrões de segurança, novas tecnologias de
processadores Pentium, e as mais variadas técnicas de integração do ambiente de sistemas à
web. A complexidade das soluções para suportar aplicações transacionais no modelo
cliente/servidor demanda novos investimentos em tecnologias, e novos métodos de
desenvolvimento de aplicações. A elaboração de metodologias voltadas para estas
aplicações ainda está por se fazer, sendo que atualmente são adotados métodos de
desenvolvimento de aplicações do modelo cliente/servidor. Estas metodologias suportam
satisfatoriamente a complexidade atual das aplicações web, ao valorizar a configuração das
três camadas, as funções síncronas e assíncronas dos aplicativos, as estratégias de travas
(locks) e as hierarquias de acesso às informações e processos, a complexidade dos diálogos
nas aplicações multi-usuários, a difícil distribuição de dados e de código e, finalmente, mas
igualmente importante, as rotinas batch que fazem atualizações, salvas de versões de
arquivos, e reposicionamento dos sistemas.

O auto-serviço é o foco principal das aplicações comerciais ora desenvolvidas para a rede.
Este objetivo resulta da integração cada vez maior dos usuários aos sistemas de informação
corporativos, que implicam na necessidade do desenvolvimento de camadas de segurança e
camadas de interface, destinadas a filtrar e organizar o diálogo entre aplicativos web e
ambiente corporativo, como pode-se perceber no esquema da figura 13.
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Figura 13: Terceira Fase de Investimento do Comércio Eletrônico (1998-?)

É importante notar que a crescente adoção de aplicações transacionais estruturadas em
camadas na Internet vem demandando do ambiente corporativo uma reorganização das
funções de gestão das aplicações web. Isto se deve principalmente a dois fatores. O
primeiro, o fato de que a descentralização da gestão, acesso e processamento da informação
naturalmente imposta pela Intranet - que neste caso funciona como plataforma integradora
do ambiente de sistemas corporativos -, distribui entre as diversas áreas e departamentos
das empresas a responsabilidade pela administração das informações utilizadas pelos
sistemas em rede.

O segundo fator decorre do fato de que a crescente exigência de soluções voltadas ao
cliente multiplica a lista de demandas (backlogs) das equipes de desenvolvimento de
sistemas e de infra-estrutura informática. O aumento deste tipo de demanda, provocado pela
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ampliação do leque de opções da oferta de serviços em rede e a conseqüente percepção
pelos gestores das informações de novas oportunidades de uso da rede para seus interesses
departamentais, acaba por criar um gargalo de solicitações normalmente maior do que as
atuais estruturas de desenvolvimento de soluções para a web podem atender. Face a este
novo cenário, as empresas vêm promovendo alterações substanciais para descentralizar as
ações de atualização das informações, não apenas através da distribuição da força de
trabalho técnico no interior das organizações, mas também pela promoção de aprendizado
de ferramentas de autoria e manutenção através de treinamento para todos os funcionários.

O acréscimo em complexidade das aplicações também demanda novos dispositivos e
tecnologias de suporte. Dentre os novos dispositivos podemos destacar os processos de
certificação de transações web, as camadas de integração entre sistemas de informação e
servidores web, e os novos desenhos de arquitetura de rede que privilegiam os esquemas de
segurança, notadamente no caso de instalação de Extranet e de serviços acoplados aos
bancos de dados corporativos. Novas tecnologias de autoria e gestão dos sites vão surgindo,
ressaltando-se aqui os pacotes integrados de softwares voltados para o desenvolvimento de
soluções web, contendo geradores de código, administradores de bibliotecas de programas e
componentes, softwares de bancos de dados, tecnologia de segurança, entre outros.

Cada vez mais são desenvolvidas aplicações no modelo de processamento distribuído,
retirando de foco o hipertexto como qualidade única e exclusiva dos serviços web. Deste
momento em diante quando pensamos em aplicações web estamos pensando em hipertexto
apenas como parte componente da camada de interface. A compreensão das aplicações web
deve considerar globalmente todo o conjunto da aplicação cliente/servidor. Devido às
limitações de distribuição, performance e alinhamento dos interpretadores da interface web,
os browsers, a inteligência das aplicações é cada vez mais transferida para as duas outras
camadas, de lógica e de custódia. A inteligência das aplicações web, diferentemente de
algumas outras bases tecnológicas para aplicações cliente/servidor, por exemplo, uma
aplicação SQL,349 reside quase exclusivamente nas camadas de lógica e custódia.

349

SQL, ou Structured Query Language, tipo de aplicação de banco de dados crescente utilizada em
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A camada de interface das aplicações web ainda não é capaz de embutir muita inteligência tal como a consistência de dados, componentes de interface gráficas com processamento da
informação, cruzamento de informações com tabelas e parâmetros dos sistemas etc. - tanto
devido às limitações dos browsers, como a baixa performance de transferência de
informação da rede. Isto faz com que essas aplicações concentrem a inteligência quase toda
no lado do “servidor”, executando no “cliente” - nos browsers - apenas o estritamente
necessário, conforme pode-se verificar na tabela abaixo que nos dá uma comparação
técnica da distribuição da inteligência em diferentes tipos de aplicação. Ressalte-se a
notável evolução dos dispositivos de componentes gráficos e das linguagens no formato
script - os Plug-ins, a linguagem Java, Shockwave etc. - que vêm sendo desenvolvidas para
executar associados aos browsers, e que estão reduzindo algumas das limitações da camada
de interface das aplicações web, embora o resultado final da transferência de capacidade
computacional do Servidor para o Cliente ainda seja modesto.

Tabela 3: Distribuição da Inteligência Computacional pelas Camadas em Diferentes
Plataformas de Aplicações Cliente/Servidor
Aplicação Access (MDB)

Camadas

Apresentação
Lógica
Custódia

Cliente
Cliente
Cliente

Aplicação SQL

Camadas

Apresentação
Lógica
Custódia

Cliente
Cliente/Servidor
Servidor

Aplicação Web

Camadas

Apresentação
Lógica
Custódia
Fonte: CAVALCANTI, Jack. Op.Cit.

Cliente/Servidor
Servidor
Servidor

Saindo do escopo exclusivamente corporativo em direção ao cenário mais amplo da rede,
encontraremos as novas comunidades de negócios, os leilões e as bolsas de ações formando
um novo conjunto de novidades do comércio eletrônico. São os novos modelos de mercado
que vêm se formando na rede. Alguns são resultado de meta-serviços de pesquisa de preços
plataformas de microinformática.
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e produtos. As chamadas cyber-stores coletam informações de ofertas de produtos, reúnem
estas informações num mesmo banco de dados, cotam preços e oferecem estes serviços
para comunidades específicas. A Chemdex350 serve a estes propósitos para a comunidade
de cientistas pesquisadores dos Estados Unidos em busca de material e livros específicos do
meio científico e acadêmico. Os leilões eletrônicos (auctions) criam mercados e reduzem
perdas dos vendedores. Eles conseguem colocar compradores em disputa por produtos
específicos, que dificilmente teriam a oportunidade de encontrar um mercado tão pródigo.
Na rede, compradores e vendedores podem participar de múltiplos leilões em tempo-real
simultaneamente, sem quaisquer dispêndios extras com instalações ou deslocamentos.

Destacam-se também os novos serviços de bolsas virtuais de ações, os online exchanges.
Estes novos serviços cobram menos que aqueles similares offline, e criam novos mercados
de investimentos para os pequenos investidores. Analistas apontam para este novo mercado
como um pequeno agente que pode modificar alguns tendências de apostas na bolsas, dado
o despreparo inicial das pessoas leigas que agora têm oportunidade de investir num espaço
antes restrito a iniciados.351

350

http://www.chemdex.com/.
LIEF, Varda. “Anatomy of New Markets.” In: Forrester Research, Fev/1999. <http://www.forreter.com>
(05/03/1999).
351
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Figura 14: Home Pages de alguns Investimentos da Terceira Fase (1998-?)

O mercado da rede transforma-se rapidamente em grande sintonia com a evolução
vertiginosa das tecnologias: “a tecnologia está transformando as escolhas e as escolhas
estão transformando os mercados.”352 Sempre sensível e intimamente associado ao
mercado, o próprio marketing - o conjunto de técnicas de otimização das ações comerciais , também sofre modificações em grande velocidade.

O perfil do consumidor modificou-se profundamente nos últimos anos afetando de modo
definitivo a atitude das empresas em relação ao cliente, em grande parte pressionadas pelo
aumento de concorrência e pela melhoria generalizada da qualidade da oferta. Assistimos
ao declínio das estratégias de marketing que enfatizam unicamente a venda. Por outro lado,
vemos a ascensão de uma nova mentalidade comercial orientada a uma política de trocas e
352

MCKENNA, Regis. Marketing de Relacionamento. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p.1.
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parcerias com os clientes. É a era da ênfase em estratégias que focalizam a conquista do
consumidor,353 através da criação de elos de parceria com fornecedores e colaboradores, e
pela criação de um sentimento no cliente de necessidade do produto e do serviço. Ao
mesmo tempo, o consumidor deseja cada vez mais ser bem informado sobre o que está
comprando. Ele quer testá-lo, experimentá-lo e compará-lo com outros similares.

As

tecnologias

da

informação

e

da

comunicação

aperfeiçoaram

a

relação

cliente/fornecedor, colocando praticamente cada indivíduo em contato direto com a
empresa. Desde o início do século, quando a produção em escala distribuía seus produtos
indiferenciados para um mercado ainda pouco exigente do ponto de vista individual, e
quando os mecanismos de regulação dos mercados de consumo ainda eram uniformes e
prescindiam das estratégias de segmentação, um longo processo de mudanças sofisticou a
relação entre produtores e consumidores. A evolução das técnicas do marketing concorreu
decisivamente para transformar toda a sociedade capitalista num imenso caldeirão de
demandas por produtos diferenciados.

É fundamental para o entendimento do que hoje ocorre com as estratégias de marketing
“voltadas para o cliente” a compreensão dos processos de regulação do sistema capitalista
dos mercados de bens de consumo. Neste sentido, a figura do consumidor ativo aparece
como objeto, e não sujeito, do sistema de regulação dos mercados de consumo de bens. O
consumidor ativo, aquele que reivindica direitos civis do consumo, seria mais resultado da
necessidade capitalista de conquistar e ampliar a demanda através da criação de
mecanismos reguladores nos próprios mercados consumidores, do que propriamente
resultado do avanço das sociedades democráticas em direção à liberdade de expressão dos
indivíduos, ou como fruto de uma história de conquistas dos direitos civis, no caso, direitos
do consumidor.354
353

A propósito da idéia de “compromisso com o cliente” ver, o website da loja de eletrônicos norte-americana
Circuit City <http://www.cicuitcity.com>, o qual se preocupa em entrevistar o cliente através de questionário
disponibilizados nas páginas web. Estes formulários eletrônicos destinam-se, ao mesmo tempo, a coletar
informações de alto valor de cada cliente (preferências), e a orientá-lo a fazer a melhor compra possível, em
termos de preço e qualidade. O resultado esperado desta operação é a conquista do cliente através de um
serviço com alto padrão de acolhimento e orientação, além de um excelente arquivo contendo dados
estratégicos do mercado comprador.
354
Ver, BARAN, Paul e SWEZZY, Paul. Op.Cit.
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Tanto a sofisticação da indústria de um lado, cada vez mais capaz de produzir itens
específicos e personalizados, e do outro lado a sofisticação do mercado consumidor, cada
vez mais estimulado pela publicidade e ávido pelas novidades dos produtos diferenciados,
concorrem para formar um cenário de alta pressão pela melhoria dos produtos, resultam na
grande capacidade da indústria em produzir bens individualizados, de acordo com o que
apontam as pesquisas voltadas a investigar as expectativas dos clientes.
Hoje, o indivíduo é o alvo: “a década de 90 é do cliente.”355 A política é a valorização da
idéia do indivíduo, figura que regula e demanda produção do sistema: “nos preocupamos
com o que preocupa nossos clientes”356, afirma a publicidade. Empresas passaram a
associar suas imagens ao engajamento das grandes questões da atualidade, não apenas
através da publicidade como também pela alteração dos seus modos tradicionais de
produção e comercialização, passando a cada vez mais produzir e distribuir produtos sob
novas legendas alternativas “engajadas” em questões ecológicas, anti-imperialistas, de
justiça social etc. Deste modo, o interior das organizações passa a ser um cenário de criação
e transmissão de imagem para o mercado - daí toda uma nova política de gestão dos
recursos humanos que valoriza a motivação associadas às técnicas de endomarketing357 -, e
posiciona-se ao lado das estratégias publicitárias da empresa, alinhando imagens e
conceitos corporativos destinados a criar imagem358 no mercado consumidor.

Ações comerciais de varejo online encontram demandas similares às do mercado offline,
sendo que adaptadas as novas condições ambientais. Espera-se, por exemplo, que
segmentos de consumidores muito exigentes na “vida real” serão também exigentes na
rede. Marcas famosas ingressam no mercado da Internet com a vantagem de já gozar de boa
355

MCKENNA, Regis. Op.Cit., p.1.
Mensagem publicitária da loja de cosméticos The Body Shop, veiculada em The economist, May 24th May 30th, volume 343, número 8018, p.22.
357
Esta expressão notabilizou-se no Brasil, sendo que na língua inglesa, onde originou-se o conceito, utilizase o termo “corporate marketing.”
358
Imagem aqui no sentido publicitário, como “um conjunto de idéias que uma pessoa tem ou assimila
a respeito de um objeto, e que forma na sua consciência um entendimento particular sobre tal
objeto, seja ele um fato, uma pessoa ou instituição.” Imagem aqui também “é um quadro de referências
a que o consumidor recorre para avaliar se uma determinada idéia merece ou não o seu interesse, a sua
simpatia, o seu apoio.” (VAZ, Gil Nuno. Marketing Institucional. São Paulo: Pioneira, 1995, p.34-36).
356
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reputação junto ao usuário consumidor. Por outro lado, a publicidade estimulante e criativa
também deverá ter sucesso na Internet. Empresas anunciantes de sucesso procuram transpor
para a rede, imagens previamente construídas em suas estratégias de marketing. Se uma
empresa possui grande reputação no mercado, certamente seu site deverá ser mais levado
em consideração pelos usuários da rede. Esse fato aumenta o risco destas empresas, já que
se cria em torno delas grandes expectativas sobre a qualidade, e sucesso, da versão
eletrônica dos seus pontos de venda. Como sabemos, várias empresas de grande nome
investem milhões em publicidade na Internet. O crescimento do setor comercial na rede não
deixa dúvidas quanto às perspectivas, ao menos para um futuro próximo: o comércio
eletrônico chegou para ficar, e arrasta com ele tendências e práticas em vigência.

A rede facilita a realização de uma série de expectativas do consumidor, sobretudo no que
concerne aos aspectos de atendimento do cliente através da personalização dos produtos e
da disponibilização de poderosas ferramentas de interação com os fornecedores. Além
disso, anunciantes encontram na Internet a possibilidade de estabelecimento de alta
interação com as comunidades de consumidores, que lhes possibilita a coleta de
informações cruciais para a composição dos bancos de dados que irão fornecer de modo
muito mais preciso e sensível os perfis dos vários segmentos do mercado.

A segmentação do mercado é, como vimos, uma das práticas mais atingidas pela
implantação do comércio eletrônico na rede mundial. Além de ser uma das mais bem
sucedidas técnicas das estratégias de marketing dos últimos tempos - devido ao fato de
obter, através do conhecimento das característica das comunidades, um plano mais preciso
das suas preferências de consumo -, a segmentação eletrônica permite uma identificação
bem mais precisa dos públicos-alvo para serem desenvolvidas estratégias de atuação
específicas e localizadas.

Na rede não é possível identificar um consumidor sem que se considere a capacidade da
rede de formar comunidades transnacionais. A comunidade é, como vimos, a característica
fundamental da sua estrutura social. Essas comunidades são formadas enquanto “lugares de
partilha”, ou seja, os agrupamentos sociais se fazem pela integração e aglutinação de
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usuários em torno de interesses comuns, não importando muito onde vivem, a que classe
social pertencem ou em quais contextos culturais se inserem. Deste modo, um negro de 42
anos que vive no bairro do Bronx em Nova Iorque, pai de dois filhos adolescentes e renda
mensal de 3.500 dólares, muito provavelmente tem um perfil de consumo bastante diverso
do seu colega de lista de discussão sobre cultura afro-americana que tem a mesma idade,
igualmente dois filhos adolescentes, mas vive num bairro de classe média em Salvador,
Bahia, com a mesma renda mensal. A influência de aspectos culturais e do mercado local
influenciam fortemente os perfis destes consumidores.

As práticas convencionais de definição de perfis dos consumidores através da segmentação
do mercado sempre levaram em consideração aspectos como etnia, idade, habitação,
estrutura e renda familiar, mas desconheciam um ambiente comercial onde agrupamentos
comunitários se organizassem de modo tão coeso e em tão grande quantidade sem a
referência geográfica. Ser negro no Bronx de Nova Iorque, é diferente de ser negro num
bairro de classe média de Salvador, seja pelas diferenças culturais no que concerne às
questões étnicas destas duas cidades, seja pelas diferenças impostas sobre o poder
aquisitivo de uma determinada faixa de ganhos mensais pelos mercados locais.

As novas técnicas de segmentação de mercado aplicadas aos perfis dos consumidores do
comércio eletrônico deverão estar atentas às diferenças impostas pelos mecanismos sociais
deste ambiente, e estender as clássicas divisões de segmentação359 - geográfica,
demográfica, psicográfica e comportamental -, para a segmentação transnacional indo até a
segmentação singular, que perfila o indivíduo através da grande capacidade de
processamento da informação da indústria. Tudo nos faz crer que será necessário a criação
destas novas variáveis que irão identificar diferenças sociais, culturais e econômicas
transnacionais.

O aumento de dificuldade em identificar e eqüivaler perfis dos diferentes segmentos de
mercado na rede, reforça a tendência à personalização. Empresas de pesquisa de perfis de
consumo também estão sendo bastante solicitadas para identificar os novos mercados da
359

Vários manuais de referência do marketing adotam estas divisões da segmentação. Ver, por exemplo,
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rede.360 Novas técnicas de pesquisa aplicadas ao comércio eletrônico ainda estão por serem
feitas, e devem envolver um estudo aprofundado, não apenas do panorama das atividades
comerciais na Internet, mas sobretudo dos dados demográficos e psicográficos dos
segmentos presentes na rede.

Características singulares da Internet fazem dela um laboratório de novidades das
estratégias do marketing, que poderão provocar reflexos nas estratégias aplicadas num
cenário mais amplo, não apenas para o público usuário, mas para o mercado em geral.
Assim, o grande mercado poderá - num futuro próximo - incorporar as novas experiências
de marketing voltadas para o comércio eletrônico. Ao mesmo tempo, o consumidor
conectado poderá aos poucos estabelecer novos padrões de exigência em relação às
possibilidades de interação com o mercado e à personalização dos produtos. Não nos parece
demasiado prever importantes ressonâncias destes novos padrões de comportamento sobre
outros âmbitos da vida destas pessoas e, consequentemente, sobre suas relações com o
posicionamento do mercado em geral.

Não será possível pensar no crescimento das atividades comerciais na Internet sem que se
desenvolvam instrumentos e métodos de mensuração dos resultados das estratégias de
marketing praticadas. Alguns métodos de mensuração estão em desenvolvimento,361
embora ainda sem grande difusão entre os anunciantes, em parte devido ao fato destes
instrumentos e métodos não terem sido adequadamente testados e aprovados.
O marketing também pode ser entendido como “qualquer atividade de negócio; ou como
um fenômeno de comércio; ou como um processo de ajustamento da demanda e da
oferta.”362 Embora o caráter comercial esteja no âmago da natureza do marketing, ele não
deve ser compreendido como um fenômeno externo a outras atividades sociais que dedicam
esforços para outros fins, que não os exclusivamente comerciais. As atividades comerciais
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interagem com outras atividades da sociedade e orientam-se a um propósito, o de realizar
transações de trocas de bens e serviços na sociedade.
Neste sentido, Drucker (1978) afirma que “se desejarmos saber o que é um negócio,
devemos começar pelo seu propósito. E esse propósito deve estar situado fora do negócio
em si. Na verdade, deve estar situado na sociedade, uma vez que uma empresa é um órgão
da sociedade. Existe apenas uma definição válida de propósito de uma empresa: criar um
cliente. (...) É o cliente que determina o que vem a ser o negócio. Pois é o cliente, e só ele,
dispondo-se a pagar por um produto ou serviço, que converte os recursos econômicos em
riqueza, coisas em mercadorias. O que o negócio julga estar produzindo não é de
importância primordial. Aquilo que o consumidor julga estar adquirindo, aquilo que ele
considera como valor é que é decisivo - é o que determina o que é um negócio, o que ele
produz e se progredirá.”363

Embora o campo de atuação do marketing seja o empreendimento - entendido aqui não
apenas enquanto empreendimento comercial, mas também como aquele público, cultural,
assistencial etc. -, “ele abarca todo o negócio. Ele é o negócio inteiro olhado do ponto de
vista de seus resultados finais, isto é, do ponto de vista do consumidor. Assim, a
preocupação e a responsabilidade pelo marketing devem penetrar em todos os setores da
empresa.”364

Nas últimas décadas assistiu-se a uma verdadeira revolução nas teorias do marketing. O
enfoque que antes privilegiava a venda como atividade fim das ações estratégicas
comerciais, passou a se concentrar no intercâmbio com o cliente. Mais precisamente,
passou a se concentrar na “satisfação” do cliente. Tanto o cenário mundial dos negócios,
quanto os próprios consumidores transformaram-se drasticamente neste período. Os
profissionais do marketing, assim como os teóricos, viram-se diante de novos desafios que
os forçaram a conviver com problemas da economia mundial - alta inflação, recessão,
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estagnação, alto desemprego -, problemas gerados pela alta competitividade do mercado,
pela escassez de recursos, pelas questões apontadas por movimentos das minorias sociais e
dos ambientalistas, pela demanda de estratégias de marketing para o setor público, pelas
novas regulamentações governamentais sobre mercados nacionais e internacionais, pelas
mudanças

culturais

-

o

novo

papel

da

mulher,

participação

das

minorias,

internacionalização da cultura etc., e, sobretudo, pela mudança profunda do perfil dos
consumidores.

A alta competitividade do mercado tem forçado empresas a tornarem-se cada vez mais
eficientes nos seus negócios. Esta busca pela eficiência implica em transformações não
apenas dos processos de produção - tal como vimos no Capítulo I -, que visam a redução de
custos e o aumento de produtividade, mas também mudanças nas estratégias de marketing.
A abordagem estratégica das vendas também mudou. O ambiente empresarial dos
produtores e fornecedores acirrou sua competitividade e o perfil dos consumidores evoluiu
sensivelmente, sobretudo em direção a um crescente nível de exigência na satisfação de
seus desejos.

O grande risco de uma estratégia de marketing voltada unicamente para a venda reside na
“forma árdua pela qual a satisfação do cliente é considerada secundária em relação à
obtenção da venda.”365 Ora, o próprio fato de enfocar prioritariamente a venda revela que
os consumidores não compram os produtos em questão, “a não ser que sejam abordados por
um esforço substancial de venda e promoção.”366 Esta estratégia pressupõe a existência
permanente de consumidores com baixo nível de exigência. “Para que esta estratégia
funcione por muito tempo, as seguintes situações devem estar presentes: muitos dos
clientes entram sabendo que os vendedores são espertos, porém eles sentem que poderão
controlar a situação; os clientes que estão insatisfeitos logo esquecem suas insatisfações;
clientes insatisfeitos provavelmente não se queixarão a instituições de defesa de
consumidores; clientes insatisfeitos não falam muito com outros clientes; há um grande
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número de clientes em potencial no mercado; a empresa não precisa depender sempre de
negócios com os mesmos clientes.”367

Mas tudo isso é exatamente o inverso do que vem acontecendo nas últimas décadas. Os
consumidores estão cada vez mais exigentes, a legislação que garante os seus direitos de
consumo e a garantia de qualidade dos produtos adquiridos evoluiu consideravelmente, e o
poder de denúncia do público obteve lugar de destaque junto à mídia, nas colunas de
jornais, nos programas de rádio, em matérias de programas na TV, e mais recentemente,
através do poderoso poder de difusão de denúncias que vem demonstrando ter a Internet.

Um dos aspectos mais marcantes das teorias do marketing dos últimos 35 anos é a
compreensão do consumidor como indivíduo pertencente a uma comunidade e, sobretudo, a
compreensão do indivíduo enquanto consumidor, alvo das ações estratégicas do mercado de
produtos. “O posicionamento começa com o consumidor. Os consumidores pensam sobre
os produtos e empresas comparando-os com outros produtos e empresas. O que realmente
importa é como os possíveis clientes e os já existentes vêem uma empresa em relação às
concorrentes.”368

Como conseqüência desta nova situação, na qual a figura do consumidor ativo, submetido a
um forte esquema de mídia que confere alta visibilidade aos produtos, atua como regulador
dos fluxos e tendências do mercado. Há uma nítida presença desta figura, o “cliente”, nas
mais recentes obras dos mais conhecidos teóricos369 do marketing que colocaram o cliente
como início e origem de toda estratégia de posicionamento das empresas: “tudo começa
com o consumidor.”370 Os grandes investimentos em publicidade, levados a cabo num
mercado cada vez mais competitivo e agressivo, provocou, ao longo dos anos, efeitos no
comportamento dos consumidores que passaram a escolher seus produtos cada vez mais
numa relação comparativa com os similares dos fabricantes concorrentes.
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Aos poucos as empresas vão abandonando a idéia do consumidor passivo, presa fácil das
estratégias que enfocam unicamente a venda. Hoje o consumidor é visto como alguém que
pensa sobre os produtos e as empresas, “comparando-os com outros produtos e outras
empresas.”371 Um produto é sempre visto entre outros produtos. De fato, hoje encontramos
ao menos dois fabricantes líderes de praticamente cada produto existente no mercado. A
própria oferta vem forçando o cliente a optar por um deles, ora fazendo uma relação entre
custo e benefício de cada produto, ora fazendo sua opção simplesmente pela marca
preferida.

Mais do que promover a venda imediatamente - e correr os riscos apontados acima -, as
empresas estão cada vez mais interessadas em conquistar o cliente, ou melhor, as empresas
almejam cativar um público fiel ao consumo da sua marca. O objetivo é ganhar o mercado,
não apenas vender o produto.

Estamos presenciando uma mudança essencial nas campanhas publicitárias. Em vez da
sedução através de “retóricas performáticas de persuasão, fazendo do consumo um objeto
mágico”372 que soluciona os problemas enfrentados na realidade, as estratégias de ação
mais recentes apontam para o fim do enfoque na venda, apostando numa estratégia de
marketing voltada para a criação de uma marca “forte” junto ao consumidor. O produto fica
subentendido, insinuado pela divulgação da marca, associado a uma idéia de valor
agregado. Várias campanhas publicitárias de grande sucesso de público conseguiram criar
ou reforçar marcas de grande aceitação junto ao público, sem que sequer qualquer dos
produtos da empresa anunciante tenha sido apresentado em seus anúncios.

Há uma tendência clara do marketing atual no sentido de dialogar mais intensamente com o
público, estar atento às suas demandas, em detrimento da pura e simples persuasão que
marcou a publicidade até pelo menos duas décadas atrás. Como conseqüência,
testemunhamos o surgimento de novas tendências do marketing, “não um marketing do
faça mais, que simplesmente aumenta o volume dos discursos de vendas do passado, mas
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um marketing baseado na experiência e no conhecimento que representa a morte definitiva
do vendedor.”373

Embora a venda venha sofrendo uma revisão profunda no seu caráter estratégico, o que
muda essencialmente são as técnicas para obter maior permanência na preferência do
consumidor e continuidade nas posições de liderança no mercado. E tudo isto se traduz em
vendas, é claro. Ao mesmo tempo, antigas técnicas não são totalmente abandonadas. Em
outras palavras, a tendência do marketing atual de arrefecer o ímpeto da venda a qualquer
custo e criar opções estratégicas de criação e manutenção do cliente cativo, é resultante das
novas configurações do mercado.

De modo convergente, a ênfase que vem se dando ao modelo de relacionamento entre
empresas produtoras e consumidores, encontra na tecnologia de comunicação oferecida
pela Internet um espaço de efetivação nunca experimentado antes, sobretudo se levamos em
consideração suas dimensões e alcance. Todo consumidor conectado está hoje capacitado
para manter um diálogo intenso com sua marca de preferência.

Empresas fornecedoras enfrentam historicamente o problema de como coletar e processar
informações dos clientes. “A fusão de informações e comunicação no computador pessoal
mudou tudo isso. Com a evolução do computador pessoal na década de 90, [foi] possível
realizar um diálogo em tempo-real entre cliente e fornecedor. [Assistimos] a uma
transmissão recíproca de comunicações que [criou] um novo ambiente de marketing.”374

Tudo leva a crer que o diálogo - com ênfase na mentalidade de troca entre clientes e
fornecedores - e posterior atendimento de demandas específicas do cliente, seja uma
tendência marcante no atual cenário do marketing. Esta perspectiva encontra na Internet um
campo inigualável de possibilidades, embora, para que isso se realize de forma efetiva e
operacional, as empresas tenham que reestruturar seus quadros de atendimento, visando
criar e consolidar uma cultura de relacionamento intenso com o mercado consumidor.375
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O marketing também vem desenvolvendo, ao longo das últimas décadas, estratégias de
atuação que racionalizam e otimizam a atuação comercial das empresas. “A análise dos
segmentos de mercado encontra-se no âmago das estratégias de marketing, pois a estratégia
de marketing envolve duas idéias básicas. A primeira é a seleção dos mercados-alvo. A
segunda é o desenvolvimento de eficazes programas de marketing com a finalidade de
ganharem esses mercados-alvo.”376 Assim, toda empresa deve, ao mesmo tempo, identificar
quais necessidades do mercado atender, e também, às necessidades de quem servir. A
maioria dos mercados é grande e complexa demais para que uma única empresa possa
atender de forma satisfatória todo o universo dos consumidores aí incluídos.

Uma série de fatores concorrem no sentido de fazer com que determinados produtos sejam
consumidos em determinados segmentos do mercado. Embora existam mercados bastante
homogêneos no que concerne à demanda de consumo de determinados produtos, a
tendência da segmentação atual aponta no sentido de uma grande heterogeneidade, fazendo
com que as empresas adotem basicamente duas estratégias de atuação: a do marketing
concentrado, desenvolvendo produtos mais adequados possíveis às demandas específicas
do consumidor, e a do marketing diferenciado, na qual fornecedores apostam em diferentes
versões do mesmo produto para atender variações nas demandas dos clientes.

Trata-se basicamente de conhecer o mercado: identificar consumidores potenciais,
compreender suas demandas específicas, atender às variações das necessidades da
diversidade formada pelas diferentes comunidades de consumidores, estabelecer estratégias
de atuação de vendas e publicidade na abordagem destes diferentes domínios e, sobretudo,
mensurar a demanda e os resultados das estratégias aplicadas.

Para isso, empresas viram-se obrigadas a conhecer o público consumidor. O segredo das
estratégias de marketing reside na coleta e processamento das informações que identificam
o consumidor e suas necessidades. O alvo do marketing deixa de ser todo o universo
Somente Produtos Ricos em Informações”, em SCHWARTZ, Evan. Webeconomia. São Paulo: Makron
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indiferenciado de consumidores, passando a focalizar os diversos segmentos. E será tanto
mais eficaz, quanto mais profundamente conhecer estas partes constitutivas, indo
preferencialmente até o nível do indivíduo.
“A comunidade precede o comércio.”377 São os consumidores, enquanto indivíduos, que
classificam as preferências do mercado definindo uma “hierarquia de valores, desejos e
necessidades com base em dados empíricos, opiniões, referências obtidas através da
propaganda de boca e experiência anteriores com produtos e serviços.”378 Basicamente, é a
partir desse enquadramento que os consumidores tomam suas decisões de compra.

O marketing vem aos poucos transformando seu foco de atuação, partindo da maior
quantidade possível de consumidores em direção ao cliente cativo, aquele indivíduo fiel ao
consumo de determinados produtos por mais tempo. Muda sobretudo a questão da
permanência, da visão de atuação num mercado a longo prazo. Cada vez mais comunidades
e indivíduos são os alvos das campanhas publicitárias. Assistimos à diversificação de
produtos específicos para atender a públicos específicos. Existe um movimento
convergente no marketing atual que parte do mercado de produtos voltado para a grande
massa consumidora e aponta para o indivíduo consumidor que, por sua vez, compartilha
com sua comunidade várias preferências.

O que as teorias do marketing fizeram foi buscar subsídios estratégicos para
instrumentalizar empresas para uma segmentação de mercado mais eficaz, capaz de
modelar e classificar as informações vitais do público-alvo. Kotler (1996) estabelece três
condições para definir a eficácia da segmentação: a primeira é a mensurabilidade, que é o
grau existente de informação - ou que ainda possa ser obtida - sobre características
específicas do consumidor; a segunda é a acessibilidade, que é o grau em que a empresa
pode, de modo eficaz, focalizar seus esforços de marketing nos segmentos escolhidos; a
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terceira é a substancialidade, que é o grau em que os segmentos são lucrativos o suficiente
para justificar esforços de marketing.379
Desde que as primeiras380 políticas eficazes de segmentação de mercado foram
implementadas em empresas, elas estão calcadas em três bases fundamentais de
estratificação da informação: a geográfica, que inclui aspectos da região e condições locais
onde habitam os consumidores, a demográfica, que inclui dados dos consumidores tais
como, faixa de renda, idade, etnia, instrução etc., e a psicográfica, que inclui informações
acerca do estilo de vida e de aspectos subjetivos dos hábitos e tendências de consumo do
segmento.

Vale ressaltar que na Internet a base geográfica é fortemente afetada, visto que os
agrupamentos neste ambiente descolam-se do espaço territorial onde se encontram os
usuários. Mas isto não significa absolutamente que o marketing deve abandonar a
segmentação de mercado como ferramenta essencial para definição das suas estratégias. Ao
contrário, o desafio do marketing é justamente criar novas bases de segmentação capazes de
apontar com ainda maior precisão as preferências e tendências deste mercado, cada vez
mais exigente e interativo. Ao invés de abandonar esta poderosa ferramenta, o marketing
deve refiná-la, conhecendo de modo cada vez mais profundo e detalhado seus segmentos.

Trata-se também de compreender que o sentido de territorialidade não se desfaz,
simplesmente. Abrindo um breve parênteses para explorar um pouco mais a questão da
redefinição das relações entre comunidade e território, tão cara ao nosso trabalho,
ressaltamos que a possibilidade de acesso imediato a informações e pessoas localizadas em
locais distantes, provoca um encurtamento das distâncias no qual a referência a um espaço
não desaparece, mas transforma-se. Neste sentido podemos falar de dois conjuntos de
fatores ligados às transformações no conceito de espaço na contemporaneidade: “aqueles
que concedem a representação do espaço sem referência a um local privilegiado que forma
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um ponto favorável específico; e aqueles que tornam possível a substituição de diferentes
unidades espaciais.”381

A Internet incorpora as vantagens de um ambiente mediado por computadores, capazes de
coletar, classificar, armazenar e processar informações sem referências diretas a um lugar,
mas a um “espaço vazio.” O computador fornece um substrato essencial para efetuar a
coleta da informação, ao disponibilizar canais interativos em tempo-real entre fornecedores
e clientes. Além disso, a própria natureza social comunitária da Internet converge na
direção da formação de um mercado preocupado em criar e manter um diálogo constante
com seus nichos de consumidores, estes localizados em escala global, em todos os lugares
e, ao mesmo tempo, no mesmo espaço.

Retomando, as grandes aplicações dos computadores nas empresas foram até aqui a
construção de sistemas de controles contábeis, financeiros, administrativos, de recursos
humanos, vendas e estoque. Contudo, nenhuma dessas aplicações provocou tanto impacto
direto sobre as estratégias de marketing quanto a possibilidade de armazenar, processar e
organizar informações sobre o mercado, sobre os perfis dos clientes. Mais do que nunca, a
informação do cliente tem sido valorizada. A posse e o tratamento desta informação tem
um caráter de sobrevivência num mercado cada vez mais exigente, por parte dos clientes, e
cada vez mais agressivo, por parte da concorrência. Mas a coleta, o armazenamento e o
tratamento dessa enorme quantidade de informações não seria possível sem a velocidade e
a capacidade de armazenamento dos computadores.

De fato, a possibilidade de levantamentos mais precisos sobre as preferências dos
consumidores somente se tornou possível com o uso em massa dos cartões de crédito
associado aos bancos de dados das concessionárias. Foi através do rastreamento dos
cadastros de contas pagas pelos clientes que se iniciou uma nova era de estudos das
segmentações, e que certamente está sendo acentuada com a Internet. Uma família média
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norte-americana faz atualmente cerca de 87% dos seus gastos através de cartões de crédito,
sendo que cada uma delas possui em média seis cartões.382

É fácil entender por que empresas de cartões de crédito conhecem profundamente os gostos
pessoais dos seus clientes, tendo em vista a capacidade de rastreamento detalhado das
compras efetuadas. Imaginemos que as faturas dos cartões de crédito passem a ser feitas
num nível maior de detalhes, enumerando-se nas contas, por exemplo, os itens adquiridos.
Ao pagar o almoço comercial no habitual restaurante, uma determinada conta seria faturada
diariamente especificando os pratos consumidos, e até mesmo o peso do prato. Digamos
que seja um destes restaurantes que venda comida a peso. Ao final do ano, a concessionária
do cartão de crédito saberá mais sobre o padrão alimentar do cliente do que ele próprio.
Seria uma surpresa assustadora se recebêssemos em casa uma carta da nossa fornecedora de
cartões comunicando-nos o que comemos no almoço durante todo o ano passado.

Na Internet circulam informações digitalizadas acompanhadas, obrigatoriamente, dos seus
labels de identificação que deixam rastros e que por sua vez identificam, no mais das vezes,
origem, destino e conteúdo dos dados. Ao menos teoricamente, pode-se controlar todos os
fluxos de trocas de dados e navegação dos usuários da rede. “Ao contrário do crime normal,
no ambiente virtual ninguém fica completamente anônimo.”383 O que estamos concluindo
aqui é que o tal restaurante imaginário que sabe dos hábitos dos seus comensais já é
possível, na Internet. Ou seja, pode-se rastrear as ações de um determinado usuário na rede:
“a chave do modelo do comércio eletrônico é a capacidade de capturar informações sobre
os usuários.”384 Deste modo a Internet possibilita a realização do antigo sonho de toda
empresa interessada em obter perfis precisos da clientela, e assim oferecer produtos
personalizados, convergindo com uma das mais marcantes tendências do mercado atual, a
aposta na agressividade do marketing personalizado.
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A questão do rastreamento de informações na rede implica em uma série de problemas de
ordem ética e legal, em especial sobre os aspectos relativos à questão da privacidade.385
Nos limitaremos aqui a ressaltar o caráter fundamental da criação de leis e dispositivos que
garantam a privacidade dos consumidores, preferencialmente a partir de um amplo debate
efetuado no interior da própria rede pelos próprios usuários. Acreditamos que a observância
destas leis e dispositivos irá beneficiar o consumidor e as empresas capacitadas ao mercado
da Internet.

Outra das tendências mais recentes nas estratégias de marketing é o engajamento de
empresas em causas sociais ou políticas, como parte das táticas de conquista de novos
clientes através do estabelecimento de sentimentos de solidariedade com as causas do
consumidor. A empresa “se importa” para o cliente. Vários anunciantes associam suas
imagens a importantes temas atuais, tais como ecologia, pobreza, direitos humanos,
tolerância social, lutas e conquistas das minorias etc. Outras difundem formas alternativas
de relacionamento com novos mercados, como a campanha da cadeia de cosméticos
inglesa, The Body Shop, que utiliza o slogan “trade, don‟t aid”386 para estimular uma
mentalidade planetária de estabelecimento de relações comerciais com comunidades
carentes do mundo inteiro.

Na Internet estes anunciantes encontram um ambiente propício a tais propostas, pois grande
parte da comunidade aí presente demonstra alta sensibilidade aos grandes temas mundiais,
estabelecendo quase sempre um amplo debate entre usuários. Estas práticas reforçam
aspectos fundamentais para a compreensão do mercado na Internet, onde concorrem sua
natureza social e seu ambiente interativo, em diálogo constante com temas vigentes de
interesse comunitário e global. “Inicialmente, comunidades virtuais foram um evento
espontâneo em ambientes de várias redes. O que as pessoas fundamentalmente querem é
conectarem-se umas às outras e criarem comunidades de diálogo. Mas isto também
representa uma interessante oportunidade de negócios.”387
385

BASHO, Kalinda. Privacy and the Construction of On-line Identity, 1998.
<http://communication.ucsd.edu/Kbasho/privacy.html> (02/04/1999).
386
TOSCANI, Oliviero. A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995, p.181183.
387
HAGEL, John. Op.Cit.
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Uma das maiores preocupações das empresas ao ingressarem na Internet é com a sua
imagem corporativa.388 O canal aberto pela rede expõe ao risco organizações não
devidamente estruturadas para atender as novas demandas de relacionamento com clientes
e colaboradores. Perceber o perigo da oferta de um serviço ruim pela Internet é crucial para
o estabelecimento de altos padrões de atendimento, característica crucial para a elevação da
imagem da corporação no mercado. Assim, as empresas estão cada vez mais conscientes da
importância do papel da Internet no relacionamento direto com os clientes, e sabedores de
que a imagem produzida nesta interação serve como elemento para arejar o espírito do
comércio e dos negócios, e como um quadro de referências a que o consumidor recorre para
avaliar se uma determinada idéia merece ou não o seu interesse, a sua simpatia, o seu apoio.

A Agência Nacional do Petróleo, através da sua Ouvidoria, demonstrou grande
preocupação em todo o andamento do projeto do modelo conceitual de seu website, acerca
da produção de imagem corporativa a partir do relacionamento interativo proporcionado
pela solução Internet. Essa preocupação se reflete na criação de um departamento
específico voltado ao atendimento dos clientes - agentes da indústria e público em geral -,
seguindo padrões alinhados aos tempos da rede, onde todas as solicitações são atendidas
num prazo máximo de 24 horas. Solicitações mais específicas, que merecem maior
detalhamento e análise, recebem imediatamente uma notificação do andamento da resposta,
além do prazo para o atendimento (anexo 1).

A Internet, ao mesmo tempo que conectou de forma interativa empresas e clientes,
estabeleceu novos padrões de relacionamento, em níveis reconhecidamente mais elevados.
É sempre bom lembrar que a cultura da Internet traduziu normas de conduta bem
estabelecidas em padrões de netiqueta. A comunidade da rede historicamente criou uma
repulsa muito forte aos comportamentos considerados impróprios ou invasivos,
características definidas de modo bastante singular no ambiente virtual. Neste sentido, a
publicidade na Internet é particularmente atingida. Uma boa estratégia de marketing na rede
388

“Imagem [corporativa] é um conjunto de idéias que uma pessoa tem ou assimila a respeito de um objeto, e
que forma na sua consciência um entendimento particular sobre tal objeto, seja ele um fato, uma pessoa ou
instituição” (VAZ, Gil Nuno. Marketing Institucional. São Paulo: Pioneira, 1995, p.27).
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deve estar extremamente atenta à estas normas. Por exemplo, o envio de anúncios não
solicitados aos usuários é uma ação de alto risco para a imagem do remetente. A Internet é
um ambiente social sensível e intolerante a comportamentos que violam a netiqueta, o que
impõe às atividades comerciais com relacionamento direto com o consumidor, a
necessidade de conhecerem profundamente aspectos “culturais” da rede.

Uma das atividades mais rechaçadas na rede são as mensagens não solicitadas que formam
o chamado efeito spam. Um spam

389

é provocado pelo envio de uma mesma mensagem

para vários mailing lists e newsgroups e que acabam impondo aos usuários inscritos em
várias mailing lists e vários newsgroups o múltiplo recebimento da mesma mensagem. Esta
prática, além de ocupar um tempo considerável dos usuários, causa um aumento
significativo de tráfego na rede.

A Internet não é um veículo de divulgação eficiente como são alguns meios de
comunicação de massa convencionalmente utilizados pela publicidade, como o rádio, as
revistas, os jornais, os outdoors e a TV. O espectro de alcance do público na Internet é bem
mais reduzido, tanto pelo fato da rede distribuir informações através de conexões
comunitárias, raramente em massa, como pelo fato da informação não solicitada ser
amplamente rechaçada.

O anunciante que investe na Internet entendendo-a como ferramenta de divulgação direta
dos seus produtos para um grande número de pessoas, certamente irá se decepcionar com
os resultados das suas investidas publicitárias. Por outro lado, a combinação entre
interatividade e multimídia faz da rede um poderoso ambiente de conquista de
consumidores através da troca de informações sobre a própria empresa e seus produtos, e
dados dos consumidores. A propósito do aspecto de promoção dos websites, ressaltamos as
limitações de promoção direta da rede, que devem ser compensadas através de um
composto de marketing bem estruturado.390

389

Atribui-se a origem do termo à publicidade insistentemente veiculada pela marca de presunto escocesa
Spam (Wired, 6.02, “Short Webcuts”, p.15).
390
Ver, Anexo 2, seção “8.6 Mix de Marketing”, p.53.
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A própria arquitetura da rede impõe sérios limites a uma visão mais panorâmica dos
conteúdos disponíveis. Ainda é muito difícil obter-se uma visão do todo da rede ou até
mesmo de qualquer que seja o recorte, muito embora estejam disponíveis várias
ferramentas de exploração e diagramação da estrutura da Internet, particularmente das
estruturas da web, gophers e FTP anônimos. Várias ferramentas de mapeamento vêm sendo
cada vez mais utilizadas tais como os tradicionais e cada vez mais elaboradas máquinas de
busca, e geradores gráficos da arquitetura dos sites, entre outras.391

O fato do usuário ser, no caso da web, um agente ativo em busca da informação faz com
que o caminho de acesso aos produtos seja efetuado desde o ponto de vista do consumidor.
Por diversas razões, inclusive pelas atuais formas de rastreamento dos custos - o usuário
quase sempre é quem paga -, o anunciante não chega ao consumidor. Na web temos uma
inversão do fluxo tradicional da informação publicitária. O caminho usual, que veicula o
anúncio da empresa para o público consumidor, praticamente se inverte, fazendo com que o
consumidor se mova, utilizando recursos próprios, em direção ao produto. Ora, na prática
esta inversão provoca uma mudança significativa na percepção do consumidor e
consequentemente na estratégia publicitária, fazendo com que o anunciante se veja forçado
a criar atrativos no próprio anúncio, em vez de simplesmente divulgá-lo. Na web, o anúncio
deixa de ser simplesmente um divulgador de informações, e passa a oferecer serviços ao
consumidor.

Uma das principais tendências no perfil do consumidor atual é que ele cada vez mais
solicita informações sobre os produtos.392 Neste aspecto, a Internet leva uma grande
vantagem sobre os meios convencionais pois ela pode disponibilizar informações, não
apenas no formato textual, mas também através de imagens e sons, além de informações
ativas como gráficos, simuladores e jogos interativos multimídia, fazendo com que o
usuário da rede não apenas tome conhecimento do produto, mas o experimente a partir de
um certo envolvimento com ele.

391
392

Ver <http://www.cybergeography.org/atlas/geographic.html>.
MCKENNA, Regis. Op.Cit., p.121-134.
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O enfoque da publicidade da rede cada vez menos repousa sobre a divulgação de produtos,
mas sim sobre a disponibilização de informações interativas com altos padrões de
envolvimento do consumidor. Desta forma, ao menos em relação às campanhas
publicitárias, a Internet ocupa lugar de destaque para as futuras estratégias de mix de
marketing, ao servir de lugar de experimentação e informação interativa sobre produtos,
enquanto que a veiculação em massa deverá prosseguir sendo cumprida pelos meios usuais,
que a partir de agora passam a incluir em seus anúncios as novas facilidades
disponibilizadas na rede. A ênfase está na relação com o cliente enfocando-se a troca, e não
mais a pura divulgação. A publicidade se efetua através da oferta de serviço.

Assim, o fato da Internet não oferecer o mesmo padrão de exposição que outros meios
privilegiados, não significa que ela não seja um espaço de produção de alta visibilidade
comercial. Como vimos em vários pontos do nosso trabalho e ainda veremos mais adiante,
várias iniciativas ficaram mundialmente famosas somente atuando no meio eletrônico.393
Comercialmente, a Internet não é um meio de exposição, mas de visibilidade, e visibilidade
alcançada através da oferta de serviços.

Os bancos de dados conectados à rede, ao mesmo tempo em que vão aumentando em
número, também vão crescendo em quantidade de informações e variedades de
possibilidades de acesso. A informação vai ficando cada vez mais abundante na rede, ao
mesmo tempo em que se organizam formas de acesso a elas. Uma das formas de acesso de
grande sucesso recente são os banco de dados de pesquisa de preços e produtos. Eles são a
realização interativa, funcional e poderosa da antiga promessa do atendimento a domicílio.
Uma infinidade destes serviços, que vão desde a compra de alimentos em supermercados,
até peças de reposição de automóveis, já se encontram disponíveis para consumidores do
mundo inteiro. Alguns destes serviços estão operando em mercados locais já há alguns
anos. Um bom laboratório do varejo online foi a cidade de Ellensbury394 no estado da
Virginia, EUA, onde cerca de 45% dos itens do seu comércio já estavam disponíveis para
pesquisa de preços no final de 1996, além da disponibilidade do estoque das diversas lojas
393

Embora especialistas calculem que cerca de 60% dos custos totais de um empreendimento na rede sejam
aplicados em publicidade, segundo VASSALO, Cláudia. Op.Cit., p.155.
394
Ver, “The Future Citizen in Ellensbury, VA.” In: Wired, 4.07, Jul/1996, p.72-74.
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estarem interligadas a um sistema cooperativo formado pelos processadores e bancos de
dados por um pool de concorrência aberta.

Outra grande aplicação de sucesso associada à disponibilização de bancos de dados,
tornados interativos com os clientes através das suas inclusões na rede, são os sites de
compra por encomendas. Borders, Crown Books, e Barnes & Nobles, três das maiores
cadeias de livrarias norte-americanas não possuíam websites até o final de 1996. Por outro
lado, novata no setor, a Amazon.com iniciou suas vendas na Internet declarando ter
disponíveis mais títulos do que qualquer outra livraria do planeta. Com o seu sucesso, a
Amazon.com conquistou um grande espaço na mídia em todo o mundo. A livraria não faz
anúncios de ofertas, mas suas vendas se mantém crescendo em média 34% ao mês.395 Este
é sem dúvida um estrondoso caso de sucesso na aplicação dos recursos do ambiente da
rede, resultando na construção incrivelmente rápida de uma marca que em menos de quatro
anos já é conhecida em todo o mundo. Mas há uma infinidade de outros produtos sendo
vendidos com o mesmo sucesso através da rede. Discos, fitas de vídeo, sapatos, roupas e
comida, com entrega a domicílio.

A compra através da web é feita da seguinte forma: o usuário acessa o endereço do site do
fornecedor. Lá, além de produtos expostos numa “vitrine” (normalmente logo na primeira
página do website), o consumidor irá encontrar, na maioria das vezes, um campo de acesso
de pesquisa a um banco de dados de produtos, acessado das mais diversas formas,
dependendo obviamente do tipo do produto que se está comprando: por exemplo, pelo autor
ou título, se forem livros, pelo tamanho ou marca, se forem sapatos. Ao fazer sua pesquisa,
o consumidor simula uma visita as diversas prateleiras da loja, na medida em que vai
recolhendo produtos escolhidos e colocando-os em sua conta ou no seu carrinho de
compras virtual. Ao final da compra, o usuário deverá informar seu endereço para a entrega
dos produtos - normalmente através dos serviços normais dos correios -, e também o seu
cartão de crédito, para débito do valor da compra. Aqui entram em jogo alguns dos aspectos
mais polêmicos das compras efetuadas pela rede, que dizem respeito à segurança e
privacidade.
395

JANAL, Daniel. Online Marketing Handbook. New York: Heinhold, 1997, p.10, e The economist.
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A web transformou-se no espaço comercial da rede por excelência. Uma pesquisa recente
efetuada pelo instituto Forrester Research mostra que os sites mais atraentes da rede são
aqueles que oferecem informação e entretenimento ao consumidor visitante. Os websites,
mais visitados são, em primeiro lugar, os das máquinas de busca, visitadas em 43,1% das
vezes em que usuários acessam a rede, seguidas dos sites de distribuição de softwares e
vendas de programas e equipamentos de informática, estes visitados em 32,6% dos acessos,
e dos sites de notícias e entretenimento, visitados em 22,8% dos acessos.396 Estes sites
disponibilizam serviços para o consumidor - não apenas mensagens de divulgação
publicitária -, e combinam novas formas de relação com o usuário, acompanhando as mais
recentes tendências do marketing. Interação, informação e parceria são algumas destas
novas tendências. A utilização dos recursos interativos multimídia representa um marco
importante no sentido de apontar para o avanço das estratégias de marketing na Internet e
também para as mudanças no perfil do consumidor.

Desde a criação da WWW em 1989, os banners se notabilizaram como a forma por
excelência do anúncio na Internet. O termo vem sendo utilizado praticamente como
sinônimo de publicidade na rede. Um banner é um ícone, uma imagem, ou um texto podendo estes serem animados, isto é, estarem em movimento, inclusive associados a
trilhas sonoras ou máquinas de busca -, que apresentam uma mensagem publicitária
convidando o usuário a visitar um site comercial. Basicamente uma empresa anunciante na
rede tem dois caminhos para atrair a visita de consumidores. O primeiro é aquele feito
através da divulgação dos seus endereços eletrônicos pela mídia convencional, em outdoors
e anúncios de revistas veiculando os endereços web, por exemplo, www.nike.com. O
segundo caminho seria o de incluir banners em portais. A grande aplicação dos banners se
dá na segunda dessas opções. Eles procuram apresentar uma solução estimulante a primeira
grande questão que se impôs às empresas anunciantes da rede: como fazer com que
usuários da Internet desviassem seus caminhos para visitar um site comercial? Deste modo,
banners eletrônicos devem transmitir entusiasmo ao consumidor.
<business@lists.economist.com>, “Welcome to Business This Week”, mensagem pública (20/08/1999).
396
“Most Visited sites on the web”, 03/04/1999. In: Forrester Research Press Release
<http://www.forrester.com> (15/04/1999).
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Os sites comerciais começaram a conquistar a atenção dos usuários na medida em que
passaram a não mais fazer simplesmente a divulgação dos seus produtos, mas também
oferecer serviços aos clientes. Estes serviços vão desde informações úteis sobre a empresa,
simulações de uso dos produtos, serviços úteis como dicas de uso da Internet, conexões
com outros sites de interesse, pesquisas de assuntos similares às atividades da empresa, etc.
Enfim, ambas estratégias são utilizadas: tanto a divulgação dos endereços dos sites na
mídia, como no interior da própria rede através de banners associados à oferta de serviços.
“É a oferta de serviços que vai determinar o nível de sucesso de um website”, afirma Kelly
(1998), editor da revista Wired.

A tendência mais atual das aplicações comerciais na rede é a oferta de serviços que
dialogam diretamente com aplicações inteligentes e bancos de dados corporativos,
superando uma fase inicial onde as aplicações eram estáticas e tinha que se buscar nos
próprios browsers recursos dinâmicos. Outro aspecto relevante na atualidade é a crescente
capacidade de transferência de processamento de informação para o cliente, seja através de
componentes transferidos e executados nos browsers (listas de opções, opções dinâmicas,
recursos gráficos animados etc.), seja através de processamento embutido na página.

Alguns recursos utilizados há pelo menos dois anos, que já conjugavam interatividade e
customização continuam sendo utilizados, tal como o chamado cookie,397 nome proveniente
dos famosos biscoitos achocolatados. Um cookie é uma ferramenta bastante útil para a
criação de relacionamentos entre visitantes de websites e seus mantenedores. Ele funciona
como uma espécie de convite a novas visitas, à customização e à monitoração de visitantes
de um determinado site, ao armazenar no próprio computador do usuário alguns dados da
visita: tempo gasto, endereço do site ou qualquer outra informação que se queira. Também
pode-se armazenar informações sobre a visita, não obrigatoriamente sobre o usuário, num
banco de dados para posterior estudo dos seus perfis e armazenamento de dados de
segmentação de mercado.

397

Ver, WHALEN, David. The Unofficial Netscape Cookie FAQ, 1996.
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Outra tecnologia que acenava com alterações substanciais nos modos de uso da web, foi as
tecnologias push.398 Originalmente criada para aplicações do jornalismo digital, esta
tecnologia de coleta, formatação e envio de informações solicitadas por usuários, prometia
a criação de um novo espaço para a publicidade na Internet, ao resgatar a direção
convencional dos anúncios do anunciante para o consumidor, invertendo a direção mais
comum da rede, do consumidor para o anúncio.

As tecnologias push consistem em programas instalados no computador do usuário ativados
a partir de uma solicitação de personalização de recebimento de boletins de notícias
provenientes de várias fontes do jornalismo eletrônico. Ao acioná-lo, o programa ativa uma
busca nas diversas fontes selecionadas e monta um jornal personalizado para o cliente, que
o receberá no seu hard drive399, seja através de e-mail, do browser ou através de flashes
emitidos por um dispositivo de proteção de tela do computador do usuário. Deste modo o
anúncio publicitário poderia chegar até o usuário, junto ao conjunto de informações
selecionadas. Estas tecnologias fizeram um sucesso estrondoso nos primeiros meses após
seu lançamento, mas caíram em desuso em seguida, conforme vimos no capítulo anterior.

É importante notar que estas tecnologias poderiam ter representado uma importante
revolução tanto para o meio publicitário, ao facilitar a inclusão de mensagens comerciais
associadas aos produtos push oferecidos ao usuário, como pelo fato de colocar em questão
a forma de uso dos browsers. Elas encorajam participação, uma posição ativa no usuário,
atraindo pela economia de tempo e comodidade, e combinando flexibilidade, capacidade de
customização e conectividade. O número de downloads do programa push pointcast logo
após seu lançamento demonstrou o estrondoso sucesso inicial: em março de 1997, quando
estas tecnologias tinham completado apenas três meses de existência no mercado, 1,7
milhão de cópias400 já tinham sido capturadas online por usuários de todo o mundo. Diante
do seu fracasso, resta a pergunta se foi a ferramenta que fracassou, ou o seu modelo de
ação.
<http://www.cookiecentral.com/unofficial_cookie_faq.htm> (21/07/1997).
398
Ver a matéria de capa da revista Informática Exame, Abril/1997, em
<http://www2.uol.com.br/info/ie133/repcapa.html> (16/07/1997).
399
Disco rígido, ou seja, as informações são gravadas no computador do usuário.
400
KELLY, Kevin e WOLF, Gary. Op.Cit., p.14.
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Várias outras estratégias de marketing vêm sendo desenvolvidas na rede. Toda uma imensa
aplicação de marketing integrado espera o empreendedor da Internet em cada segmento de
cada indústria. As atividades de marketing apenas começaram a ser exploradas na rede e,
certamente, sua expansão modificará não apenas o panorama de distribuição atual das
atividades ora aí desenvolvidas, mas tudo leva a crer que as próprias regras de conduta
serão afetadas pela presença cada vez maior de atividades comerciais.

Um exemplo alternativo de marketing na Internet está na expansão das possibilidades de
utilização dos banners. Inicialmente limitados a permanecerem à espera de navegantes
aleatórios, eles obtiveram maior repercussão na medida em que empresas começaram a
oferecer bons serviços aos usuários através dos seus websites. Novas estratégias estão
sendo utilizadas por anunciantes como a empresa de vendas de discos e fitas de vídeo
CDNOW e a própria livraria Amazon.com, por exemplo. Eles planejam estender suas
metas de venda através da cooptação de clientes usuários. As empresas estabeleceram
programas de comissões de vendas que encorajam usuários a colocarem em suas páginas
pessoais banners destas empresas. Caso um visitante destas páginas pessoais acesse
diretamente o site da empresa através do banner aí disposto, o usuário anunciante recebe
automaticamente uma comissão que se traduz em pontos acumulados, e que futuramente
lhes servirão como moeda de troca de produtos das próprias empresas anunciantes. O
usuário, antes um Netizen potencialmente intolerante com qualquer deslize da netiqueta das
empresas anunciantes, passa a ser um parceiro de vendas. Alguns banners dispõe máquinas
de busca inseridos neles próprios, de forma que o usuário, caso decida visitar o site exposto,
já irá fazê-lo tendo selecionado o conteúdo do acesso.401

Mais recentemente as máquinas de busca mais famosas como Yahoo! e Altavista,
disponibilizam novas pesquisas associadas à escolha do visitante na livraria Amazon.com.
Deste modo, ao pesquisar sobre um determinado assunto, o usuário estará
concomitantemente ativando uma busca nos arquivos da livraria, sendo que a pesquisa

401

Exemplos dos mais variados tipos de banners podem ser encontrados em <http://www.banners.com>.
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realizada pela livraria fica a disposição de um clique do visitante na própria página da
máquina, e ao lado do resultado da sua pesquisa.

Outra estratégia largamente utilizada pelas empresas presentes na rede é a inclusão do
endereço do e-mail do setor responsável pelo produto ou assunto de cada página web. Isso
estimula, de maneira poderosa, um diálogo personalizado e direto com o cliente e modifica
substancialmente as antigas relações impessoais e massificadas das tradicionais caixas de
reclamações. Esta estratégia gera custos adicionais para sua gestão e as empresas terão que
adaptar seus quadros para que possam fazer frente a esta nova e intensa relação com o
consumidor. O cliente quer ser ouvido e quer contar com canais interativos abertos com
seus fornecedores. Além disso, este dispositivo revela o modelo corporativo de gestão da
informação do site através da distribuição da manutenção das páginas ou conjunto de
páginas, os sub-sites, pelos diversos departamentos responsáveis da organização,
descentralizando desta forma a administração dos dados e aproximando os usuários
internos dos seus sistemas - ou parte de sistemas - dedicados.

O antigo vilão da publicidade na rede, o correio eletrônico, torna-se deste modo o maior
aliado do conceito de interação personalizada na Internet. O e-mail, utilizado como
ferramenta de diálogo com o cliente, parece ser, ao menos no quadro da tecnologia atual, o
meio ideal para se estabelecer um contato direto e de grande impacto na conquista dos
consumidores. Ao lado delas, vão ocupando um lugar de destaque as aplicações de
webmail, que combinam as facilidades da interface web a um ambiente de acesso
hierárquico controlado de correio eletrônico, podendo inclusive estar associado a um
serviço Extranet. Vários jornais brasileiros já utilizam estes serviços que apoiam
substancialmente a ação de jornalistas e colaboradores que estando fora da rede local
enviam diretamente através do webmail seus artigos, fotos e reportagens para as diversas
editorias.402

Mas nem tudo funciona tão bem no relacionamento entre usuários e empresas na Internet.
Os chamados “intermerciais” são animações para a web, com 5 a 10 segundos de duração,
402

Ver, por exemplo, A Tarde <http://www.atarde.com.br/>.
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que ocupam a tela inteira e são exibidas antes que o conteúdo que o usuário deseja visitar
seja trazido à tela de seu computador pessoal. Estes anúncios vêm causando grande nível de
repulsa entre usuários. Um exemplo desse método foi feito no jornal suíço Tages Anzeiger,
que vendeu espaço publicitário no seu site para a Microsoft, que por sua vez colocou um
anúncio animado que ocupava completamente a primeira página do jornal eletrônico suíço.
“Quando os usuários da web vão ao site, eles primeiro têm de ver um anúncio de página
inteira da Microsoft. Depois de uns poucos segundos, a página se renova automaticamente
e surge a home page padrão do Tages Anzeiger com suas manchetes e fotos usuais.”403

Outing (1997) esclarece que Peter Hufschmid, diretor da Tages Anzeiger-Media Electronic
Publishing justificou posteriormente a experiência do jornal suíço, tendo declarado que
“nenhum jornal ou revista sério colocaria um anúncio de página inteira em sua primeira
página, mas a web é uma mídia muito nova que ainda pode aceitar esse tipo de desafio. Se
não ousarmos testar novas possibilidades, a Internet jamais evoluirá para se transformar em
uma mídia economicamente madura e capaz de se auto-sustentar.” Embora este sentimento
tenha fundamento, ações invasivas como o “intermercial” deverão sofrer remodelações
substanciais para que venham a obter sucesso de aceitação junto ao público, ou do contrário
serão banidos pelas comunidades da rede. “Se os intermerciais se tornarem mesmo prática
comum, o resultado esperado é que eles acabarão desencorajando o uso da Internet e
terminarão por prejudicar a web.”404

Portanto, não são apenas as aplicações transacionais integrando sistemas de informações e
web que estão liderando as formas mais avançadas de uso da Internet. Também concorre
neste aspecto vários outros agentes, inclusive a crescente oferta de acesso gratuito à rede,
geralmente patrocinadas por empresas, em caráter promocional. Este fato relevante pode
estar apontando para um futuro próximo quando o usuário apenas terá que custear o tempo
de ocupação de conexão à rede, sendo franqueados os custos com provedores de acesso.
Possivelmente aspectos comportamentais relativos à tolerância de práticas comerciais na
rede deverão avançar muito, é claro, a depender de como vai se dar a evolução destas novas
403

OUTING, Steve. “Quando a Publicidade na web se Torna Incômoda.” In: Folha de São Paulo, 08/07/1997,
C-3.
404
OUTING, Steve. Op.Cit.
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técnicas e abordagens para fins comerciais. Técnicas de marketing na Internet são resultado
da inter-relação entre empresas e usuários, e seu desenvolvimento é o resultado de
experiências dos anunciantes sensíveis às respostas dos consumidores. Desta tensão
resultam novas técnicas e, principalmente, uma nova compreensão - mais profunda - do
complexo ambiente da rede.

Como vimos acima, a cultura da Internet tem suas próprias normas de conduta e uma forte
intolerância ao usuário que não a respeita. Em particular, esta comunidade reage de modo
muito negativo à publicidade não solicitada. Reações negativas são a grande preocupação
do anunciante na rede. Estão em operação na rede alguns sites de “listas negras”405 que
contém a identificação de usuários que infringiram seriamente as normas de conduta e
foram praticamente banidos da comunidade da rede.
Ellsworth (1997)406 propôs uma lista das atividades que ele considera “aceitáveis”,
“inaceitáveis”, e “proibidas” na Internet. Como atividades aceitáveis ele enumerou as
seguintes:


Atividades de marketing usando servidores dedicados tais como Gopher, FTP, WWW,
WAIS, e serviços BBS, onde o usuário deve ir buscar as informações;



Gophers dedicados para fornecer informações sobre produtos, listas de preços,
documentação do produto, avisos aos consumidores etc.;



Bancos de dados públicos para pesquisas dos usuários através de serviços Gopher,
WAIS, FTP, ou consulta por e-mail;



Imagens e sons disponíveis para captura, armazenamento e execução através de
serviços de FTP anônimo ou página WWW;



Distribuição de mensagens publicitárias através de e-mail (listserv ou outros), com o
consentimento de usuários inscritos com o propósito de receber informações
comerciais;



Divulgação publicitária para grupos de discussão (newsgroup) criados com propósitos
comerciais ou mistos;

405
406

Ver, Lista Negra em <http://math-www.uni-paderborn.de/~axel/BL/blacklist.html>.
ELLSWORTH, Jill et alli. Marketing on the Internet. New York: Wiley, 1997, p.93-95.
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Anúncios muito simples e breves enviados para newsgroups apropriados à mensagem
ou através de mailing lists (conjunto de endereços e-mail);



Contatos entre compradores e vendedores, sendo estes o mais breve e conciso possível.

Como atividades inaceitáveis ele considerou as seguintes:


Envio de mensagem publicitária através de e-mail não solicitados;



Postagem de anúncios e mensagens a newsgroups ou mailing lists não relacionados,
criando efeitos spam;



Mensagens disfarçadas para consumidores não avisados anteriormente, geralmente
indicando visitas a “sites quentes” quando na verdade são websites comerciais.

Como atividades proibidas ele enumerou as seguintes:


Experimentos com software ou hardware que atrapalha o tráfico ou qualquer operação
normal da rede;



Assédio invasivo de indivíduos ou grupos;



Danos intencionalmente provocados a hardware ou software;



A propagação de vírus em qualquer forma;



Atividades de hacking ou qualquer atividade invasiva não autorizada;



Espionagem industrial;



Toda atividade ilegal prevista pelas legislações locais, estaduais, nacionais, e
internacionais;



Divulgação de material obsceno de acesso público;



Calúnias ou difamações;



Desrespeito a direitos autorais e marcas registradas.

Elsworth (1996), e seu pequeno conjunto de instruções, acabou por estabelecer um dos
primeiros receituários contendo normas de conduta para ações de comércio eletrônico que
inspirou o relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos no final de 1997.
Intitulado Rules for Electronic Commerce,407 a lista de sugestões serviu de embrião para
uma ampla discussão entre governo e congressistas norte-americanos, que desembocou na
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elaboração dos importantes relatórios do Departamento de Comércio de 1997 e 1999,
intitulados The Emerging Digital Economy,408 importantes referências para o nosso
trabalho. Em paralelo, outros governos também empreenderam esforços similares, tais
como o Reino Unido no relatório Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven
Economy, de 1998, a Austrália com o relatório Putting Australia on the New Silk Road, de
1998, e o Canadá, com o relatório The Canadian Electronic Commerce Strategy, de
1999.409 No Brasil, existem alguns comitês que vêm trabalhando no sentido de publicar
relatórios analíticos e normas de funcionamento do comércio eletrônico para o país.410
Questões fiscais também estão em estudo, e já existe uma frente nacional dos órgãos
fazendários cuja integração eletrônica encontra-se em desenvolvimento através do projeto
Sintegra.411

Vistos como grandes freios da explosão definitiva do consumo via rede, os processos de
autorização de crédito e a segurança das transações, são hoje dois dos mais polêmicos e
complexos temas estudados e debatidos pelos interessados em comércio eletrônico na
Internet. Sistemas de controle e autorização do crédito dos clientes são instrumentos
cruciais para a expansão das aplicações de vendas no varejo via rede. Embora seja evidente
o crescimento do e-Commerce, os relatórios governamentais mencionados acima são
unânimes em afirmar que na medida em que a Internet consiga oferecer amplo suporte ao
auto-atendimento online com altos padrões de segurança, performance e integração aos
407

Disponível em <http://www.ecommerce.gov/>.
MARGHERIO, Lynn et alli. Op.Cit., e HENRY, David et alli. Op.Cit.
409
Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy
<http://www.dti.gov.uk/com/competitive>; Putting Australia on the New Silk Road
<http://www.dfat.gov.au/nsr/clearway>; The Canadian Electronic Commerce Strategy <http://www.ecom.ic.gc.ca>.
410
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão <http://www.redegoverno.gov.br/>, Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia <http://www.ibict.br/>, Comitê de Assuntos Estratégicos da
ANATEL, Grupo Temático de Comércio Eletrônico
<http://www.anatel.gov.br/comites/infra_estrutura/grupos/comercio_eletronico/comercio_eletronico.htm> e,
Rede Nacional de Pesquisa <http://www.rnp.br/>, que ultimamente tem se concentrado nos trabalhos de
implementação da Internet 2 e das REMAVs (Redes Metropolitanas de Alta Velocidade nos Estados).
411
O Sintegra está em <http://www.sintegra.gov.br>. Sobre a questão de controle fiscal do comércio
eletrônico em todo o mundo ver, Association for Interactive Media <http://www.interactivehq.org/>,
Canadian Government Internet Links <http://www.sfu.ca/~aheard/cangovt.html>, eCommerce Corporation developers of ecommerce solutions <http://www.ecommerce.com/>, Electronic Commerce on the Web
<http://www.sscnet.ucla.edu/soc/classes/s098/Mozes/>, Green & Company, Inc. <http://www.tradertax.com/>
QuikPix: e-Commerce, Laws and Regulation and Taxation
<http://www.quikpix.com/biz/E_Commerce/Laws_and_Regulation/Taxation/> e, Shopping Online
408
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sistemas corporativos dos fornecedores e instituições de crédito, deveremos assistir a uma
forte explosão do uso da rede para fins de consumo de massa.

Atualmente no Brasil somente o Bradesco, em associação à Visa, disponibiliza aplicações
integradas para operações de crédito automático online. Isto significa que todas as
operações de venda direta ao consumidor e transações de transferências de recursos entre
empresas, são feitas em dois tempos, isto é, as transações eletrônicas de pagamento
enviadas por e-mail ou pela web passam obrigatoriamente por um tratamento manual de
envio da solicitação de autorização do crédito das instituições financeiras através dos meios
convencionais que estas disponibilizam, seja por serviços proprietários de linha discada,
por telefone, fax, ou correspondência não eletrônica.412

Esta situação transforma-se num grande obstáculo para o desenvolvimento de aplicações
comerciais na rede, pois implicam em custos adicionais para as empresas que oferecem o
serviço online, determinam baixa integração com os sistemas corporativos, provocam a
diminuição da segurança para clientes e fornecedores e, até mesmo, impossibilitam
aplicações que porventura necessitem de autorização de crédito imediato, tais como as
vendas de ingresso online.
Ao lado disso, empresas413 fornecedoras de soluções de e-Commerce criaram soluções
paliativas para oferecer ao mercado brasileiro. Além da cobrança tradicionalmente utilizada
em todo o mundo, feita através da solicitação do número do cartão de crédito do cliente,
algumas aplicações voltadas para pagamentos através de conta-corrente já estão disponíveis
no país.

Na modalidade de pagamento através de cartões de crédito, o vendedor obrigatoriamente
efetua a verificação do crédito a posteriori junto à instituição fornecedora do cartão. Alguns
sites executam a validação do número do cartão na própria interface web através de rotinas
<http://www.dcita.gov.au/shoponline/>.
412
SANTOS, Júlio. “Direto na Conta”, 1999. In: Internet Business, seção e-Commerce
<http://www.ibusiness.com.br> (08/07/1999).
413
Ver, Unitech <http://www.unitech.com.br>, Electronic Mix <http://www.electromix.com.br> e Contech
<http://www.contech.com.br>.
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executadas a partir dos browsers na própria máquina do cliente. Mas isto é tudo o que se
pode hoje fazer no Brasil em termos de automação do crédito, estando-se fora do ambiente
integrado do serviço Bradesco Net.414

Os sites que oferecem a opção para pagamento através de débito em conta-corrente operam
uma verdadeira colagem de elementos paliativos. Ao optar por um pagamento via banco, o
usuário terá basicamente duas opções. A primeira, ativar nova seção do browser para
acessar o serviço web do seu home banking, para daí efetuar o pagamento e depois voltar a
aplicação da loja, onde finalmente deverá informar algum código do pagamento para
posterior averiguação pelo vendedor. A segunda opção, ainda mais complicada, obriga o
cliente a fornecer alguns dados da sua conta num formulário web para então obter como
resposta na tela um recibo de pagamento do tipo “Ficha de Compensação”, documento
padrão criado pela Febraban para unificar os pagamentos bancários nacionais. O usuário
deverá então imprimir o documento, dirigir-se a uma agência bancária, efetuar o pagamento
e finalmente enviar um fax do recibo para o vendedor.

Todos estes complicados procedimentos refletem o estado de desintegração atual entre as
aplicações de e-Commerce web e as transações de crédito para o ambiente Internet no país.
Entretanto, algumas providências vêm sendo tomadas no sentido de automatizar estas
operações. O consumidor brasileiro que já incorporou o costume de fazer compras em lojas
e shoppings virtuais terá um novo meio de pagamento a partir do segundo semestre de
1999. A TecBan, Tecnologia Bancária, empresa formada por uma consórcio de instituições
financeiras nacionais, levará o Cheque Eletrônico, um sistema de débito baseado na
transferência eletrônica de fundos, para o mundo do comércio pela Internet. O projeto,
elaborado em parceria com a IBM Brasil, está avaliado em US$ 1 milhão. A meta é atingir,
no primeiro ano, a marca de 500 mil transações por mês. A solução terá como base a
tecnologia de segurança SET, a Security Eletronic Transaction, líder mundial no mercado
de segurança de transações financeiras na rede. 415

414
415

Disponível em <http://www.bradesco.com.br>.
SANTOS, Júlio. Op.Cit.
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O Cheque Eletrônico tem hoje uma base de 22 milhões de usuários, que fazem uma média
de cinco milhões de transações mensais, o correspondente a 4% do total de cheques em
papel emitidos no país, por mês. No mundo inteiro, esta forma de pagamento cresce a uma
taxa de 60% ao ano, contra um percentual entre 30% e 40% do cartão de crédito, a moeda
preferencial dos consumidores virtuais.416

Aplicações de dinheiro eletrônico, ou e-cash, como o Cheque Eletrônico via web apostam
em arquiteturas abertas que permitem a integração de qualquer negócio, independente da
tecnologia que ele utiliza. Entretanto, as soluções integradas de crédito eletrônico da web
dependem do envolvimento dos patrocinadores, no caso, de 38 bancos associados à
TecBan. Do mesmo modo, a integração de aplicações de crédito automático e integrado
com as concessionárias de cartões de crédito deverão passar por um período de negociações
e ajustes dos serviços aos diversos interesses das instituições, incluindo eventuais disputas
de mercado e a possível oferta de soluções proprietárias em alguns casos.

Já foi lançado pelo Unibanco, no Brasil, o sistema e-card, que funciona como uma espécie
de cartão de crédito virtual. Ele funciona como um crédito pré autorizado no sistema
corporativo do banco, e acessível pela web mediante senha do usuário que pode autorizar o
crédito de qualquer lugar que esteja, desde que a aplicação de e-Commerce em questão
aceite esta forma de pagamento.417 A outra novidade neste início de segundo semestre no
mundo são os terminais remotos sem fio, capazes de ler cartões magnéticos e smart
cards.418 Este pequenos aparelhos estão permitindo o pagamento eletrônico a partir de
qualquer ponto - diretamente da mesa do restaurante, do vendedor ambulante nas ruas etc. acenando com a integração em rede de praticamente qualquer empreendimento. Neste
sentido, os aparelhos de telefonia celular somam-se a esta tendência, ao incorporarem aos
seus serviços a integração à web, recebendo e enviando mensagens de e-mail e navegando
pela web através de browsers especiais.419
416

Idem.
Ver, <http://www.unibanco.com.br>.
418
Os Smart Cards são cartões magnéticos dotados de chips que armazenam e processam informações. Ver,
<http://www.smartcard.com>.
419
Ver, “Celular é a Nova Arma do Comércio Eletrônico.” In: A Gazeta. Vitória, Caderno Informática,
14/09/1999, p.2.
417
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Desenvolvedores dos sistemas de débito para compras na web dedicam atenção especial aos
aspectos de segurança. Aplicações de comércio eletrônico na Internet expõem os sistemas
de informação corporativos e constituem-se num grande risco à integridade dos dados e do
patrimônio das organizações. “Os empresários brasileiros devem se conscientizar que o
maior risco dos investimentos em e-Commerce não reside no fato desta iniciativa vir a
render poucos dividendos ou vendas aquém do previsto. Os maiores riscos destes
empreendimentos repousam na exposição da organização. Primeiro, no aspecto de
segurança da informação, patrimônio estratégico corporativo, de cuja integridade depende
qualquer ação empresarial de tomada de decisão. Em segundo plano, mas não menos
importante, o aspecto da qualidade do serviço na Internet, que deve obedecer aos mesmos
padrões daqueles prestados anteriormente pela organização, e que para tanto carece de
critérios técnicos de desenvolvimento das soluções web, e do redesenho da arquitetura da
informação voltada para os novos serviços em tempo-real.”420

Segurança da informação nas organizações, ao contrário do que se pode apressadamente
concluir, não é um problema puramente técnico. Os aparatos técnicos são essenciais,
certamente, mas ainda mais importante do que isso é a definição de uma política de
segurança associada a um forte trabalho de conscientização de todos os colaboradores da
organização. A disseminação do acesso ao ambiente dos sistemas de informação e o
crescente acesso à Internet a partir das camadas integradoras do ambiente corporativo,
criaram entradas que multiplicaram a insegurança do ambiente.

Basicamente existem quatro mecanismos de segurança amplamente utilizados, podendo ser
desdobrados em diferentes formas de uso e também em conjunto. Os chamados “planos de
continuidade do negócio”, que são planos de contingência, definem os dispositivos de
segurança e as medidas preventivas e corretivas para o caso de ataques ao ambiente ou
defeitos de quaisquer natureza, lógica ou física.

420

CARDOSO, Claudio. Do Comércio Eletrônico aos Negócios Eletrônicos. Salvador: MIMEO, 1999, p.4.
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Os planos de contingência devem estar submetidos às políticas de segurança da
organização, que por sua vez definem o alinhamento do tipo do empreendimento às
necessidades de continuidade de funcionamento dos sistemas de informação, e os
dispositivos de controle e permanência do acesso. É a política de segurança que deve
identificar os impactos causados por paralisações do ambiente, e quais os padrões de
retomada dos serviços. Assim, uma banco deverá optar por alta redundância dos sistemas
de suporte às suas agências, enquanto que um sistema proprietário de baixo impacto numa
secretaria de uma escola, por exemplo, pode se dar ao luxo de sofrer descontinuidades
maiores sem contabilizar prejuízos. As políticas devem ser definidas a cada caso, e seus
padrões implicam em arquiteturas de segurança mais e menos complexas, além de custos
elevados, no caso de alta redundância e controle, ou baixo, no caso de baixa redundância e
relacionamento com o ambiente.421

O segundo mecanismo baseia-se no uso de chaves de acesso criptografadas. Do mesmo
modo, a aplicação deste mecanismo envolve um trabalho de motivação dos colaboradores
da instituição no sentido de utilizar de modo criterioso os jogos de chaves de acesso, as
senhas, de modo a assegurar a estabilidade dos programas de segurança da informação
corporativa.422 Podem ser utilizadas várias modalidades de jogos de chaves de acesso: as
senhas individuais, as mais comuns, senha única, múltiplos acessos (múltiplos logons).
Associados a estes mecanismos podem também ser ativados dispositivos de travas físicas
de teclados e processadores, que impedem manobras técnicas que possam ultrapassar o
bloqueio imposto pelas senhas de acesso.423

O terceiro mecanismo é definido pela implementação de camadas lógicas de segurança que
controlam e bloqueiam acessos invasivos ao sistemas de informação. Para as aplicações de
comércio eletrônico na web, as soluções líderes de mercado atualmente são as do padrão
SET, Secure Electronic Transaction, atualmente na versão 1.0, e a tecnologia mais
disseminada para tráfego de dados seguro na Internet, o protocolo SSL, hoje na versão 3.0.
421

PENTEADO, Sonia. “De Olho na Segurança.” In: Information Week, 21/07/1999.
<http://www.informationweek.com.br> (23/07/1999).
422
Neste caso, sugerimos a leitura das modalidades de acesso definidas para o website do Promo, no Anexo 2,
seção “4.7 Identificação do Usuário e Assinaturas”, p.17-20.
423
PENTEADO, Sonia. Op.Cit.
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Ele se tornou uma unanimidade em função de ser suportado automaticamente pelos
navegadores WWW que respondem por quase 99% dos usuários da rede através dos
browsers Netscape Navigator e pelo Internet Explorer. Os usuários conseguem fazer
transações seguras via SSL, Secure Sockets Layer ou Camada de Conexão Segura,
automaticamente sem precisar de nenhuma configuração do navegador WWW. Este
protocolo faz a codificação dos dados baseado no conceito de chaves públicas e chaves
privadas que são geradas por entidades de certificação digital, 424 espécies de cartórios
digitais. Já o protocolo SET garante, por exemplo, a criptografia e a certificação digital da
transação feita entre todas as partes envolvidas no negócio, consumidor, lojista e banco.

O quarto mecanismo, e certamente o mais difundido, é o uso dos chamados firewalls, que
são bloqueios físicos dos fluxos não autorizados de transações e dados entre processadores
conectados em rede. Por serem mecanismos mais seguros, embora imponham algumas
restrições para aplicações altamente integradas ao cliente, lideram amplamente o mercado
de soluções de segurança. No Brasil cerca de 47% das empresas dispõem destes
mecanismos, enquanto que nos Estados Unidos e Europa, firewalls estão instalados em
mais de 70% das organizações (figura 15). A transferência de dados para cópias de
segurança do lado externo do firewall, é uma medida amplamente utilizada nas soluções
Internet e que resolve a maior parte das aplicações, a exceção daquelas em que é necessário
um alto nível de integração com ações internas ao ambiente corporativo. Nestes casos, o
aumento de complexidade do controle das versões dos dados praticamente impõe o uso
associado de vários mecanismos de segurança, mas seguramente encabeçado pela
implementação de camadas de conexão controlada.

Tanto para a ANP como para o Promo, quando o escopo dos projetos demandaram
pareceres quando a segurança, sugerimos uma combinação de segurança “física”, através
da instalação de firewalls, como “lógica”, pela aplicação SSL.425

424

As certificações digitais são feitas por agentes emissores, tais como o Certisign
<http://www.certisign.com.br> e o VerySign <http://www.verysign.com>.
425
Ver, Anexos 1 e 2, seções de segurança.
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Figura 15: Utilização de Mecanismos de Segurança da Informação em Empresas nos
Estados Unidos, Europa e Brasil, Julho de 1999

Fonte: Pesquisa Global de Segurança de Information Week <http://www.informationweek.com.br>
(21/07/1999).

Se o primeiro inconveniente do comércio eletrônico pela Internet é a questão da segurança,
o segundo grande inconveniente é a falta de identificação do remetente das mensagens, no
caso de e-mail, ou do visitante dos sites, no caso de uso de browsers. Esta falta de
identificação permite que qualquer pessoa com um mínimo conhecimento técnico, se faça
passar por outra, enviando mensagens falsas pelo e-mail, ou realizando transações
comerciais em nome de terceiros.

Ao instalar um site de vendas na Internet, existe o risco de alguém forjar uma aplicação
web aparentemente igual e, deste modo, enganar os clientes assumindo compromissos e
fechando negócios em nome da empresa lesada. Isso acontece porque o endereço Internet
do site pode ser desviado para a máquina de um estranho, justamente porque o website em
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questão não possui uma forma segura de identificação. Além disso, informações passadas
pelos clientes tais como números de cartões de crédito, dados pessoais etc., podem ser
interceptadas por estranhos durante o percurso entre o browser do usuário e o servidor
corporativo.

Por estes motivos surgiram as identidades digitais. A identidade digital é um documento de
identificação eletrônica, que obedece a padrões de segurança internacionais. Os browsers
existentes estão preparados para operar em conjunto com as identidades digitais. Sua
emissão é realizada por empresas especializadas, chamadas “autoridades certificadoras”,
que obedecem as mais rigorosas exigências técnicas.

Uma identidade digital é composta basicamente de informações e procedimentos que
identificam o usuário e vários dados que permitem ao browser do cliente ou a um servidor
web realizarem criptografias. Estas ações são divididas em três grandes categorias: a
identidade pessoal de e-mail, o passaporte digital pessoal e a identidade digital comercial
do servidor. A identidade digital para e-mail permite que se possa receber mensagens
criptografadas, protegendo-as contra ataques em qualquer ponto do trajeto e protegendo a
sua visualização no computador de usuários não autorizados. Se os intercomunicantes
eletrônicos tiverem identidades digitais, ambos poderão trafegar mensagens criptografadas,
elevando significativamente o padrão de segurança do tráfego. Esta ação de segurança
permite também que somente o autor seja capaz de decodificar as mensagens que lhe forem
enviadas e que o seu endereço eletrônico (remetente) seja identificado de forma inequívoca
por aqueles que recebem suas mensagem, evitando assim que alguém se faça passar pela
fonte da informação. Além disso, esta ação garante que aqueles que recebem mensagens
tenham certeza que estas não foram adulteradas por terceiros depois de terem sido enviadas
pelo remetente.
A criação de um “passaporte digital” proporciona a autenticação pessoal para acesso a sites
seguros, fazendo com que o nome do remetente, e seu município e estado de residência
sejam identificados de forma inequívoca por aqueles que recebem as mensagens. Além
disso proporciona maior amparo legal, devido ao alto grau de identificação e os processos
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de cadastramento utilizados, que fornecem um rastreamento praticamente completo das
operações eletrônicas.

Enfim, a identidade digital comercial para servidores permite que as transações com um
determinado servidor se façam de forma criptografada. É fácil notar que estamos operando
com servidores seguros quando uma chave aparece no canto inferior esquerdo da tela do
browser. Isto é sinal de que o servidor possui uma identidade digital. Além disso esta ação
de segurança assegura que o usuário esteja garantido de que aquele servidor com o qual ele
está transacionando é o servidor verdadeiro e não um clone. Do mesmo modo, esta ação
oferece maior amparo legal, pelas mesmas razões apresentadas no parágrafo anterior.
A segurança da informação à prova de crackers426 é uma barreira crucial para a difusão
total das atividades comerciais eletrônicas, e envolve basicamente a busca de um ponto de
equilíbrio entre dois aspectos antagônicos: a garantia de privacidade dos usuários e o
controle do tráfego da informação. Estes dois aspectos interligados, ressaltam diferentes
matizes do problema do sigilo na circulação da informação. O primeiro acentua a questão
da proteção da liberdade dos usuários contra um ambiente agressivo, capaz de utilizar
informações pessoais e privadas para tirar vantagens comerciais ou outros benefícios
particulares ilícitos.427 O segundo aspecto ressalta a questão da necessidade de controle dos
fluxos de informação para fins fiscais ou policiais, por exemplo.

A resolução da ambivalência entre as duas necessidades apontadas acima ainda não está
satisfatoriamente encaminhada em nenhum país, e deverá prosseguir demandando um
profundo debate por um longo período de tempo. Ressaltamos que grande parte do
problema da garantia de liberdade do indivíduo e do controle do tráfego de informações na
Internet, demanda abordagens inéditas de caráter transnacional, fator que torna ainda mais
complexa a solução desta difícil equação. Resta ainda, portanto, ser realizada uma longa
discussão internacional sobre as garantias dos consumidores e dos seus direitos, não apenas
em relação ao comércio eletrônico, mas também em relação as questões mais amplas da
426
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privacidade e dos direitos autorais, numa sociedade cada vez mais colocada à mercê da
informatização, da reprodutibilidade e da mecanização dos processos de informação.428

A crescente demanda por soluções de comércio eletrônico na web vem desafiando
profissionais do ramo a criarem novas arquiteturas de sistemas corporativos. Uma nova
abordagem metodológica se impõe sobre a antiga visão estritamente “técnica” dos
profissionais de informática. Agora o desafio não é mais aquele de elaborar sistemas
eletrônicos capazes de processar informações em ambientes corporativos praticamente
isolados, com pouco contato com usuários externos à organização, sistemas voltados a
oferecer serviços praticamente exclusivos a administração corporativa. Hoje o desafio de
elaborar soluções integradas de comércio eletrônico voltada ao auto-atendimento pelo
cliente externo, obrigam os técnicos a expandir suas mentes em direção à elaboração de
soluções de comunicação com o cliente, fazendo com que a antiga visão estritamente
técnica no desenvolvimento de aplicações de informática encontre seu limite, na medida em
que os sistemas voltados ao comércio eletrônico devem oferecer serviços atrativos ao
cliente, capazes de operar dados e funções lógicas, mas também ações de marketing e de
vendas.

Características antes desprezadas por estes profissionais, como a sofisticação do tratamento
estético dos seus produtos, bem como um conhecimento mais profundo dos segmentos de
mercado aos quais se dirigem as aplicações de tecnologia da informação por eles
desenvolvidas, iniciam um processo de transformação do perfil profissional envolvido com
o e-Business. Cada vez mais é exigida a formação de equipes multidisciplinares, capazes de
desenvolverem soluções integradas que reunam além dos antigos critérios de engenharia de
sistemas e de organização dos métodos administrativos, o tratamento comunicacional do
design e da arquitetura da informação, o conhecimento das tecnologias de redes, de
segurança e de telecomunicações e, sobretudo, a capacidade de coordenar as possibilidades
tecnológicas aplicadas ao e-Commerce com as necessidades de negócios das organizações.
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Os vários ciclos de investimento do comércio eletrônico de certo modo definiram o
predomínio de um determinado tipo de aplicação. Um ciclo inicial, onde a interface
hipertexto assumia todo o esforço de entreter o usuário através das possibilidades de acesso,
interação e recriação dos estoques de dados disponíveis. Em seguida, a entrada em cena dos
sites dinâmicos que passaram a associar a interface hipertexto ao processamento de
informações residentes em bancos de dados disponíveis tanto para consultas, inclusões ou
alterações pelos usuários. Mais recentemente assistimos a um novo ciclo no qual a explosão
das aplicações web transacionais conferem à Internet uma dimensão altamente integrada
aos ambientes de sistemas corporativos, oferecendo serviços bem mais completos aos
usuários e transferindo grande quantidade da capacidade de processamento da informação
para as mãos dos clientes. Vimos acima que a evolução destes ciclos foram demandando
novos dispositivos, cada vez mais sofisticados, de segurança e autenticação das transações e
das informações.

O resultado de todas estas transformações é a construção de um imenso ambiente de
negócios cuja integração é operada essencialmente pela intensa troca de transações
eletrônicas - e-transaction -, entre os diversos atores, e não mais apenas entre empresas, ou
entre empresas e governo, conforme representado pela figura 16.
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Figura 16: Ambiente de Negócios Integrado por Transações Eletrônicas

Neste novo cenário de intenso intercâmbio eletrônico das informações, emerge a
necessidade cotidiana de uma série de procedimentos antes restritos aos profissionais de
informática, estabelecendo uma espécie de disseminação da “racionalidade informática”
entre leigos. Deste modo, cada vez mais pessoas envolvidas com transações eletrônicas sejam elas baseadas na troca de e-mail, em consultas a extratos bancários, em transferências
eletrônicas de fundos, em transações eletrônicas realizadas na web -, passam a internalizar
métodos de organização, classificação e critérios de acesso à informação. Este processo de
internalização se dá através da adoção de critérios cotidianos destinados a organizar,
classificar e acessar informações em ferramentas computacionais, tais como computadores
pessoais, diretórios registrados nos telefones celulares ou agendas eletrônicas pessoais.
Além disso, cresce também a incorporação de hábitos cotidianos voltados a permanente
alimentação dos sistemas de informação, não somente daqueles disponíveis em ambientes
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corporativos, mas sobretudo disponíveis nas micro ferramentas eletrônicas portáteis e
individuais. Por fim, assistimos ao aumento de adesão à rede Internet, não apenas a partir
da conexão de sistemas corporativos, mas também pela crescente disseminação de
integração de ferramentas pessoais pela rede, notadamente das agendas pessoais cada vez
mais integradas à rede.
A expressão “racionalidade informática” talvez inspire um aspecto pretensioso que não
pretendemos assumir. Não temos outra intenção aqui além daquela de apontar para o fato
de que a popularização do uso de ferramentas e sistemas eletrônicos venha implicando ao
mesmo tempo numa grande disseminação de conhecimentos criados e desenvolvidos pelos
profissionais da informática, em particular, os métodos de organização da informação.
Assim, e para não parecermos pretensiosos, substituímos “racionalidade”, por
“conhecimento.” Teríamos então o estabelecimento de um momento histórico no qual o
conhecimento de certas técnicas da informática vão se disseminando e transformando a
mente do cidadão comum, e também a do homem de negócios contemporâneos através da
difusão de uma onda de “conhecimentos da informática”.

Resta analisarmos quais os impactos promovidos por este complexo cenário de
transformações que vêm ocorrendo na economia, na sociedade e nas tecnologias da
informação, e como eles tendem a alterar as formas de conduzir e realizar negócios.

Neste momento do trabalho, já devem estar claras as inúmeras relações e interpenetrações
entre atividades de comércio eletrônico e sistemas de informação. O e-Commerce encontrase cada vez mais submetido a um plano mais amplo das ações das empresas, o plano
corporativo do e-Business, compondo o quadro estratégico de inserção num mercado
mundial onde as transações eletrônicas conectam ambientes internos e externos, e fazem
circular valores e mensagens intercambiadas através da cadeia dos negócios, esta cada vez
mais integrada através de um modelo cooperativo e participativo.
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8. Capítulo IV - Sistemas de Informação e Negócios Eletrônicos
“There is much talk in executive suites these days
about alliances and virtual organizations,
technical standards, and the evolution of business
communities.”
James Moore
GeoPartners Research

De posse do quadro de referências composto nos capítulos anteriores, estamos em
condições de prosseguir cotejando nossos estudos de caso ao desenvolvimento dos
argumentos. Contudo, antes disso, é necessário retomar algumas questões levantadas ao
longo do percurso de modo a obter um conjunto organizado de variáveis que concorrem
para produzir o cenário sobre o qual se desenrolam ações de desenvolvimento de soluções
de e-Business. Neste capítulo tentaremos discutir como as comunidades de negócios
eletrônicos transformam regras de competição, criam novos meios de agregar valor aos
produtos, e mobilizam pessoas e recursos para alcançar novos padrões de sucesso
comercial. Aqui vamos explorar os vários pontos de convergência entre os novos modelos
de negócio e a infra-estrutura da informação necessária para suportá-los.

Recomecemos pela Internet. Vamos ressaltar três aspectos que consideramos cruciais para a
compreensão da sua grande influência e profundo impacto sobre os negócios. O primeiro
deles advém da sua própria arquitetura, ou seja, do fato dela ser uma inter-rede que a torna
capaz de incorporar qualquer tipo de rede local à sua estrutura, conferindo-lhe uma
extraordinária capilaridade ao penetrar nos mais recônditos locais do planeta. Some-se a
isto o alto nível de aceitação popular da Internet, inesperado até mesmo para alguns dos
mais importantes agentes da indústria da informática, como a Microsoft, que
reconhecidamente entrou com atraso na disputa pelo domínio das ferramentas e aplicações
destinadas a suprir a imensa demanda da rede. “Simplesmente houve um erro estratégico na
percepção da capacidade e tamanho do mercado da Internet. Quando despertamos para o
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fenômeno, já estávamos numa posição desfavorável”, afirmava o presidente da Microsoft,
Bill Gates, numa entrevista concedida em 1996.429

Esta capacidade de penetração e disseminação da Internet não seria possível sem o
fenômeno social que a acompanha. “A tecnologia é cheia de eventos inesperados, dos quais
vários meios nos dão exemplos privilegiados.”430 A história dos usos das tecnologias é
recheada por uma sucessão de apropriações inesperadas e surpreendentes. Assim foi com o
fonógrafo, inicialmente concebido para gravar comunicados, e transformou-se num
aparelho que revolucionou principalmente a reprodução musical. Assim foi com o rádio,
“concebido como aparelho destinado ao diálogo a longas distâncias, e acabou
transformando-se no grande meio de comunicação de massa que transformou a forma de
transmissão das mensagens e do próprio imaginário popular.”431

A própria Internet, inicialmente concebida para fins militares e de intercâmbio acadêmico,
“metamorfoseou-se em um dispositivo holístico, ao mesmo tempo, racional e lúdico.”432 O
uso cotidiano das tecnologias modernas vai não apenas criar novos destinos para os
inventos, mas também incorporá-las às ações ordinárias, de modo que sua ação e seus
efeitos, crescentemente vão se confundindo com a própria ação social, com a vida cotidiana
e com as novas formas de ver e sentir o mundo.433

É nesse destino social da rede, que produz um espaço de experiência coletiva, onde se
formam tribos434 que compartilham uma “efervescência vitalista”435, onde vai se revelar o
segundo aspecto crucial para a compreensão do papel da Internet em relação aos negócios.
A rede é um ambiente comunicacional que cria um lugar de partilha. Embora possa ser
entendida, do ponto de vista organizacional, como uma ferramenta de integração dos fluxos
429
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de informação e de trabalho, ao se conectar à Internet, as redes corporativas inserem-se
num espaço aberto onde as infinitas possibilidades de interação são representadas pela
metáfora da “cidade paralela”, onde as redes corporativas seriam os escritórios fechados
das organizações, nos quais a segurança, a familiaridade e o conforto mantém os
empregados envolvidos por uma atmosfera de isolamento. Na hora do almoço, os
funcionários vão para a rua, onde passam a conviver com outros cidadãos, empregados de
outras empresas, e também com o estranho, com o perigo, com o peculiar, com o diverso.

Nesta metáfora, a rede é o céu da cidade, o ambiente que abriga todos, e as ruas, por onde
todos circulam. A rede não deve ser entendida apenas como o canal de comunicação entre
os transeuntes, mas o próprio espaço da convivência, “o lugar que abriga não apenas as
mensagens mas os próprios meios e seus atores.”436 É esta característica espacial desde
sempre associada ao tema - haja visto o próprio nome ciberespaço,437 que inspirou toda
uma nova compreensão da dimensão social da comunicação eletrônica -, que vai contribuir
na definição do terceiro aspecto que gostaríamos de ressaltar.

A Internet, além de ser um ambiente comunicacional, é também um lugar de ação. A rede,
além de servir como superestrada para a informação - a grande infovia -, ela própria é um
lugar onde eventos sócio-econômico-culturais acontecem. Entender a rede como um
ambiente comunicacional é um avanço no sentido de superar a visão ainda limitada que a
vê simplesmente como meio de comunicação, ou apenas um canal de passagem de
informação, no caso da superhighway.438

Para os negócios, a rede desempenha papel um pouco mais completo do que simplesmente
servir de lugar de pssagem. Ao mesmo tempo em que reúne em um mesmo ambiente vários
aparatos multimidiáticos amplamente utilizados nas mais diversas aplicações comerciais de e-Commerce, de integração corporativa através das Intranets, de expansão dos domínios
pela Extranet etc. -, a Internet também transforma-se em um palco onde atuam os agentes
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econômicos virtuais. A comunidade de consumo e as empresas conectadas formam um
novo mercado de ofertas e demandas onde se desenvolvem novas estratégias de ação
comercial, criam-se normas de conduta e estabelecem-se padrões de serviços. A rede
agrega valor na medida em que faz crescer seu próprio mercado e as oportunidades
decorrentes do aumento da oferta e da demanda neste espaço. Enfim, a rede é também um
novo mercado, um novo marketplace.439

O Promo parece ter compreendido bem este aspecto da rede, ao investir fortemente na
oferta de seus produtos na rede, não apenas no sentido de utilizá-la como vitrine comercial,
mas atuando como um agente de negócio em contato com outros agentes participantes do
mercado na Internet. A visão de que a rede tenha se transformado num imenso mercado
virtual modifica o posicionamento das soluções desenvolvidas para as práticas de eCommerce. Não se trata mais de pensá-la como um meio de comunicação que se adiciona
ao mix de mídia das campanhas de marketing, mas ela própria é um mercado, com regras e
padrões próprios de funcionamento.440 Não se trata mais de pensar que ela serve como mais
um balcão de ofertas e atendimento, mas entendê-la como um novo mercado, uma “feira
moderna”, onde novas regras de comportamento dos participantes estão sendo elaboradas e
validadas através das próprias práticas comerciais.

A informática contribuiu decisivamente para a composição do cenário sobre o qual se
desenrolam atualmente as ações do e-Business. Também em relação à informática,
gostaríamos de ressaltar três aspectos que consideramos vitais para os desdobramentos que
posteriormente vieram desembocar na disseminação da computação em todo o mundo: a
distribuição da capacidade de processamento da informação, o aparecimento dos modelos
cooperativos de processamento da informação, e a necessidade de integração dos sistemas
de informação corporativos.

O primeiro aspecto, conforme mencionamos, decorre do fato da progressiva distribuição da
capacidade de processamento da informação, iniciada ainda em meados da década de 70
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quando do aparecimento dos minicomputadores, e acentuada a partir do início dos anos 80,
com a entrada transformadora dos microcomputadores e computadores pessoais, os PC.

A história da informática corporativa é marcada pela tensão entre os processos de
centralização e descentralização, que se desdobra na difícil equação que surge com o
aumento de complexidade das soluções, no caso da descentralização, ou com o maior
controle sobre o ambiente, no caso da centralização. Ao mesmo tempo, e em contrapartida,
a difícil equação também desdobra-se em perda do controle, no caso da descentralização, e
perda de agilidade e performance, no caso da centralização. Problemas de conectividade e
flexibilidade também concorrem como variáveis de peso nas tentativas de solução desta
equação, sendo que cada caso de desenvolvimento de sistema é um exercício de equilíbrio
entre as diversas variáveis.441

O barateamento e aumento da capacidade de transferência eletrônica de dados através de
conexões telemáticas foi um dos principais fatores que contribuíram para o forte processo
de descentralização dos sistemas corporativos (downsizing). Paradoxalmente, este mesmo
fator contribuiu para reforçar modelos centralizados. A opção de centralizar o
processamento corporativo, dada a facilidade de atendimento de transações efetuadas na
ponta, utilizando inteligência centralizada através de linhas telemáticas cada vez mais
eficientes, está na base de várias aplicações poderosas de grandes cadeias de lojas
comerciais e bancos.442

Essa oscilação histórica permanece na atualidade, embora de modo diferenciado.
Atualmente, ambientes muito complexos demandam soluções alternativas nos quais se
combinam as facilidades da distribuição da inteligência e dos dados, e a centralização de
processos corporativos que demandam operações mais complicadas, maior controle e maior
segurança.443
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A descentralização da capacidade de processamento da informação inicia-se a partir do
momento em que foi possível distribuir inteligência, primeiramente através de modelos
mais simples de processamento paralelo, por exemplo. Daqui extraímos o segundo aspecto
que contribui de modo decisivo para o cenário atual do e-Business. A possibilidade de
distribuição da capacidade de processamento da informação promoveu o aparecimento de
modelos cooperativos, onde máquinas diversas colaboram de forma coordenada na
execução de determinada tarefa.444 Este modelo constitui-se na base das aplicações
cliente/servidor, que por sua vez vão dominar as estruturas dos sistemas por anos,
estendendo seu domínio até os nosso dias.

Neste modelo, os sistemas executam diversas funções em micro inteligências distribuídas,
descentralizando uma grande quantidade de operações - entrada de dados, consistência da
informação, tabelas, cálculos etc. -, e necessitam ser coordenados pela gestão do ambiente
corporativo. Mas a grande mudança promovida por este modelo sobre as metodologias de
estudo, concepção, projeto e desenvolvimento de sistemas não se dá simplesmente devido
as novas capacidades tecnológicas das máquinas e suas interconexões. A modelagem de
sistemas e dados expande a compreensão dos sistemas de informação para domínios antes
considerados “externos” a eles. A partir dos anos 80 novos métodos de planejamento da
elaboração de sistemas passam a incluir no seu escopo entidades antes consideradas
externas, como clientes, fornecedores, eventos econômicos etc., ampliando deste modo a
visão daquilo que concorre no funcionamento normal das aplicações, e incorporando novas
fontes de envolvimento e participação nos modelos.445

Evidentemente, estamos colocando aqui a questão da evolução dos métodos de
desenvolvimento de soluções num plano muito amplo - sem considerar detalhes
importantes -, mas fazemos isto de modo a identificar exatamente um dos principais
acontecimentos da informática nos anos 80, sem o qual os modelos hoje em operação
jamais poderiam ter sido sequer imaginados. Os sistemas hoje são projetados em modelos
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bem mais flexíveis e abertos à participação de novos agentes, incorporando vantagens da
distribuição de tarefas executadas diretamente nas entidades fins, tais como um
departamento específico da organização, um fornecedor de produtos situado numa
localidade distante, um colaborador conectado ao ambiente corporativo através de acesso
privilegiado, ou clientes em casa ou nos pontos de atendimento, estes cada vez mais
voltados ao auto-atendimento assim como todo o resto do modelo.

Voltadas ao auto-serviço, e distribuídas diretamente para as entidades contempladas em
escopos cada vez mais amplos que incluem todos seus agentes-participantes, as novas
aplicações transferem tarefas antes executadas nas empresas, para as mãos dos clientes,
colaboradores e fornecedores, envolvendo todas as entidades nos limites internos dos
sistemas. Em troca, os novos sistemas agregam valor aos serviços, inclusive para atrair e
justificar o esforço de todos envolvidos, que crescentemente vão assumindo novas
atribuições. Deste modo, a digitação de um certo valor pago, ou a retirada de uma certa
soma dos bancos, são hoje tarefas desempenhadas pelos próprios clientes. Uma imensa
quantidade de recursos antes era alocada pelas organizações, que se responsabilizam pela
tarefa de alimentar informações, o que resultava em imensos centros de digitação de dados,
que os inseria nos sistemas através dos processos de data entry,446 bastante utilizados desde
o ciclo de investimentos em centros de dados.447

Os sistemas de hoje agregam valor aos serviços e evitam encargos desta natureza. Assim,
apesar do cliente ser requisitado a operar a alimentação dos sistemas, seja através da
digitação ou apresentação de documentos com códigos de barra, ainda assim os novos
serviços lhes oferecem vantagens adicionais: diminuição do tempo de espera em filas, e a
distribuição do atendimento em locais antes inviáveis, tais como shopping centers,
aeroportos, postos de gasolina, e, mais recentemente, nas próprias residências e no trabalho.
É a vitória da idéia do “cada um faz a sua parte, e o resultado é a soma do esforço e da
participação de todos”, aplicada aos sistemas de informação. Este ambiente transformado
446
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gera novas demandas para os sistemas, sendo a mais forte, complexa e dispendiosa entre
todas a demanda por integração do ambiente corporativo. Este é o terceiro aspecto que
consideramos de alta relevância para o modelo atual do e-Business. A necessidade de
integração dos diversos sistemas das organizações sempre esteve presente na mente dos
gestores da informação, mas apenas mais recentemente ganhou uma dimensão crítica.
Empresas em todo o mundo redesenham e reimplementam suas arquiteturas da
informação448 através de complicados processos de revisão do ambiente corporativo que
incluem ações de reengenharia dos sistemas e conversão dos dados.

Neste sentido, a forte demanda por serviços orientados ao auto-atendimento tem
pressionado a urgência de integração dos sistemas das organizações. O momento é de
escolha de plataformas corporativas e de desenvolvimento de camadas integradoras do
ambiente. O problema é que, além da já complicada operação de integração interna dos
modelos, plataformas, bases de dados, repositórios, bibliotecas, componentes etc., as
organizações devem considerar o envolvimento dos agentes antes tidos como externos às
aplicações. “O processo de integração deve ser aberto e flexível, e deve-se optar por
tecnologias que, ao mesmo tempo, atendam às necessidades da empresa e dialoguem com a
grande rede cooperativa na qual está se transformando o mundo dos negócios.”449

Sem dúvida, um dos pontos cruciais ao sucesso dos investimentos em serviços na Internet é
a promoção junto aos segnmentos alvo do mercado. Como sabemos, o forte da rede não é a
exposição da organização ou seus produtos. O sucesso dos investimentos vai depender
diretamente da produção de visibilidade do website. Este posicionamento no mercado vai
resultar de um conjunto de fatores que combinam a imagem anteriormente construída pela
organização (se for o caso dela já existir antes do empreendimento virtual), divulgação na
mídia convencional e oferta de serviços que o mercado julgue como sendo de alto valor
agregado.

Recomendamos fortemente uma campanha de inserção dos serviços online para todos os
clientes. Em especial ressaltamos a seção “8. Marketing” do anexo 2, que contém uma
448
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estratégia de divulgação e posicionamento do site do Promo. Parece-nos ser um equívoco
recorrente em várias empresas, a idéia de que basta desenvolver um serviço online para que
este passe a ser usado pelos clientes. Este encaminhamento provém de um enfoque maior
no desenvolvimento destes serviços, e de que o maior problema a enfrentar seja de ordem
técnica.

Mas, em muitos casos a questão técnica é secundária. Por exemplo, alguns dos serviços
estratégicos do site da ANP enfrentam sérias resistência por parte dos distribuidores de
combustíveis, sobretudo daqueles situados em locais distantes dos grandes centros, onde a
oferta de provedores Internet é baixa e, consequentemente, o custo de conexão, mais cara.
A Agência tem enfrentado oposição à determinação de que formulários de declaração de
compras e vendas dos postos de combustíveis devam ser preenchidos através de serviços
web.

Concorrendo para amarrar o conjunto de variáveis que formam o cenário sobre o qual se
desenvolvem as ações de e-Business, o marketing desempenha, ao lado da informática, um
papel extremamente importante. Destacamos três aspectos cruciais - já indicados
anteriormente -, que concorrem para a formação do quadro atual: necessidade de agregar
valor aos produtos e serviços, práticas interativas com os clientes e a capacidade de
personalização. Os dois primeiros aspectos decorrem do crescente envolvimento da cadeia
de produtores, fornecedores e consumidores, resultado das novas estratégias comerciais que
privilegiam relações de médio e longo prazos, visando maior capacidade competitiva.
O primeiro deles advém de um maior enfoque sobre o conceito de “troca” com clientes e
parceiros. Com o aumento da pressão concorrencial ocorrido a partir do pós-guerra, a
necessidade de agregação de valor aos produtos e serviços tornou-se um elemento essencial
na disputa pelo mercado.450 É evidente que a pressão exercida pelos consumidores só pode
se traduzir em resultados concretos na medida em que os mercados deixam de ser
monopólios ou cartéis, e a escolha de consumo passe ser exercida sem maiores
constrangimentos. De forma complementar, os consumidores tiveram que passar de uma
449
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posição mais “passiva”, para outra mais “ativa”, e essa transformação também se deu
historicamente, num processo lento que se inicia na década de 30, e evolui ao longo de
praticamente todo o século até nossos dias, criando novos mecanismos de regulação dos
mercados, indispensáveis para o modelo capitalista em que vivemos, de alta diversificação
da produção e alto nível de consumo: a figura do consumidor ativo.451
Os estudiosos452 tendem a pensar o surgimento do marketing como algo ligado à
emergência do consumidor, enquanto agente consciente, exigente e ativo. Isso parece ser
um equívoco histórico, haja visto que a figura do consumidor surge depois que as primeiras
teorias do marketing foram escritas: “o marketing pode ser (...) idilicamente associado a um
reinado do consumidor, o qual, ao impor seus desejos, termina por submeter a produção de
mercadorias às suas demandas específicas.”453

Certamente o mix de marketing, em sua acepção mais abrangente, significa não só o ponto
de venda, o preço e a promoção, dimensões que expõem o produto no mercado para o
consumidor em espaços, geográficos e virtuais, mas também a pesquisa dos segmentos que,
incidindo sobre as características dos produtos, possibilita sua alteração, adequando-os às
demandas detectadas pelas pesquisas.454 “O reconhecimento desta mão dupla entre produtor
e consumidor, não deve, entretanto, conduzir a uma suposição ingênua da plena realização
dos interesses dos consumidores e do predomínio do consumidor sobre o produtor,
inclusive porque na fase contemporânea do capitalismo, através de variados mecanismos, a
publicidade entre esses, podem ser criadas demandas e expectativas de consumo. Por
conseguinte, o consumidor também aparece como resultante da produção capitalista. Daí
ser mais lúcido compreender o marketing como conjunto de dispositivos, de dupla via, que
hoje busca equacionar a complexa e desigual relação contemporânea entre produtores e
consumidores.”455
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Numa visão mais ampla, pode-se associar o surgimento do marketing, por volta da década
de 1930, às profundas mudanças que então ocorriam na sociedade capitalista. Numa época
de grande crise financeira, em que a produção em série e em escala, e a questão do
equilíbrio entre oferta e demanda tornava-se crucial, conhecer profundamente o
comportamento e as “aspirações do mercado passa a ser essencial para a introdução, de
modo mais sistemático, do planejamento, algo incorporado ao capitalismo a partir do
aprendizado com as experiências do socialismo estatizante.”456

No âmbito da comunicação também ocorriam alterações importantes, que viriam a incidir
sobre o contexto global. Estas alterações possibilitaram o surgimento do marketing
enquanto conjunto de técnicas de otimização do ciclo capitalista de produção e consumo.
Esta abordagem contrapõe-se à tendência a compreendr o marketing como a “atividade
humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através de processos de
troca”457, como defendem alguns em abordagens mais superficiais desta complexa questão.
O desenvolvimento da publicidade, iniciado de modo significativo desde meados do século
XIX, já indicava o esgotamento do mercado como lugar suficiente de produção de
visibilidade (publicização) e, consequentemente, de realização das mercadorias.

A passagem de uma lógica predominante de concorrência dos preços para uma nova lógica
de concorrência das marcas,458 onde imperam as campanhas de produção de imagem de
produtos e de imagem corporativa, realça a comunicação para o mercado como momento
indispensável da dinâmica capitalista contemporânea. “Ela viabiliza a existência e a
hegemonia da concorrência de marcas, pois o posicionamento dos produtos no mercado
hoje acontece através da publicização pela mídia e possibilita o encurtamento dos prazos de
circulação e realização das mercadorias, acionando dispositivos como a moda, a
obsolescência planejada e outras modalizações de descartáveis, que configuram a sociedade
de consumo.”459
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A necessidade de produção de visibilidade adiciona-se à necessidade de produção de
diferencial competitivo. Foi deste panorama que extraímos o primeiro elemento do
marketing, mencionado mais acima, que participa de modo crucial na formação do cenário
do e-Business: a necessidade de agregar valor aos serviços, como fator concorrencial.
Vimos acima como os novos modelos cooperativos dos sistemas de informação distribuídos
agregam valor aos serviços de modo a incorporar em suas cadeias de processo, a
participação das mais diversas entidades.

O usuário da Internet participa ativamente na pesquisa do produto, na busca de
informações, na solicitação de atendimento e na alimentação da rede de informações. O
sucesso de um negócio, como o da livraria Amazon.com, não seria possível sem a
participação ativa dos clientes - enviando comentários e resenhas dos produtos, declarando
suas preferências, alimentando o sistema de cobrança com informações de endereço e
crédito, demandando comentários dos especialistas da livraria -, ou a partipação ativa dos
dos editores - priorizando pedidos, modificando antigos procedimentos de distribuição para
funcionar na modalidade on demand 460 -, ou ainda da participação ativa das instituições de
crédito - criando dispositivos especiais de transferência eletrônica da informação para
aplicações desta natureza.461

Mas para que tudo isso aconteça, para que elementos da cadeia transformem-se em
entidades ativas do sistema corporativo do negócio, vantagens devem ser oferecidas para
cada um. Continuemos no caso da Amazon.com. A participação ativa dos clientes é atraída
pela oferta de serviços diferenciados: além de poderem comprar produtos desde as suas
residências, a seleção é auxiliada por eficientes instrumentos de busca, a entrega é segura e
rápida, o padrão de embalagem é bastante satisfatório, a informação sobre o produto é
460
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completa, e até feita por outros clientes. Enfim, cabe aqui a hipótese do próprio sentimento
de partilha e de inserção numa comunidade como elemento diferencial para a
competitividade da empresa, conjectura que, evidentemente, extrapola os limites deste
trabalho. Mas podemos supor que um dos valores agregados aos produtos e serviços da
Amazon.com seja a participação da comunidade de leitores, que os atrai a incluir-se na
cadeia de produção da organização, por exemplo, escrevendo resenhas sobre livros
adquiridos lá, ou não.

A participação dos fornecedores também é atraída pelo valor agregado ao serviço, que além
de abrir um novo mercado de oportunidades para editoras, pode gerar novas margens de
lucro na intermediação com distribuidores. Os métodos de entrega on demand, passado o
período de investimento, otimizam custos operacionais e podem servir de atrativo para
organizações que dispõem de capital para investir na implementação de novos processos de
produção.462 Ao lado disso, a participação das instituições de crédito - coletando
informações de modo mais eficiente, e, consequentemente, alimentando diretamente seus
sistemas sem custos adicionais de entrada de dados -, também é atraída através da oferta de
vantagens competitivas, na medida em que otimiza seus processos através de automação
eletrônica.

O segundo aspecto que gostaríamos de adicionar às variáveis que concorrem para a
formação do cenário atual do e-Business é a capacidade de interatividade dos negócios com
seus clientes. A pesquisa em comunicação já indicou há muito que, em maior ou menor
grau, o formato afeta os conteúdos. Do mesmo modo, em relação à Internet, é rara a obra
que não faz referência ao seu caráter interativo. Não apenas do usuário com as máquinas e
sistemas, mas sobretudo, com os esquemas de interações sociais no ambiente
comunicacional formado pela rede. É como se a “forma” da rede produzisse quase de modo
automático e autônomo, “comunidades de partilha.” Paralelamente, necessidades
concorrenciais do mercado têm levado empresas a criar canais de comunicação cada vez
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mais eficientes com seus clientes. Proliferam-se os assim chamados, SAC, Serviços de
Atendimento ao Consumidor, numa tentativa de, ao atender de modo atencioso cada
solicitação, agregar valor aos serviços e criar maior empatia da clientela com a organização.

A Internet alinha-se de modo privilegiado à demanda por interação nas relações comerciais
ao oferecer novos canais de alta eficiência interativa. E esta demanda não aparece do nada.
Ela é resultado de uma evolução histórica que se inicia no início do século, quando a
produção industrial baseava-se na linha de produção indiferenciada. A indústria sofisticouse na medida em que também se diferenciou o consumidor. São elementos em
transformação concorrente, interligados e interdependentes. De um lado a indústria,
inicialmente incapaz de diferenciar a sua produção e, ao mesmo tempo, sem dispor de
ferramentas de pesquisa capazes de reconhecer detalhadamente, e de modo criterioso, as
diversas segmentações da clientela. De outro lado, o consumidor, começando a ter acesso a
uma série de bens e serviços antes inexistentes, e ainda sem a presença transformadora da
publicidade, que posteriormente criou novos padrões de consumo e novas demandas.
A indústria, entre as décadas de 1910 e 1930,463 padeceu da fragilidade de um sistema
indiferenciado de produção, exposto às intempéries econômicas de modo praticamente
monolítico, e estabelecido sobre um terreno no qual, se um segmento importante de
consumidores sofresse descontinuidades, todo o resto do esquema desabaria. Assim, o
fenômeno descrito pelas teorias do marketing como segmentação do mercado, ou seja, a
ordenação dos grupos de consumidores em comunidades de perfis identificados e com
capacidades e preferências de consumo distintas, ao mesmo tempo em que vai desempenhar
uma função de diferenciação social, vai também sustentar nichos dos esquemas capitalistas
de produção, evidentemente sob a forte influência da publicidade, e de uma série de outros
mecanismos reguladores sociais.464

O resultado desta evolução histórica é o surgimento da figura do consumidor ativo, que
vivendo num mercado de grande oferta e alta concorrência, demanda atenção diferenciada e
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reclama direitos civis como consumidor e cidadão. Temos então, de um lado, uma indústria
sofisticada, capaz de manufaturar produtos únicos, ou em grande escala, e com grande
conhecimento dos segmentos de consumo, chegando ao ponto de identificar as preferências
e o histórico de compras de determinado cliente. De outro lado, temos o consumidor ativo,
que demanda produtos diferenciados, destinados a atender as suas mais singulares
necessidades. Some-se a isso os novos dispositivos acionados pelos sistemas de
informação, capazes de produzir serviços interativos e personalizados. 465 Deste quadro,
decorre a última variável que aqui destacamos, a tendência à segmentação singular em boa
parte das atividades comerciais e a conseqüente personalização da produção.

O e-Business surge num ponto de convergência destas variáveis produzidas pela
informática, pela Internet e pelo marketing. Através da história recente, novas tecnologias
da informação têm criado e estimulado novas formas de organização. 466 Com a emergência
da WWW, um novo ambiente de negócio está sendo criado. Na medida em que se
intensifica a competitividade, a busca pela inovação tem, não raro, extrapolado os domínios
das atividades e domínios dos negócios e encaminhado parcerias as mais diversas. São hoje
comuns as alianças de cooperação comercial entre empresas que, há pouco tempo,
posicionavam-se de maneira claramente antagônica.467

A formação de alianças encontra sua razão na busca de competitividade, e diferencia-se das
cadeias cooperativas mediadas por transações eletrônicas que mencionamos acima, na
medida em que alianças privilegiam a fusão de empresas do mesmo ramo de atividade, na
maioria das vezes, procurando criar massa-crítica de capital e domínio de mercado para
fazer frente a outras grandes corporações. Já a cadeia de negócio é uma parceria, digamos,
de natureza “vertical”, formada a partir das novas capacidades de expansão dos sistemas
corporativos, capazes de englobar entidades antes externas ao escopo dos sistemas, e da
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necessidade de otimização dos processos industriais através da integração e da agilização
do processamento da informação.

Deste modo, a cadeia cooperativa estabelece redes de fornecedores, distribuidores,
comerciantes e consumidores, que utilizam a Internet e outras mídias eletrônicas com fins
de colaboração e competição.468 A questão aqui não é mais dimensionar as comunidades469
de negócios eletrônicos, mas compreender como ela desenvolve estratégias que capitalizam
esta nova formação. Tentaremos ver agora, como as comunidades de negócios transformam
regras de competição, criam novos meios de agregar valor aos produtos, e mobilizam
pessoas e recursos no sentido de alcançar novos padrões de sucesso comercial.

Antes disso, retomemos um pouco os casos que ilustram nosso trabalho. A Sefaz/Bahia
inseriu o seu site na Internet em 1996. De início, naturalmente, ali se encontravam
disponíveis informações sobre a Secretaria, sua função e relevância para o Estado da Bahia
e links para secretarias de outros estados, que a época contavam com apenas três websites
em operação.

A Secretaria da Fazenda é mais conhecida como um órgão do Estado situado no Centro
Administrativo da Bahia, em Salvador, e pela sua atuação fiscalizadora junto às empresas e
estabelecimentos comerciais, além dos seus postos fiscais instalados ao longo das principais
rodovias. Além disso, o serviço de atendimento por telefone através de serviços de Call
Center “0800”, já era razoavelmente conhecido pelo público em 1995.

Menos visível, contudo, é o serviço de atendimento Internet que cresceu vertiginosamente
desde sua implantação. Hoje, cerca de 38% dos atendimentos diretos aos clientes é feito
através da rede. “A Internet tem sido extremamente poderosa para a Secretaria”470, afirma o
coordenador da web, Ivan Kalil. “O atendimento automático via Internet atende, às vezes, a
340 transações de declarações e consultas por dia, enquanto que nosso Call Center não teria
468
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capacidade para tanto.” Mas o mais importante é que o serviço “0800”da Sefaz tem adotado
a política de orientar os clientes a usarem os serviços Internet. Kalil esclarece que “cerca de
20% daqueles que nos ligam acabam informando seus emails, e isso tem alavancado mais
ainda os serviços através da rede através da correspondência direta por correio eletrônico,
na qual atualizamos nossos clientes com os novos serviços, e os educamos a se
relacionarem cada vez mais online com a gente.”471

O que a Sefaz/Bahia vem construindo nos últimos anos é uma grande rede de
relacionamentos com seus clientes e colaboradores em torno dos seus serviços online, que
certamente vão expandir e se solidificar através da disseminação do seu uso e, sobretudo,
através da oferta de bons serviços. Nossa consultoria enfocou exatamente a montagem de
uma retaguarda capaz de gerar novos serviços, e suportar fortes demandas de manutenção e
atendimento (anexo 3).

Retornemos à questão da produtividade e da adoção de tecnologias da informação. Os mais
atualizados estudos da produtividade demonstram quão inconclusivas são as diversas
abordagens acerca da real capacidade de transformação, e o conseqüente aumento de
produtividade no âmbito macroeconômico, promovidos por estas tecnologias. Ao mesmo
tempo, a questão da aprendizagem revela-se fundamental para o perfeito esclarecimento
dos reais ganhos de produtividade no quadro atual. Ao lado disso, as próprias medidas de
produtividade revelam-se insuficientes, ou inadequadas, quando tentam aferir de modo
consistente os ganhos e depois relacioná-los aos setores responsáveis, ou na tentativa de
identificar mudanças estruturais, operacionais e administrativas que concorreram para isso.

No entanto, todos sabemos da velocidade com que vêm sendo adotadas as ferramentas
produzidas pelas tecnologias da informação. A informatização planetária é um fato fora de
qualquer questão. O crescimento do setor e o percentual das empresas que já adotaram
sistemas computacionais para processar seus dados não deixam a menor dúvida sobre a
clara perspectiva de disseminação em massa, não apenas das ferramentas, mas também dos
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métodos e critérios da informática, e por conseguinte dos sistemas de informação, em
praticamente todo o mundo.

O passo seguinte, que ora vivemos - evidentemente liderado pelas empresas de maior
capital ou maior necessidade de participação em mercados mais avançados -, é o da
integração do ambiente corporativo de sistemas, e deste com o ambiente global de
negócios, abrindo a perspectiva de formação de cadeias cooperativas de negócios. A
Internet, sem dúvida, desempenha um importante papel em ambos os casos. Ao se
posicionar como forma universal de integração de grande parte da comunicação eletrônica,
ela transforma-se num padrão adotado internamente nas empresas. A Intranet é, na
atualidade, a camada integradora do ambiente corporativo. Este padrão adotado
internamente nas empresas não tem outra razão senão o de alinhar-se a um movimento
maior de integração, ou seja, aquele das cadeias cooperativas de negócio. Dito de outro
modo, a adoção do padrão Internet é uma estratégia de inserção e participação nas novas
redes de informação (ambiente comunicacional) e nos novos mercados eletrônicos
(marketplace).

Por sua vez, a adoção generalizada do processamento eletrônico da informação tem gerado
a crescente necessidade de transferência eletrônica de dados como forma de comunicação
entre sistemas, leia-se, organizações. Assim, entendemos organizações modernas como
sistemas de informação. A transação eletrônica passa então a ser uma espécie de lingua
franca utilizada nas relações de negócio ou, pelo menos, entre empresas informatizadas e
conectadas às redes de negócio, que não obrigatoriamente estão online. Diante das
perspectivas levantadas logo acima, podemos supor que esta lingua franca venha a se
tornar praticamente obrigatória em muito pouco tempo, e para todos os níveis da ação
empresarial.

Tudo indica que as intercomunicações eletrônicas deverão crescer de modo ainda mais
acentuado. Hoje, declaramos nosso imposto de renda através de transações eletrônicas, seja
em disquetes ou pela Internet. Comunicamo-nos de modo significativo através de e-mail.
Transferimos dinheiro para outra conta através de comandos em terminais eletrônicos dos
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bancos, ou de casa, através dos serviços de home banking. Empresas comerciais coletam
dados dos vendedores através de movimentação eletrônica, e daí por diante. Por que
haveremos de duvidar que o jornaleiro da esquina em breve, se já não o faz, estará
entregando um recibo eletrônico às editoras reportando as quantidades da entrega das
publicações semanais?

Quando organizações de destaque como a ANP e Sefaz/Bahia apostam nos serviços de
rede, pode-se esperar por mudanças culturais não somente no interior destas organizações,
mas de um grande conjunto de agentes econômicos e sociais compreendidos em seus
círculos de relacionamento direto. Assim, no caso da Agência, exploradores, distribuidores
do atacado e do varejo, os postos de combustíveis, estão aderindo em massa às conexões
Internet para poderem participar ativamente do mercado, atualizarem-se às novas regras e
aproveitarem eventuais oportunidades de negócio divulgadas pelo website da agência
reguladora. Ao mesmo tempo, empresas contribuintes no Estado da Bahia se conectam à
rede não apenas para enviar declarações de impostos pagos, mas também para obter acesso
privilegiado à Extranet da Secretaria. Agentes da indústria e institutos de pesquisa
participam de fóruns de debates, também como lugar de estabelecimento de laços
comerciais. Através dos Meeting Points do website do IBQP, empresas contratam trabalhos
de assessoria de universidades e empresas, divulgam-se eventos, formam-se cadeias
cooperativas. Agora que nos sentimos um pouco mais seguros quanto ao aspecto da adoção
generalizada das tecnologias de informação, podemos prosseguir.

O e-Business tem também se caracterizado pela sofisticação dos serviços oferecidos aos
usuários. Assistimos ao crescimento da oferta do auto-atendimento, dos serviços web
integrados a aplicações, da capacidade de interatividade e personalização dos serviços,
dentre outros aspectos recentes. Exemplificando, o webmail integra-se ao correio eletrônico
interno das organizações, ao mesmo tempo em que torna acessível mensagens postadas
para alguém que esteja em qualquer lugar onde haja um browser instalado; agências
virtuais de viagem facilitam o acesso às reservas e à programação dos vôos, feitos
diretamente pelos próprios clientes; para a ação de fiscalização e autuação dos postos
distribuidores de combustíveis no Brasil, os agentes da ANP têm à sua disposição via

244

Internet, o histórico do distribuidor e um canal seguro de acesso e envio imediato do seu
parecer; o Promo recebe automaticamente, e dentro dos padrões de funcionamento do seu
sistema corporativo, propostas de investidores e empresas estrangeiras interessadas em
atuar no mercado baiano; auditores da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em breve
poderão navegar livremente no ambiente corporativo da secretaria desde suas residências
ou de qualquer outra localidade, tornando muito mais factível o tele-trabalho.

Nenhuma destas aplicações seria possível sem um longo trabalho prévio de integração dos
sistemas da organização, entre eles próprios e deles com a web. Ao mesmo tempo, crescem
as aplicações web transacionais, aquelas cujo acesso e operação são controladas por
sistemas corporativos. Neste modelo, cada tela apresentada ao usuário é uma transação
autorizada pelo sistema, e não simplesmente mais uma home page disponível no site. Além
de serem montadas dinamicamente a partir de consulta à bancos de dados e às bibliotecas
de componentes, cada consulta ou operação solicitada pelo cliente é uma transação
monitorada e executada por sistemas de informação corporativos.

Assim, quando consultamos nosso saldo bancário através de home banking, não podemos
“queimar” as etapas de identificação e informação do número da conta acessando
diretamente o saldo bancário. Todas essas ações são controladas pelos sistemas
corporativos dos bancos, e toda a transação é monitorada pelos sistemas de segurança e
autenticação. As telas às quais temos acesso neste tipo de aplicação não funcionam como as
home pages públicas, mas como telas de sistemas corporativos, monitoradas por rotinas de
acesso a ambientes restritos.

Todos os aspectos levantados desde o início do capítulo estão representados na figura 17, e
apontam de modo convergente para a formação daquilo que chamamos de cadeias
cooperativas de negócio.
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Figura 17: Variáveis Convergentes do e-Business

Hoje resta muito pouca dúvida a respeito dos impactos que a Internet vem promovendo
sobre nossas vidas. Somos, ao mesmo tempo, testemunhas e agentes de um tempo de
mudanças. Como é comum aos cenários de transformações dramáticas, empresas passam
por mudanças que trazem benefícios e danos. Dinheiro e poder mudam de mãos
rapidamente, velhas indústrias morrem, e novos empreendimentos passam a ditar as
tendências.472 Uma coisa, entretanto, parece certa neste contexto: como a primeira rede
verdadeiramente aberta, pública e mundial, a Internet é uma das principais infra-estruturas
da economia da informação, e sua expansão é, ao mesmo tempo, causa e conseqüência das
transformações econômicas num mundo em acelerado processo de mudanças.
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Segundo a revista Forbes (Issue 452, 23/04/1999), da lista das 500 maiores empresas norte-americanas em
1979, apenas 208 mantiveram-se dentre essas posições em 1999.
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Essa perspectiva vem fomentando o forte interesse das empresas por novas estratégias de eBusiness. E na medida em que cresce o número de pessoas e empresas conectadas à rede,
cresce também o valor de se estar conectado a ela. Consequentemente, cresce também o
número de pessoas e empresas motivadas a conectarem-se e conduzirem negócios na rede.
Em resumo, a Internet comercial surge como uma espécie de fenômeno que se auto
alimenta do seu próprio crescimento, e a própria necessidade de ocupação deste novo
espaço deslancha novas corridas competitivas e novas formas de fazer negócios. Este
caminho, ao menos por ora, parece-nos inexorável.
Uma das palavras de ordem da informática até o final deste ano é a preparação para o “Bug
do Milênio.”473 Tendo em vista as mudanças que vêm ocorrendo, é óbvio que as empresas
que estiverem de olho apenas nesse investimento poderão estar perdendo novas
oportunidades que deverão frutificar num prazo um pouco maior. Contudo, essa última
observação merece uma argumentação mais detalhada.
Em 1996, durante um congresso de fornecedores de soluções de redes em São Paulo,474
alguns palestrantes chamavam a atenção para a questão da Intranet enquanto um “próximo
passo obrigatório” para a integração dos ambientes corporativos. O modelo Intranet apenas
emergia naquela ocasião, e poucas, ou praticamente nenhuma das empresas presentes ao
encontro, tinham iniciado qualquer esforço no sentido de converter suas instalações de
redes para esta tecnologia.

Após este período os principais fornecedores de tecnologia de redes, incluindo aqui a
Microsoft e a Novell,475 líderes mundiais deste mercado, transformaram seus produtos
473

O Bug do Milênio, também conhecido como Y2K, é um fenômeno que deverá ocorrer na virada do dia
31/12/1999 para o dia 01/01/2000. Muitos sistemas utilizam apenas duas casa decimais para registrar o ano
em seus arquivos, de modo que esta passagem do último dia do ano para o primeiro do próximo vai zerar o
registro de ano nos arquivos eletrônicos destas empresas, possivelmente confundindo seus sistemas em
relação à data corrente. O maior problema atual, entretanto, consiste no fato de que elementos das cadeias de
negócio passem datas não convertidas através de transações eletrônicas, para sistemas que já estejam
operando corretamente, voltando a ameaçar empresas que já executaram correções. Este perigo revela
exatamente uma das nossas principais perspectivas, ou seja, aquela da alta interpenetração entre sistemas
eletrônicos nas comunidades de negócios.
474
Referimo-nos aqui ao VII Colóquio Brasileiro de Redes, realizado entre os dias 10-12 de Julho de 1996 no
Hotel Meliá, São Paulo, no qual estivemos presentes como ouvintes.
475
<http://www.novell.com>.
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essencialmente em servidores de Intranet, pelo menos em termos de posicionamento no
mercado. Dirigida em grande parte pela competição contra os fabricantes Netscape e Sun, a
Microsoft foi a primeira a fazer a transformação, implementando o HTTP e outros
protocolos Internet como protocolos de acesso centrais aos seus servidores NT.476 A Novell
também aumentou seu apoio ao protocolo Internet no ambiente NetWare, seu principal
produto de rede. Rapidamente, outros fornecedores em outras categorias de produto
seguiram a mesma direção. Não importando se a aplicação era destinada à automação de
escritórios, sistemas de correio eletrônico, produtos de administração de rede, sistemas de
ERP,477 administração de documentos e workflow, ou qualquer outra aplicação ou serviço
de sistema em rede, os principais fornecedores de soluções adotaram a visão Internet para
integrar capacidades como uma exigência básica para seus produtos.

De outro lado, empresas foram refazendo suas arquiteturas internas para suportar aplicações
nos protocolos Internet, e deste modo tirar proveito da interoperabilidade e aumento de
“escalabilidade” que eles tornam disponível. Muitas empresas ainda estão trabalhando em
revisões de sistemas financeiros e técnicos, preparando-os para a transição em tecnologias
Intranet. As facilidades de conectividade478 das aplicações que a Internet habilita vêm
criando uma série de novas dificuldades na gestão administrativa das redes corporativas,479
assim como novos problemas de segurança que a indústria terá que solucionar. Hoje
encontraremos poucos empreendimentos de sistemas de informação que duvidem dos
benefícios de uma migração das suas redes para o protocolo Internet.

A indústria da informática operou várias migrações similares a esta em sua história, sem
que o fato em si representasse uma mudança estrutural nas organizações, ou mesmo
resultasse em novas oportunidades de negócio. Além disso, o simples fato de estarem
476

NT é marca registrada da Microsoft, inspirada na palavra Network (rede).
ERP, Enterprise Resources Planning, é uma coleção de programas integrados cuja finalidade é reunir
todas as funções de uma organização (produção, finanças, recursos humanos etc.) numa única solução
altamente coesa: “em um mesmo sistema de informação e numa mesma estrutura de bancos de dados, todas as
necessidades da empresa.” Vale ressaltar que este conceito ainda não alcançou sua maturidade, além do que
nenhuma solução hoje existente no mercado atende inteiramente a todas as necessidades das organizações
complexas <http://sap.mis.cmich.edu/sap.review97/sld013.htm>.
478
Conectividade é a capacidade de conexão de um produto computacional a outros produtos. Esta
característica é cada vez mais importante, e necessária, dada as novas exigências de alta integração dos
produtos e sistemas em redes telemáticas (ver, <http://www.nets.net/internet1.htm>).
477
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migrando de antigos protocolos de comunicação para o modelo Intranet, não alterava
significativamente nenhum dos aspectos mencionados acima, de interoperabilidade e
“escalabilidade” das soluções. Entretanto, embora estes aspectos devam ser considerados de
grande relevância, somente a migração das redes internas para o protocolo Internet poderia
alinhar o ambiente corporativo à cadeia de negócio que hoje se estabelece sobretudo na
grande rede. A aposta é que a conectividade obtida destas migrações, alinhada à perspectiva
de continuidade de oferta de serviços para este ambiente, acabe por incorporar todos os
outros benefícios.

O passo seguinte nesta série de investimentos, hoje em curso, é o advento da Extranet.
Organizações estão expandindo significativamente sua arquitetura de processos
empresariais através do estabelecimento de conexões com clientes, provedores, e parceiros,
criando novas exigências de infra-estrutura. As mudanças forjadas pela Extranet prometem
ser até mesmo de maior alcance que aquelas geradas pela Intranet, porque elas reconhecem
explicitamente o papel da Internet como infra-estrutura econômica.

Dito de modo mais simples, parece-nos que o sucesso empresarial a longo prazo deverá ser
impossível sem a qualidade da conectividade à infra-estrutura econômica que vem sendo
criada pela Internet. Neste sentido, um dos mais conceituados autores das novas tecnologias
de informação, Carl Shapiro, afirma que “a velha economia industrial foi dirigida pela
economia em escala; a nova economia da informação é dirigida pela economia em rede.”480

A idéia básica deste argumento é simples, mas ainda à espera de confirmação. Na economia
industrial, o sucesso de uma empresa dependia freqüentemente da sua habilidade para
alcançar rentabilidade num esquema de produção em escala de manufaturados. Na
economia da informação, o sucesso dependerá da habilidade da empresa construir, manter,
e alavancar relações empresariais que utilizem tecnologias de rede. Neste esforço, empresas
devem alavancar informação e tecnologia para conduzir os seus negócios a alcançar
dimensões globais, e aumentar a velocidade e eficiência das suas operações.481
479

Ver, anexo 3, Consultoria à Sefaz Online, 1999.
SHAPIRO, Carl e VARIAN, Hal. Op.Cit., p.2.
481
MOUGAYAR, Walid. Op.Cit., p.140-164.
480
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Por exemplo, empresas têm mantido seus inventários e dados de recursos humanos durante
anos. Elas compram e vendem muitas coisas e mantém registros de ambos, vendas e
compras, durante anos. O aparecimento da Internet e das Extranets, que as conectam com
seus empregados, sócios, clientes, e provedores, proporcionam enormes mudanças em
relação ao destino que as empresas poderiam dar a essas informações. Neste modelo, a
propriedade da informação retorna às origens, que podem inclusive assumir a guarda e
conservação em defesa dos seus interesses. A infra-estrutura de sistemas aumentou de
modo espetacular o valor subjacente da própria informação. Assim, a Internet aumentou,
dramaticamente, o valor de informação.

Usar serviços e facilidades da Internet para criar negócios passa a ser essencial nas
estratégias empresariais na economia de informação. Essa afirmação remonta ao início
deste trabalho, quando tentamos demonstrar o estabelecimento de uma economia
informacional, integrada em rede. Empresas vêm atuando nesta direção, quando, por
exemplo, criam aplicações de administração da cadeia de negócio, a chain supply,482 que
reduzem inventários e custos de produção, posicionando mais rapidamente, e por um preço
mais competitivo, seus produtos no mercado.

De certo modo o IBQP faz isso ao eliminar uma série de intermediários entre agentes
produtivos nacionais, colocando-os em contato direto, além de facilitando o acesso aos
centros de pesquisa e institutos de padrões e medidas. Também é o caso da Sefaz/Bahia, ao
capturar declarações de renda de empresas baianas diretamente na fonte, alimentando
automaticamente seus bancos de dados e possibilitando o acompanhamento em tempo-real
da arrecadação fiscal no Estado da Bahia.

A economia de rede entrará de fato em cena quando organizações dirigirem seus processos
empresariais na própria rede, entregando informação em tempo-real para as pessoas certas,
e potencializando deste modo a tomada de decisão em escala global. Seguindo este
raciocínio, empresas deverão obter os benefícios da economia de rede na medida em que se
482

Sobre chain supply ver, <http://www.intelligistics.com/scm_system/whatcan.html> e
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conectarem a outras organizações, formando matrizes de sistemas de comunicações que de
certo modo transcendem tempo e espaço, permitindo aos seus empregados colaborarem
mais facilmente. Em outras palavras, empreendimentos que investem em tecnologias de
rede, podem se beneficiar do mesmo fenômeno que faz a Internet crescer, auto alimentando
o valor da informação da própria organização, assim como faz a rede, ao agregar valor a
cada pequena contribuição de todos os usuários e empresas conectados.

Contudo, as economias de rede não estão limitadas às aplicações Extranet, nem tampouco à
interação de uma única empresa com o mundo externo. Na medida em que os limites entre
o público e as conexões de redes privadas continuam a desaparecer, arquiteturas de
sistemas Extranet afetam toda a infra-estrutura das empresas, interiormente e externamente.
Empresas estão usando Extranets para autorizar seus próprios empregados a também eles
construírem relações com clientes, provedores, e parceiros. Ações deste tipo transformamse crescentemente numa espécie de tendência das mudanças administrativas da atualidade,
e acabam tornando ainda menos nítidos os limites entre “interno” e “externo”, que podem
rapidamente perder qualquer significado nas novas redes de empreendimento que
porventura venham a se formar. Não por acaso, a principal preocupação da Sefaz/Bahia, ao
instalar sua Extranet, concentra-se na reestruturação da gestão administrativa e técnica dos
serviços e do atendimento online (anexo 3).

Mesmo que somente o futuro venha a esclarecendo a real relação entre os investimentos ora
feitos em tecnologias de rede, e o sucesso econômico dos empreendimentos, mudanças nas
arquiteturas de sistemas continuarão a acontecer bem no coração dos ambientes
corporativos. O fato é que chega a ser ingênuo pensar que as forças corporativas evocadas
pelas arquiteturas Extranet terão um impacto sobre as estruturas dos sistemas internos,
igual, e tão pouco duradouro quanto qualquer outra arquitetura anteriormente desenvolvida.

Como dissemos, a tendência a expandir o conceito das redes corporativas está liderando
mudanças significativas nos empreendimentos, no que tange as suas infra-estruturas
tecnológicas. A qualidade da infra-estrutura de processamento da informação de uma
<http://www.gsca.com/whathow.htm>.
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empresa, que se traduz na habilidade para inserir-se na economia de rede, deverá ser um
fator diferencial na competição pelo domínio de mercados em praticamente todos os
segmentos da economia da informação, caso as perspectivas de hoje se realizem. Tendo
este aspecto em vista, empresas com estratégias de infra-estrutura superiores obterão
vantagens competitivas sobre os retardatários. Deste modo, seria prudente para as empresas
avaliarem imediatamente, e cuidadosamente, suas infra-estruturas de rede e de sistemas.

Colocando de maneira mais direta, infra-estruturas de rede que ajudaram empresas a
competir no cenário econômico de poucos anos atrás, não serão suficientes para a economia
informacional. Novos fatores estão conduzindo a evolução para longe das arquiteturas
monolíticas, voltadas para aplicações específicas internas, e levando empresas a investir
numa infra-estrutura mais aberta e orientada para as mais diversas finalidades. Esta infraestrutura voltada para diversos propósitos desdobra-se em pelo menos dois componentes
importantes: os padrões de comunicação Internet, e as camadas de integração ambiental
associadas aos serviços de administração de relacionamentos.

Esta nova arquitetura já está emergindo dos projetos de Extranets. Muitas empresas estão
construindo um novo conjunto de aplicações ao invés de reformar sistemas em operação.483
Aplicações Extranet requerem forte integração com sistemas internos, inclusive
compartilhando, por exemplo, repositórios de informação e sistemas que fazem parte do
processo empresarial. Nossa experiência tem demonstrado, contudo, que muitas das
aplicações Extranet em funcionamento são inteiramente novas.484 E muitos desenhistas de
projetos Extranet estão tomando como base para suas arquiteturas as mais bem sucedidas
experiências de serviços em redes importantes, tais como as aplicações de diretórios
centrais corporativos e sistemas de segurança, já existentes em arquiteturas de rede
convencionais (figura 18) ou em sistemas operacionais de servidores de rede. 485 De um
483

LEWIS, Jamie. Network Strategy Overview. The Network Services Model: New Infrastructure for New
Business Models. Burton Group, 12/07/1999. <http://www.tbg.com> (10/08/1999).
484
Ao final de Julho deste ano a ANP e a Sefaz-BA iniciaram o desenvolvimento inteiramente novos para
aplicações Extranet. Também alguns bancos vêm desenvolvendo aplicações específicas para grandes clientes
via Extranet (“A Extranet nos Bancos Brasileiros”, 1999. In: Internet Business, seção e-Business
<http://www.ibusiness.com.br> (14/09/1999).
485
O Information Designer é uma nova função da informática, desempenhada normalmente por projetistas de
sistemas experientes, capazes de conjugar grande conhecimento técnico, metodologias de desenvolvimento de
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lado, sistemas operacionais desempenham um papel importante como plataforma,
especialmente nos servidores Extranet, e de outro, serviços habilitam aplicações e
desempenham um papel dominante nas novas arquiteturas.

Figura 18: Arquitetura de Sistemas Convencionais Não-Integrados

Fonte: Adaptado de LEWIS, Jamie. Op.Cit., p.16.

Extranets são o próximo passo da infra-estrutura dos empreendimentos baseados no modelo
de serviços em rede. Deste fato decorre que essa infra-estrutura ganha importância direta
para o futuro econômico da empresa, já que sua implementação terá um impacto
significante nos sistemas ora em operação. Tendo em vista que o e-Business envolve num
mesmo nível processos externos e internos, os limites das redes convencionais entre
“público” e “privado” não servem mais como medida da extensão e escopo das redes.
Antigos limites têm de desaparecer para que as organizações possam aproveitar as
oportunidades empresariais na economia de informação. Entretanto, os empreendimentos
soluções e comunicação.
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devem desenvolver novos limites para proteger as informações valiosas de ameaças
internas e externas.

Por essa razão, Extranets se parecerão cada vez mais com Intranets, porque elas têm que
permitir aos inscritos na rede se comunicarem livremente no ambiente do empreendimento
virtual. É esta perspectiva que nos faz pensar em organizações como sistemas de
informações. Ao mesmo tempo, Intranets têm que se tornar mais parecidas com Extranets,
provendo novos limites ao redor da informação mais valiosa, cujo fluxo circula através das
conexões da rede. Deste modo, a Intranet, como uma espécie de metáfora simplificada de
uma rede global do empreendimento, convergirá com as Extranets para juntas formarem o
empreendimento virtual em rede. O empreendimento virtual em rede deverá ser um
ambiente dinâmico, combinando economia e tecnologia na criação da infra-estrutura
voltada à economia de informação. E é esta perspectiva ainda mais ampla que agora nos
leva a pensar todo o ambiente de negócios como um grande sistema de informação.

Essa é a perspectiva futura de uma entidade como o Promo, a de servir de ponto de
encontro entre investidores e produtores a partir do funcionamento de um sistema de
informação que vai gerar e monitorar uma grande base de dados criada pelos próprios
usuários dos serviços Internet, fazendo encontrar ofertas e demandas dos investimentos
internacionais na Bahia, e criando oportunidades de negócio. Ao mesmo tempo em que o
sistema do Promo cruza informações coletadas na rede, ele também alimenta bases de
dados corporativas que irão contabilizar demandas e, eventualmente, redirecionar
programas de apoio ao desenvolvimento estadual. A Intranet do Centro é o ambiente que
vai integrar as diversas aplicações utilizadas pelos departamentos internos, que por sua vez
irão acessar e processar informações específicas aos seus propósitos, sejam eles contábeis,
financeiros, logísticos, ou de natureza estratégica.

Dentro dessa infra-estrutura, as relações construídas pela corporação deverão determinar
um novo jogo dinâmico e lógico, ao invés dos tradicionais limites puramente físicos em
torno da informação. Nesta perspectiva, relações construídas pelo empreendimento com
seus empregados, clientes, fornecedores, parceiros, e outros componentes do mercado,
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conduzem a novos desenhos das redes que, por sua vez, habilitam uma grande variedade de
relações que, em contrapartida, demandam uma grande variedade de acessos privilegiados à
informação. Empreendimentos terão que habilitar o acesso à rede baseados nesses
relacionamentos, para daí estabelecer relações personalizadas e especiais com parceiros
importantes e clientes. Empreendimentos também deverão construir relações com os
grandes grupos de interesses que, através do patrocínio de terceiros, poderão incentivar o
estabelecimento de novas relações com mercados chave, adicionando “escalabilidade” às
relações que agregam esforços.

O horizonte desta série de raciocínios é formado por novos desenhos de redes que deverão
transformar conceitos como “público” e “privado”, obsoletos. Mas esses investimentos
também irão requerer transformações não triviais das atuais infra-estruturas dos ambientes
de computação corporativos. Sob esta perspectiva, o modelo de serviços em rede
transforma-se na infra-estrutura vital do empreendimento, competindo também aos clientes
construi-la de modo a prosperarem em conjunto na economia de informação.486
Empreendimentos só podem tirar proveito das economias de redes na medida em que
investirem na construção de uma infra-estrutura de computação capaz de aumentar o valor
de informação através do nível de conectividade, interna e externa à organização (figura
19). E o modelo de serviços em rede descreve as etapas necessárias, e básicas, para criar tal
infra-estrutura.

486

Sobre formas “biológicas” de simbioses e esquemas cooperativos de sobrevivência nos novos mercado da
informação, ver KELLY, Kevin. Op.Cit., 1995.
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Figura 19: Arquitetura de Empreendimentos Virtuais Integrados em Rede

Fonte: Adaptado de LEWIS, Jamie. Op.Cit., p.18.

No centro da infra-estrutura das aplicações voltadas ao serviço, as estruturas de diretórios e
os níveis de segurança ordenam a conectividade através do gerenciamento da identidade, do
relacionamento e do risco, à medida em que empresas ingressam na Internet comercial.
Combinados aos dispositivos de segurança, serviços de autenticação, controle de acesso, e
autorização, as estruturas de diretórios tornam-se repositórios estratégicos para a definição
e administração de identidades e relacionamentos em vários níveis. Dentre esses
relacionamentos estão incluídos aqueles entre usuários (através das suas identificações, ou
identidades), e uma lista de recursos aos quais eles têm acesso.

Mas essas relações também incluem relacionamentos entre sistemas internos, como a
integração de diretórios múltiplos e serviços de segurança. Apenas na medida em que os
empreendimentos reduzam a fragmentação dos seus sistemas internos, estarão aptos a obter
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um conjunto integral manejável, capaz de sustentar as relações com o mundo externo.
Diretórios e serviços de segurança, em última instância, também serão responsáveis por
habilitar relações empresariais entre organizações nas Extranets. Serviços de segurança
como, por exemplo, os dispositivos de certificação, autenticação, autorização, e detecção ou
rastreamento de tentativas de intrusão, além de oferecerem ao empreendimento ferramentas
importantes para administrar riscos, são fruto do estabelecimento de relacionamentos.487

Outros componentes do modelo de serviços em rede baseiam-se nestas estruturas para
agregar valor a outras funções. Sistemas com arquivos compartilhados, serviços de
correios, mensagens e colaboração (collaboration and messaging services), sistemas
transacionais, e repositórios de componente de aplicações (object services), residem nas
estruturas subjacentes de diretórios e na infra-estrutura de segurança. Sistemas gerenciais
têm que reunir todos esses componentes fundamentais de infra-estrutura em um todo
manejável. E o próprio serviço de rede Internet tem que evoluir para ficar mais inteligente,
provendo conexões Extranet, que passam a funcionar como redes privadas virtuais, ou
backbones de alta velocidade, que fornecem estruturas de diretórios e de segurança,
alinhados às políticas corporativas de gerenciamento do ambiente da informação.

Numa visão mais ampla, nenhum pedaço do quebra-cabeça da Extranet é mais importante
que qualquer outro. Entretanto, as estruturas de diretórios e as camadas de segurança
destacam-se inicialmente das demais, na medida em que servem como infra-estrutura
central no modelo integrado corporativo, organizando acessos e racionalizando a
distribuição da informação. Diretórios e serviços de segurança são elementos básicos sem
os quais outros pedaços do quebra-cabeça não alcançarão os níveis de “escalabilidade” e
gerenciamento, desejados pelos gestores da informação, sobretudo quando estão
desenvolvendo novos empreendimentos de sistemas de informação corporativos.

Contudo, a montagem de diretórios e camadas de segurança exigem um esforço
considerável das organizações. Antes disso é preciso definir, com profundo conhecimento
da cultura organizacional, os fluxos e a arquitetura da informação. O conhecimento da
487

A respeito da integração e relacionamentos dos sistemas corporativos ver, ZACK, Michael (org).
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cultura interna, somado a uma ampla visão operacional da organização, é que vão
possibilitar o melhor desenho da arquitetura da informação corporativa. Os fluxos de dados,
as movimentações de documentos, os disparos automáticos de atividades e o agendamento
de todo o corpo funcional, formam a base da comunicação interna.

O conhecimento desse cenário é que vai possibilitar a organização dos diretórios, que
segmentam informações e processos eletrônicos, de forma a racionalizar todo trabalho da
corporação. Ao mesmo tempo, as camadas de segurança devem ser definidas tendo em
vista as políticas de acesso à informação, além das alçadas de decisão e domínios
gerenciais. Somente empresas que já se encontram num processo avançado de organização,
como a Sefaz/Bahia, que nos demandou precisamente um modelo de gestão dos serviços
online através da racionalização dos recursos informacionais,488 podem se deparam de
maneira tão crucial com estas necessidades, embora seja altamente recomendável a
definição de diretórios e camadas de segurança em qualquer que seja o estágio evolutivo e a
maturidade organizacional. Afinal de contas, a finalidade de tudo isso é a criação de
ambiente favorável ao desenvolvimento de aplicações, organizado, operacional e seguro.

As aplicações são, sem dúvida, a razão maior para investir em informática. Tendo isto em
vista, nenhum empreendimento deveria desdobrar mais infra-estrutura unicamente por
causa da infra-estrutura. O quadro que aqui tentamos compor decorre da forma como têm
sido administrados investimentos que visam o desenvolvimento de aplicações voltadas às
redes. Sem uma visão de longo prazo para a montagem da infra-estrutura corporativa,
muitos empreendimentos poderão padecer pela falta de um modelo capaz de incorporar
aplicações Extranet, ou pela falta de metas bem definidas de e-Business.

Embora os novos modelos integrados e as tendências do mercado estejam mais ou menos
definidos, ainda resta muito por fazer. Segundo nossa própria experiência, mesmo as
organizações que já despertaram seu interesse em investimentos de relacionamento aberto
com os mercados, enfrentam obstáculos significativos para criar uma infra-estrutura capaz
Knowledge and Strategy. Cincinnati: Butterworth-Heinemann, 1999.
488
Aqui incluídos não apenas o patrimônio de dados, programas, componentes, equipamentos e instalações,
mas também o fator humano (ver, anexo 3, itens 3. Gestão Online, e 5. Enfoque na Educação).
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de participar da economia de rede. De um lado, gerentes de informática vêm tentando
simplificar arquiteturas internas e visando aumentar o retorno dos investimentos ao reduzir
custos ameaçadores. De outro lado, muitos desses mesmos gerentes estão tentando
construir Extranets que poderão servir a centenas de milhares, senão milhões, de usuários.
E como se isso já não fosse bastante complexo, eles estão procurando integrar seus sistemas
internos e externos numa tentativa de criar sinergias no ambiente corporativo que resultem
em alta integração e total interoperabilidade. É este quadro geral de preocupações das
gestões de informática que acabam por justificar vultosos investimentos em soluções
ERP.489

Além de prover a base para uma nova geração de aplicações, infra-estruturas destinadas a
suportar redes abertas devem procurar apontar caminhos para todas estas demandas, às
vezes ambivalentes, através de um plano bem estabelecido de migração. Os custos iniciais
são altos demais para que empresas abandonem seus sistemas e recomecem tudo de novo.
Sem o reaproveitamento de grande parte das infra-estruturas atuais, por exemplo, do
patrimônio acumulado em código e bases de dados, seria inviável para qualquer
empreendimento uma migração para estruturas mais abertas. Gerentes de informática
demandam serviços de rede que, através de altos padrões de integração e
interoperabilidade, permitam fazer funcionar o patrimônio atual dos sistemas em operação,
bem como incorporar novas arquiteturas que atendam às necessidades dos novos modelos
de negócio.

Assim, além de ser aberta, a infra-estrutura corporativa deve também ser altamente
adaptável, capaz de acomodar rapidamente implementações de novos protocolos e,
também, daqueles já existentes. Esta característica é que poderá oferecer alguma garantia
para a evolução das infra-estruturas das organizações. E aqui é preciso rever o conceito de
“interoperabilidade.” Diante da perspectiva de integração global do negócio - onde os
limites entre “externo” e “interno” sofrem deslocamentos -, é indispensável compreendê-lo
sob condições de interoperabilidade dirigida a toda cadeia do negócio, atendendo a
489

A solução SAP/R3, líder mundial de aplicações ERP, demanda o mínimo de um ano de investimento a um
custo básico na ordem de 1 milhão de dólares, segundo fontes da própria empresa fornecedora do software
(GUROVITZ, Helio. Op.Cit., p.114).
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organização, os parceiros, fornecedores e clientes numa mesma estrutura integrada. A
definição de interoperabilidade deve incorporar uma capacidade de integração suficiente
para oferecer alternativas de migração para o futuro.

Neste sentido as opções tecnológicas da ANP e do Promo são exemplos a ser seguidos.
Preocupados com a extensão e continuidade das suas infra-estruturas, e tendo em vista um
mercado de oferta de soluções altamente cindido pela querela entre fabricantes, em ambas
corporações optou-se por adotar ferramentas mistas de fabricantes diversos, valorizando ao
mesmo tempo as qualidades de interoperabilidade entre os produtos, e a integração ao
ambiente operacional. Certamente este é um equilíbrio difícil, dada as condições de disputa
pelo mercado, onde fabricantes criam ferramentas, às vezes propositadamente,
incompatíveis.490

Deste modo a ANP e o Promo decidiram pelo mais importante: definir uma política clara e
de médio prazo, já que a velocidade das mudanças não permitem definições de longo prazo,
sob pena de comprometer a competitividade das soluções adotadas. Todas as ferramentas
de autoria e a infra-estrutura de rede vêm sendo adquiridas rigorosamente dentro do projeto
proposto e a expansão das redes internas vem se dando de forma consistente e integrada.491

Questões importantes cercam a batalha do mercado para impor o ambiente operacional
predominante que venha a se tornar o paradigma de desenvolvimento nesta nova arquitetura
integrada. A solução Java tem falhado em realizar sua grande promessa de “uma vez
desenvolvida a aplicação, ela vai rodar em qualquer lugar.”492 Quando instalada nos
servidores, a solução tem cumprido satisfatoriamente esta promessa, mas ainda deve
cumpri-la inteiramente sendo de fato executável em qualquer plataforma. Mais

490

Veremos alguns aspectos da disputa pelo mercado de infra-estrutura na conclusão deste trabalho.
Ver, no anexo 1, o item 2.3. Política de Gestão do Web Site e, no anexo 2, 4.11 Aspectos Técnicos.
492
Java é uma nova linguagem orientada a objetos desenvolvida pelo fabricante Sun Microsystems
<http://java.sun.com>. Muito similar a outra linguagem bastante popularizada, o C++, ela foi construída de tal
forma a possibilitar que seus programas, depois de compilados, pudessem ser executados em qualquer
platarforma. Sua enorme popularidade se deve principalmente ao fato de ter a web como principal foco. A
campanha de divulgação do Java diz, “write once, run anywhere” <http://www.cade.com.br/intjava.html> e
<http://geocities.com/SiliconValley/Sector/4660/oque1.html>.
491
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recentemente vem emergindo a linguagem XML, Extensible Markup Language,493
convertendo-se rapidamente na mais nova esperança da indústria de serviços para ligar
aplicações e dados em um ambiente com plena interoperabilidade. De fato, o XML e
algumas novas ferramentas de start-up,494 como o software Bowstreet,495 começam a
demonstrar como um conceito de desenvolvimento orientado ao serviço pode ser
complementar a uma infra-estrutura orientada ao serviço. Mas um longo caminho se
apresenta a frente daqueles que enfrentarem o desafio de construir estruturas estáveis,
capazes de suportar aplicações abertas e altamente difundidas nas redes públicas. O fato é
que, ainda hoje, o desenvolvimento de aplicações de rede permanece um processo muito
difícil.

Deste modo, a evolução para uma infra-estrutura aberta levará tempo. Enquanto isso,
organizações que já avançaram o suficiente para vislumbrar o futuro, terão que equilibrar a
premência para agir imediatamente, com a necessidade de planejar a longo prazo. Uma
infra-estrutura flexível é essencial para manter esse equilíbrio. Uma coisa parece clara,
contudo. A pressão para resolver esses problemas nunca foi tão alta. Empresas fornecedoras
de soluções continuarão competindo intensamente para estender seus padrões, mas a
interoperabilidade não é um dado fixo. A competição por este imenso mercado está mais
viva do que nunca, como deveria ser. Mas o ambiente da informática comercial mudou
dramaticamente.

Da mesma maneira que, possivelmente, organizações de um grande número de setores do
mercado mundial que não adotarem estratégias de e-Business poderão rapidamente perder

493

XML é uma linguagem de markup para documentos que contêm informação estruturada. Uma informação
estruturada contém conteúdos (palavras, tabelas etc.) e alguma indicação do tipo do conteúdo (por exemplo, o
conteúdo de um cabeçalho se caracteriza de modo diferente de um conteúdo de uma nota de rodapé, que por
sua vez, significa algo diferente do conteúdo de uma legenda de figura, e assim por diante). Quase todos
documentos têm alguma estrutura. Uma linguagem de markup é um mecanismo para identificar estruturas em
um documento. A especificação do XML define um modo padrão para acrescentar markups a documentos
<http://www.xml.com/pub/98/10/guide1.html>.
494
Start-ups são arquivos acionados no momento em que o sistema operacional de um microcomputador é
ligado de modo a preparar o ambiente para o uso de alguns dispositivos, tais como, o CD-ROM, programas
antivírus, dispositivos de som, e vários outros componentes de hardware
<http://www.geocities.com/SiliconValley/Lab/4558/whatsastartupfile.html>.
495
Bowstreet é um software destinado a suportar padronização de serviços voltados à aplicações web de
relacionamento dos tipos business-to-business e business-to-consumer <http://www.bowsoftware.com/>.
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em

competitividade,

grandes

fornecedores

de

soluções

que

não

responderem

adequadamente às demandas destes setores poderão ver suas posições de liderança
rapidamente atacadas. O simples fato da Internet ter se transformado numa importante
infra-estrutura de base da economia, cria o incentivo necessário para dirigir esforços dos
fabricantes no sentido de desenvolver novas soluções e, consequentemente, acabar criando
novos problemas de interoperabilidade. Este caminho tortuoso, trilhado pelo próprio
desdobramento dos acontecimentos que sempre encadeou soluções e problemas, sempre foi
o lado verdadeiramente excitante trazido pela Internet. Talvez este seja seu principal
benefício para as organizações, ou seja, o estímulo ao crescimento, à renovação e à busca
por novas oportunidades de negócios.

A própria Internet também apresenta seus problemas e limitações. Dentre eles destacamos o
baixo grau de inteligência do processamento no lado do cliente496, decorrente da baixa
velocidade na transferência de grandes volumes de informação através da rede. Esta
limitação física, embora temporária, dado os novos investimentos que visam incrementar a
velocidade das bandas de transferência de dados, acaba por demandar freqüentes ajustes
nos sistemas corporativos - que às vezes funcionam bem nas taxas de velocidade das redes
internas -, para se adequarem à realidade de uma performance mais lenta na Internet. Além
disso, deve-se considerar os problemas de versão dos browsers na elaboração dos serviços
web, pois os usuários conectados usam as mais diversas versões de diferentes fabricantes,
que nem sempre suportam as novidades embutidas em muitas das mais novas aplicações.

À exceção da Sefaz/Bahia, e mais recentemente da ANP - embora fora do escopo da
consultoria que desenvolvemos no ano passado -, nenhum dos nossos casos ilustrativos se
encaixam diretamente nesse quadro mais avançado de transformações que acabamos de
concluir. Entretanto, o motivo básico que inspira todas as quatro iniciativas é o mesmo:
uma nova perspectiva de negócio se inaugura e é preciso se inserir rapidamente nela. E não
há outro caminho, ao nosso ver, senão começar por um modelo conceitual bem definido de
implementação de serviços na rede, contemplando-se neste mesmo modelo as mudanças

496

Tendo em vista o conceito no modelo cliente/servidor.
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internas que habilitem a organização a suportar e expandir sua integração à economia da
informação.

Ainda mais importante do que simplesmente aplicar recursos na elaboração de websites, é
obter uma visão estratégica da inserção da empresa nos mercados da rede. Avaliar a infraestrutura interna e compreender os relacionamentos das cadeias cooperativas do negócio
são requisitos fundamentais para estabelecer o enfoque necessário para dirigir esforços
pontuais e bem coordenados.

Assim, nossa primeira tarefa em todos os quatro casos que ilustram esta pesquisa foi o de
efetuar um levantamento detalhado dos sistemas de informação e da infra-estrutura
informática instalada, além de identificar os serviços online já em operação. O passo
seguinte dessas consultorias foi o de elaborar a arquitetura de informação da organização,
baseada num escopo mais amplo quanto possível da cadeia de relacionamentos e das
diversas entidades “internas” e “externas” envolvidas nos fluxos de informação dos
empreendimentos. Somente o cumprimento consistente destas tarefas iniciais pôde nos
oferecer as condições necessárias para, em conjunto com o corpo diretivo das empresas e os
gerentes de informática, definir o foco de ação específico de cada uma das consultorias. Foi
a definição de um enfoque bem definido que definiu o escopo principal dos projetos
desenvolvidos (tabela 4).

Ressaltamos aqui o fato de que cada empresa deverá se inserir no novo cenário de um modo
específico, buscando sua forma de participação alinhada às suas atividades e ao seu
mercado. Cada organização relaciona-se de modo específico com as cadeias do negócio, e
esta especificidade é que deve definir o investimento na infra-estrutura e a medida da
integração do ambiente corporativo.
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Tabela 4: Quadro Resumo da Infra-estrutura Corporativa dos Casos Ilustrativos497
Principal

Cadeia

Escopo

Cooperativa

Visão da Infra-estrutura do Ambiente Corporativo
Padrão

Internet

Intranet

Extranet

Outros

Não

Não

Call Center

Em operação

Não

Balcão de

dos SI

ANP

Modelo

Agência-

SI ainda em

Versão

Conceitual do

Agentes-Público

projeto ou

antiga

Modelo

Centro-

SI integrados

Versão

Conceitual do

Investidores-

e atualizados

antiga

Website

Clientes

Website

Promo

Sefaz/Bahia

IBQP

implantação

Atendimento

Gestão

Secretaria-

SI integrados

Padrão

Padrão

Em

Call Center,

administrativa

Inspetorias-

e atualizados

atualizado

atualizado

implantação

Totens e

dos serviços

Empresas-

Online

Contribuintes

Promoção de

Indústrias-

pontes e redes

Universidades

ATM
Não há

Versão

Não

Não

498

Nenhum

reformada

A esta altura, já deve estar claro como a difusão da informática e o crescimento das
atividades de comércio eletrônico afetaram a forma de operar e fazer negócios, na medida
em que vêm forçando empresas a adotar modelos de gestão da informação mais flexíveis,
eficientes e abertos. Neste novo cenário, pequenos negócios passam a competir
globalmente, e multinacionais ampliam suas operações em diversas regiões. O aumento na
competitividade, o acesso global à informação e as mudanças organizacionais estão
afetando mercados de trabalho e influenciando novas demandas de emprego, modificando
salários e exigindo novas habilidades profissionais.499

497

A coluna “Principal Escopo” traz a demanda principal da organização, que motivou o investimento em
nossa consultoria; a coluna “Cadeia Cooperativa” apresenta a cadeia de agentes envolvidos no escopo dos
sistemas corporativos; as colunas “Visão do Ambiente de Sistemas Corporativos” retratam o estado de
desenvolvimento dos Sistemas de Informação (Padrão SI), da Internet, da Intranet, da Extranet e de eventuais
Outros serviços online das organizações.
498
ATM, sigla de Asynchronous Transfer Mode, é uma das tecnologias de transferência de dados no qual a
informação é organizada em pequenas unidades de tamanho fixo e formato padronizado, chamadas “células.”
Elas são transmitidas através de conexões com circuitos virtuais, sendo seu encaminhamento baseado em
informações contidas nos próprios labels de cada célula. Tal tecnologia é capaz de suportar diferentes
serviços e satisfaz a requisitos exigidos por diferentes tipos de tráfego, especialmente a altas velocidades de
transmissão. Por essa razão, ATM foi a tecnologia adotada para suportar serviços em redes de banda larga
(SOARES, Luiz Fernando, LEMOS, Guido e COLCHER, Sérgio. Op.Cit., p.532 e ATM Forum
<http://www.atmforum.com/atmforum/library/glossary/gloss-print.html>).
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Um dos mais recentes relatórios do Departamento de Comércio dos Estados Unidos afirma
que em 2006 quase metade da mão-de-obra privada, cerca de 49%, ou será empregada por
indústrias que produzem equipamentos ou serviços de tecnologia da informação, ou por
grandes indústrias usuárias de equipamentos e serviços de tecnologia da informação, tendo
em vista os 44 por cento já alcançados em 1989.500

A expansão do uso da Internet e do comércio eletrônico estão contribuindo para o aumento
significativo da demanda por trabalhadores especializados em tecnologias da informação,
tais como, cientistas da computação, engenheiros, programadores e analistas de sistemas.
Mas esta expansão também gera demandas por novas ocupações, estas com exigências de
habilidade variáveis, incluindo novos postos para profissionais não especialistas e,
eventualmente, reduzindo exigências de habilidades mínimas para trabalhos menos
qualificados.501 O relatório do governo norte-americano, The Digital Dilemma: Building
Infotech Skills at the Speed of Innovation,502 afirma que, na medida em que cresceram as
exigências das habilidades, subiram também os salários pagos aos trabalhadores de
tecnologia da informação. A diferença de salário entre esses trabalhadores e todos os outros
continua aumentando, segundo o relatório.

Em 1997, empregados das indústrias produtoras de tecnologia perceberam em média cerca
de 53 mil dólares anuais, comparado a média de toda a economia norte-americana de 30 mil
dólares. O mercado de trabalho está começando a reagir. Uma grande infra-estrutura de
treinamento vem crescendo rapidamente destinada a qualificar trabalhadores para as faixas
mais baixas e médias de nível técnico, em faculdades de bairros e escolas técnicas de nível
médio.503 Também no Brasil ocorre um movimento similar. Adicionem-se aí escolas de
ensino de computação voltadas para as classes mais baixas no Brasil, que habilitam
trabalhadores desqualificados a operarem terminais eletrônicos.504 No final desta cadeia de
499

HENRY, David et alli. Op.Cit., Capítulo “Labor Markets in the Digital Economy”, p.37-45.
HENRY, David et alli. Op.Cit., p.39.
501
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ensino estão os cursos superiores de quatro anos de duração, que formam a elite da
informática. O número de vagas deste tipo dobrou nos últimos três anos nos Estados
Unidos.505 Adicionalmente, governo, empresas privadas e instituições de ensino iniciaram
várias iniciativas em conjunto, visando aumentar a oferta e a qualificação de mão-de-obra
para o setor, em todo o mundo.

Até aqui vimos como o e-Business altera a infra-estrutura interna das organizações e
demanda novas metodologias de desenvolvimento, e novas soluções tecnológicas. Mas, na
mesma medida em que todas estas transformações se impõem sobre as infra-estruturas
corporativas, também provocam mudanças substanciais na maneira de posicionar negócios
nas cadeias que vão se formando a partir da interconexão das várias partes através da rede.
Neste aspecto, hoje faz mais sentido ver uma empresa conectada como parte de uma
comunidade de e-Business, do que vê-la em competição com outras que, tradicionalmente,
vêm sendo consideradas parte da mesma “indústria”, ou do mesmo setor.506

Estas comunidades vêm se transformando no novo espaço de competição, onde cada
empresa, lutando por sua sobrevivência e expansão, acaba cumprindo sua parte numa
cadeia de complexas inter-relações mediadas por computadores conectados em rede,
ligados através de sistemas integrados.507 Não apenas clientes, parceiros e fornecedores são
atraídos a participar como entidades de ação sob o escopo ampliado dos sistemas
corporativos conectados à rede, mas também os próprios concorrentes. A necessidade de
compartilhamento de grandes infra-estruturas como a rede, a formação de blocos de ação
comercial e, sobretudo, os novos modos de circulação da informação e do conhecimento que, em alguns casos no e-Business, agregam valor à medida em são mais difundidos -,
funcionam como elos nas novas cadeias cooperativas/competitivas de negócio.
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Alguns estudos vem sido dirigidos no sentido de refletir e propor novas formas de ação corporativa. Dentre
eles destacamos a proposta do business ecosystem, de James Moore (MOORE, James. The Death of
Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosysems. New York: Harper Business, 1996)
e o Capítulo 4, “The New Corporate Form”, em TAPSCOTT, Don, LOWY, Alex e TICOLL, David (org).
Op.Cit., p.77-95.
507
MOORE, James. Op.Cit.
506

266

A metáfora da cadeia de negócios repousa sobre a idéia de cooperação, mas não apenas no
sentido das partes serem incorporadas numa imensa operação em rede que, por sua vez,
demandaria de todos os participante apenas pequenas contribuições cooperativas de
processamento e armazenagem de informações para o seu funcionamento e manutenção.
Reforçamos a idéia de cooperação na medida em que estas pequenas contribuições se
somam e agregam cada vez mais valor aos elos da cadeia que o processam, modificando os
resultados da soma dos esforços.508 Além disso, alianças cooperativas se organizam de
modo que o resultado final não recaia apenas sobre um elo da cadeia, mas sobre todos eles,
o que impõe à estas formas de parceria a necessidade da “luta de cada um pelo resultado
final global, e não por interesses próprios.”509

Caracterizamos, portanto, a cadeia cooperativa de negócio como um modelo produzido pela
integração dos diversos agentes do negócio - clientes finais, colaboradores, fornecedores,
distribuidores e produtores, apenas para citar os mais importantes -, num grande ambiente
comunicacional estruturado pelas redes telemáticas, no interior do qual circulam transações
eletrônicas. Deste modelo resulta também a criação de um novo mercado, um novo lugar de
partilha e de ação empresarial, que agrega valor à medida em que atrai para si novos
clientes finais, colaboradores, fornecedores, distribuidores e produtores, através da oferta de
serviços.

Em relação à oferta de serviço, deve-se considerar que sua disponibilização na rede implica
na necessidade de suporte ágil e imediato ao usuário, o que significa um aumento nos
custos operacionais, sobretudo no que se refere ao aumento de demanda de redundância dos
sistemas, e reforço nos serviços de atendimento ao cliente. Acima de tudo, há um consenso
quanto ao fato de que nunca se deve negligenciar o aspecto da segurança do próprio cliente
e do ambiente corporativo. Serviços transacionais e integrados de auto-atendimento
significam risco para a segurança da organização, e consequentemente novos custos
operacionais para assegurar a integridade do patrimônio corporativo.
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Deste modo, ambientes corporativos devem se alinhar às ações de e-Commerce através de
uma boa estratégia de e-Business, que por sua vez leve em consideração todos esses
problemas, e outros mais que porventura surjam. Vimos como uma aplicação de comércio
eletrônico pode ser bastante complexa. Ao integrar de forma automática transações de
venda, crédito e estoque, gerar novas transações para fornecedores e parceiros, contabilizar
receitas e despesas e, eventualmente, tomar decisões estratégicas a partir dos dados
coletados dos próprios clientes, ou em outro ponto da cadeia, a complexidade do ambiente
multiplica-se, e os risco aumentam. Todas as perspectivas parecem apontar na direção da
necessidade de integração da cadeia comercial através de transações eletrônicas, já que a
crescente adoção da computação vai criando a lingua franca dos negócios, estes cada vez
mais interligados através de sistemas de informação e do intercâmbio eletrônico de dados.

Para evitar insucessos nos investimentos em e-Business é recomendável a elaboração de
uma arquitetura de sistemas alinhada à infra-estrutura tecnológica da organização.510 Além
disso, deve-se observar durante o processo de elaboração da aplicação Internet o uso de
metodologias de desenvolvimento de sistemas (MDS) voltadas para este tipo de projeto.511
É também recomendável a seleção de ferramentas de desenvolvimento adequadas ao
ambiente corporativo, além de tecnologicamente atualizadas ao estado-da-arte das
aplicações ora em uso na rede. Muitas organizações já identificam a necessidade de criação
de um departamento específico para a gestão web, normalmente localizadas como uma
interface entre as diretorias de comunicação e de marketing, e aquelas de informática e de
gestão de negócios. O caráter singular deste novo campo de ação tem levado os seus novos
profissionais a posicionarem-se entre as tradicionais abordagens técnicas, e novas ações de
comunicação voltadas aos mercados internos e externos das organizações.

Deste modo, gestores dos serviços web deverão ser capazes de alinhar aspectos de
comunicação e de informática, qualidades essenciais para a integração dos serviços online e
para a negociação de prazos e investimentos de desenvolvimento. A perspectiva é de
510
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crescente automação dos serviços, com a conseqüente integração entre design e aplicações
de sistemas de informação e bancos de dados. A implementação de novos modelos de
gestão deve estar sintonizada com um plano de diretrizes políticas das responsabilidades de
atualização de conteúdos, distribuídas para os usuários “internos” ou “externos” à
corporação. Ao mesmo tempo, é recomendável estabelecer políticas de divulgação dos
serviços, e de educação e motivação para o uso da rede, prioritariamente - a princípio destinadas aos usuários internos.

As equipes especialistas da organização também necessitam de treinamento nas tecnologias
utilizadas pelos serviços web. Nessa direção, é recomendável a escolha de uma ferramenta
de autoria amplamente adotada e difundida no ambiente corporativo.512 Enfim, o gestor
geral dos serviços web deve estar especialmente habilitado a coordenar e integrar equipes
multidisciplinares envolvidas no atendimento, no desenvolvimento e na manutenção dos
serviços.
Finalmente, face aos números das pesquisas desenvolvidas em todo o mundo,513 e
fartamente divulgados pela mídia - não sem um certo sensacionalismo -, podemos acreditar
que o mercado na Internet deverá continuar a crescer e oferecer novas oportunidades de
negócio. Ao mesmo tempo, tudo leva a crer que num curto período de tempo a rede deverá
passar por melhorias sucessivas na sua infra-estrutura, aumentando significativamente suas
capacidades técnicas e, consequentemente, tornando possível novas modalidades de ação
comercial.

A perspectiva da formação de uma imensa onda de negócios na Internet é real e deverá
empurrar grande parte dos negócios em direção a um ambiente no qual a transação
eletrônica praticamente se tornará uma exigência básica para o ingresso e participação neste
novo mercado de oportunidades, forçando empresas a desenvolver sistemas de informação
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internos integrados e capazes de oferecer serviços transacionais na rede. Assim,
empreendimentos de negócios eletrônicos devem, desde já, ser pensados estrategicamente.

Vivemos um novo período de investimento em informática. Talvez até já estejamos até bem
próximos de um novo e gigantesco movimento de integração de grande parte da cadeia dos
negócios,514 ao integrar os mais diversos atores e as mais diversas atividades comerciais
num mesmo e imenso ambiente eletrônico de processamento cooperativo da informação,
realizando de modo inesperado, e por caminhos tortuosos, a criação de uma grande rede de
inteligência coletiva.515
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9. Conclusão – Cadeias Cooperativas de Negócio
“The web’s lack of an obvious business model
right now is actually its main event.”
Stewart Brand
Global Business Network

“We need to shift away from the notion of
technology managing information and toward the
idea of technology as a medium of relationships.”
Michael Schrage
Shared Minds

Quando nos encontramos em frente a um terminal público bancário, teclando informações
das transações que queremos efetuar, estaríamos neste momento desempenhando o papel de
clientes ou de funcionários? Quando acessamos informações pela Internet da nossa ficha
cadastral nos bancos de dados das empresas onde trabalhamos e fazemos acertos nos dados
incorretos diretamente nos arquivos corporativos, nos encontramos “dentro” ou “fora” da
empresa? Quando um vendedor, em visita a um cliente num local distante, registra uma
transação de venda através de uma aplicação Extranet informando códigos solicitados pelos
fornecedores para gerar automaticamente pedidos para uma fábrica qualquer selecionada
pelo sistema, estará ele trabalhando para qual companhia, a vendedora ou a fornecedora? E
quando este mesmo funcionário, a partir da mesma localidade distante, se utiliza de
serviços da sua própria empresa através da Internet, é ele neste momento um cliente ou um
empregado?

A resposta para tais questões nos parece óbvia, e não excludente. Em todos os casos, nossos
personagens são, ao mesmo tempo, funcionários e clientes, vendedores e fornecedores,
situando-se concomitantemente “dentro” e “fora” das organizações. E todas estas posições
cada vez mais se confundem, pois resultam de um cenário global de negócios cada vez mais
integrado, onde as reciprocidades entre os diversos agentes das cadeias de negócio - que
interagem cada vez mais intimamente através de conexões eletrônicas -, são o fator
diferencial para o aperfeiçoamento do novo cenário da economia informacional.
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Vimos, ao longo do nosso trabalho, como as capacidades tecnológicas dos sistemas de
informação foram, durante os vários ciclos históricos de investimentos em informática,
fazendo aparecer a cada momento novas modalidades de organização empresarial. Partimos
para compor esse quadro de posse de um amplo panorama do cenário macroeconômico
mundial da atualidade, em especial, considerando as reflexões acerca da economia
informacional.

Pudemos ver até aqui como o crescente uso das tecnologias da informação não se justificam
apenas sobre o argumento do aumento da produtividade e da competitividade, já que seu
uso se transformou numa espécie de lingua franca obrigatória para a inserção das empresas
nos novos mercados, em particular, no novo marketplace no qual se transformou a Internet.
Também vimos que a adoção generalizada das tecnologias de informação na atualidade
vem forçando os mais variados níveis dos empreendimentos de negócio a inserirem-se no
mundo da informática através da aquisição de novos conhecimentos e práticas, que se
realizam através de técnicas de organização, classificação e acesso à informação, antes
restritas aos domínios da informática.

Prosseguindo, vimos que o comércio eletrônico é apenas a parte mais visível de um
processo mais amplo de posicionamento estratégico das empresas no novo mercado criado
pela Internet, processo esse que chamamos de negócios eletrônicos. Fizemos um roteiro
histórico dos diversos ciclos de investimento em informática, que evoluíram desde
sistemas centralizados e altamente codificados, até transformarem-se nos atuais sistemas
distribuídos, instalados sobre infra-estruturas de suporte ao processamento cooperativo em
rede. Daí pudemos associar ações comerciais na rede às infra-estruturas de sistemas de
informação corporativos, e estes às estratégias de inserção no novo mercado de
oportunidades das redes públicas.

Em seguida, pudemos fazer um interessante paralelo entre as diversas fases evolutivas das
atividades comerciais na Internet e os ciclos de investimentos em informática. Deste modo
obtivemos um painel consistente e completo das capacidades das tecnologias de informação
enquanto determinantes das modalidades de ação comercial e dos modelos de negócio.
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De posse deste conjunto de informações, pudemos finalmente discutir como a infraestrutura tecnológica das redes relaciona modos de gestão da informação à formas de
condução dos negócios. Esta análise não seria possível sem que tivéssemos estabelecido ao
longo de todo o texto, as principais associações entre práticas comerciais na rede,
capacidades e limites tecnológicos da Internet, novas práticas do marketing e, sistemas de
informação.

Iluminados pela experiência profissional em empresas de destaque no Brasil, fizemos um
percurso no qual analisamos a evolução dos métodos e as dificuldades enfrentadas na
elaboração de aplicações Internet integradas a sistemas corporativos, de modo a
compreender os efeitos da convergência entre comércio eletrônico na rede e os sistemas de
informação, e seu poder transformador sobre as formas de conduzir e realizar negócios.

A convergência dos três campos abordados em nosso trabalho - os negócios, a Internet e os
sistemas de informação -, estabelece novos esquemas de comunicação que visam substituir
antigos dispositivos, hoje insuficientes para atender novas necessidades de um mercado
crescentemente integrado, onde a informação está cada vez mais disponível, e onde as
mudanças ocorrem num ritmo muito mais acelerado. É a conjunção de diversos fatores
atuando ao mesmo tempo que criou novas necessidades para as organizações.

Nenhuma das empresas com as quais colaboramos nos últimos anos demonstrou quaisquer
dúvidas a respeito do que fazer quando o assunto é investimento em informática. Nenhum
corpo diretivo vacilou diante da opção de disponibilizar serviços da organização na
Internet. Poderíamos, a estas alturas, atribuir este grau de “certeza” dos dirigentes
simplesmente à influência de uma nova moda? Estariam todos eles enganados na avaliação
de que a Internet, e os conseqüentes investimentos em sistemas de informação e infraestrutura de rede, são elementos fundamentais para os negócios na atualidade?

Sem darmos as costas para novas análises que venham a avaliar o grau de influência da
mídia e o alcance da pressão da indústria fornecedora de soluções - interessada em
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promover uma nova onda de consumo nas organizações -, preferimos encarar as razões do
mercado. A nossa resposta foi dada pela prática, durante a elaboração de soluções
corporativas. Foi através da convivência com presidentes e diretores das empresas, e com
os gerentes de informática, que compreendemos suas atuais necessidades competitivas.
Mais que isso, pudemos avaliar melhor custos e vantagens embutidas nas soluções
orientadas às redes públicas, e a necessidade de gerar conectividade entre os agentes das
cadeias das diversas áreas do negócio.

Embora de naturezas distintas, todos os casos que selecionamos para o presente trabalho
retratam uma preocupação com uma maior participação dos agentes envolvidos em cada
uma das suas próprias cadeias de negócio. A ANP preocupou-se em incorporar a
participação direta dos distribuidores e exploradores de combustíveis, além dos
consumidores, no seu website. Também tratou de criar aberturas para a expansão em
direção à futura Extranet, que vai operacionalizar de modo muito mais eficiente a
fiscalização à distância. A atuação direta desses agentes é fundamental para o sucesso do
empreendimento, não apenas pelo fato de dar finalidade ao investimento feito em infraestrutura e no desenvolvimento de soluções web, mas sobretudo visando o sucesso
comercial da organização, através da drástica redução de custos operacionais, da
otimização dos serviços, da aceleração do processo de tomada de decisão, da integração das
cadeias “externas” e “internas” do negócio, apenas para citar algumas das vantagens mais
evidentes.

O Promo pretende atrair o máximo de investidores interessados em realizar negócios na
Bahia. Ao lado disso, o comércio eletrônico posiciona-se como um dos principais enfoques
da empresa. O Promo decidiu dedicar grande parte do investimento no seu website para
possibilitar a venda de produtos, hoje somente comercializados em seu balcão de
atendimento. A Sefaz/Bahia, através da organização e racionalização da gestão web dá um
passo adiante em direção ao fortalecimento dos seus serviços online, montando uma
estrutura administrativa capaz de responder com agilidade e competência às futuras
demandas de uma clientela que, espera-se, cada vez mais demande serviços eletrônicos.
Essa expectativa aumenta quando se tem em vista a implementação da Extranet corporativa
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da Secretaria. A experiência da Sefaz/Bahia demonstra a importância da rede pública que
hoje atende 57% das transações de recebimento de declarações de recolhimentos fiscais e,
como vimos mais acima, 38% das solicitações de atendimento na Secretaria. 516 O IBQP,
cuja principal missão é difundir “cultura” de qualidade e produtividade entre os diversos
agentes dos setores produtivos do país, tem um grande interesse estratégico ao promover a
formação de redes cooperativas que discutam e estimulem a difusão de normas e padrões
para a indústria e os centros de pesquisa nacionais.
Entretanto, nenhuma das peças do nosso “trio eletrônico” - negócios, Internet e sistemas de
informação -, desempenha em separado as parcelas de contribuição para o processo de
transformação que redireciona os esforços das empresas. É a convergência dos três
elementos que gera novas necessidades corporativas. O desenvolvimento deste trabalho
procura precisamente situar os desdobramentos evolutivos deste trio atuando em conjunto.

A Internet vem expandindo de forma definitiva e em grande velocidade. Ela vem ajudando
a promover uma demanda geral por novas aplicações eletrônicas voltadas tanto às
atividades de negócios, como a muitas outras atividades de todos os tipos, muitas delas a
pouco tempo impenetráveis ao apelo do processamento eletrônico da informação. Ao
mesmo tempo, a Internet é também responsável por fazer ingressar nas redes cooperativas
de negócio um amplo espectro de pequenas atividades comerciais.

Essa forte expansão da Internet tem resultado numa forte tendência à informatização
generalizada da sociedade. Entretanto, esses processos deslanchados pela entrada em cena
da Internet, não se dá sem problemas. Vimos como este fenômeno tem disseminado uma
certa “racionalidade” informática na vida cotidiana, ou melhor, como ele tem difundido
conhecimentos provenientes das ciências da informação no cotidiano mais comum e,
sobretudo, na âmbito empresarial. Contudo, a tecnologia da informação desenvolve-se mais
rapidamente do que mudam os hábitos sociais. Sabemos que um longo processo de
aprendizado apenas se inicia, e não há como desconsiderar diferenças de ritmos da
tecnologia e da própria sociedade, esteja ela diretamente envolvida com os negócios, ou
516
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seja ela uma camada social apenas tocada pelas transformações tecnológicas no dia a dia,
como usuários dos novos sistemas de informação e dos serviços informatizados,
principalmente através de redes públicas como a Internet.

Os próprios índices de produtividade ainda não refletem consistentemente a promessa de
aumento de eficiência destas tecnologias.517 O fato é que mudanças triviais nas
organizações parecem não levar a resultados tão positivos quanto os previstos pelas
empresas fornecedoras de soluções. Não se pode desprezar o processo de aprendizagem das
novas tecnologias, nem tampouco as transformações nas estruturas internas, principalmente
nas relações de poder, hierarquia e trabalho. “O sucesso do processo de reinventar empresas
que respondam consistentemente às demandas de uma economia da informação, continuará
sendo tragicamente limitado na medida em que sejam preservadas as características
principais do trabalho moderno. Fazer deslanchar a promessa de uma economia da
informação depende diretamente da capacidade de desmantelar a mesma hierarquia
administrativa que outrora criou grandeza.”518

Por outro lado, e apesar dessa direção não ter sido privilegiada em nosso texto, não
podemos deixar de assinalar que o trabalho moderno está intimamente associado a toda
uma longa e rica história, não apenas do estabelecimento de novos processos produtivos,
mas também de lutas sociais por direitos trabalhistas, movimentos sindicais, resistências
políticas dos trabalhadores, e vários conflitos de interesses entre classes operárias e
patronais.

Chegamos ao final do século contando com uma sociedade dividida entre vencedores e
perdedores, como, de certa forma, sempre foi a humanidade. A diferença é que “agora
existem muito poucas regras sobre como ganhar e como perder. Habilidades profissionais
517
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economia mundial, que deverá atingir 3% este ano, superando as previsões de maio/1999 do FMI. Vale
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não são mais o bastante, pois à medida em que o processo de mudança tecnológica acelerou
o seu passo, foi substituindo a definição das habilidades adequadas. Associações
corporativas, ou até mesmo países, deixaram de ter seus privilégios, pois a promoção da
competição global redesenhou permanentemente a geometria variável do trabalho e dos
mercados.”519 Ao mesmo tempo em que o trabalho vale muito na economia informacional,
visto que a capacidade inventiva nunca gerou tanto valor, os trabalhadores nunca estiveram
tão vulneráveis às organizações, “na medida em se tornaram indivíduos isolados, semeados
numa rede flexível, cujo paradeiro é desconhecido pela própria rede.”520

Os novos termos ativados pela economia informacional são a flexibilização do tempo e do
local do trabalho, incorporação do trabalho às redes e, o desemprego. Todo o complexo
processo de transformações nos negócios que analisamos neste trabalho podem ser
colocados à prova pelos atritos dos novos modelos produzidos - embora aleatórios e
incertos - e a nova divisão internacional do trabalho, que passou de uma maior
interdependência global após a segunda guerra mundial,521 para uma fragmentação da
organização trabalhista, até chegar a um novo quadro ativado por uma “sociedade
dualizada”, como afirma Castells (1997a), geradora de uma profunda “desagregação do
trabalho” que, segundo o autor, funciona como uma espécie de abre-alas da sociedade em
rede.

Da mesma forma em que as relações de trabalho concorreram ativamente no
direcionamento dos ciclos evolutivos de investimentos em informática, conforme vimos no
capítulo II, elas continuam a atuar no desenvolvimento dos novos modelos de negócio,
embora a nova divisão do trabalho venha sofrendo transformações profundas em tempos
recentes. Tanto a economia informacional como a divisão do trabalho redefinem-se
mutuamente, gerando novos contextos políticos e econômicos. É evidente que a análise
deste ponto fundamental escapa aos propósitos deste trabalho, mas não devemos deixar de
considerar as novas formas de fricção entre os diversos jogos de interesses, cada vez mais
complexos e fragmentados, ativados pelos processos de reconfiguração da economia.
519
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As novas tecnologias da informação requerem profundas transformações nas organizações,
e aquelas que não tiverem a disposição de enfrentá-las possivelmente não desfrutarão das
suas vantagens competitivas. Mas o fato é que a adoção de tecnologias da informação vem
sendo feita a revelia do próprio sucesso ou insucesso das empresas, num movimento
aparentemente inexorável que engolfa tudo e todos. As 500 maiores empresas norteamericanas e, 428 das 500 maiores brasileiras, já têm seus websites instalados,522 sejam eles
apenas constituídos de conteúdos estáticos, ou estejam eles procurando tirar vantagem do
novo mercado conectado através da oferta de serviços online. A nova corrida em direção à
instalação de Extranets demonstra uma vitalidade impressionante. Segundo previsões da
revista inglesa The Economist, nos próximos três anos, o índice de empresas com Extranets
instaladas vai pular de 40% para 80%, nos EUA, e de 20% para 60%, na Europa. 523

É essa impressionante disseminação da tecnologia de informação, e a consequentemente
interconexão de milhares de sistemas operando simultaneamente - transmitindo e
capturando dados através de protocolos padrão cada vez mais aceitos em todo o mundo, ou
oferecendo suporte a novos laços cooperativos entre organizações interconectadas em redes
-, que acaba por criar uma nova linguagem empresarial, à qual, neste trabalho, atribuímos
um novo papel de lingua franca do atual cenário dos negócios.

A expansão dos limites dos sistemas corporativos e o forte processo de descentralização das
estruturas de controle e processamento da informação, iniciados a partir da entrada em cena
dos microcomputadores no início da década de 80 - processo este intimamente relacionado
com o advento das LANs -, ajudaram a difundir o conceito do processamento cooperativo.
Na base deste complexo quadro de transformações e inter-influências, encontra-se uma
questão de ordem comunicacional.
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Dados divulgados pelo texto preliminar Brazil in the Global Information Economy, distribuído no convite
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27/10/1999, em Washington, D.C., Estados Unidos.
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A necessidade de integrar-se ao jogo de transferências eletrônicas de informação tem
compelido grande parte da vida social, não apenas os negócios, a utilizar computadores e
métodos de organização, classificação e disponibilização de dados armazenados em
dispositivos eletrônicos. É toda uma cultura informacional que vem se desenvolvendo, na
medida em que realizamos pequenos atos cotidianos de acesso e alimentação das cadeias de
informação, ao mesmo tempo em que grandes organizações disponibilizam seus sistemas
para as mais diversas comunidades. Assim, tanto pessoas idosas e aposentadas, como as
mais jovens, participam deste processo ao acessarem posições das suas contas bancárias
através de serviços de auto-atendimento (por telefone, terminais públicos ou Internet), ou
participando ativamente de longas sessões de chat, criando novas tribos virtuais e novos
padrões culturais. Nenhuma faixa etária parece alheia à influência da informatização da
sociedade e do trabalho.

Acontece que, ao menos em relação aos negócios, a necessidade de integração e
participação nas redes cooperativas de processamento da informação tem provocado
mudanças que se refletem nas próprias formas de gestão e ação empresarial.
Interoperabilidade e camadas de integração são, ambos, igualmente importantes para
suportar a integração de sistemas cooperativos interconectados em redes públicas. Nos
casos que ilustram este trabalho pudemos acompanhar, nos últimos meses, o grande esforço
empreendido para efetuar a migração de antigas arquiteturas para novas infra-estruturas
capazes de incorporar aplicações integradas em rede. Esta complexa tarefa de migração
demanda produtos e ferramentas interoperáveis e funcionais nas diversas camadas das
soluções.

À medida em que foram emergindo modelos de sistemas orientados ao serviço, também
foram se sedimentando duas abordagens de implantação de infra-estrutura de servidores de
rede. De um lado, soluções que amarram a implementação das aplicações e serviços aos
sistemas operacionais. Por exemplo, as soluções Microsoft apostam, e tudo indica que
continuarão apostando, numa forte amarração entre serviços e sistema operacional, ainda
mais agora com a promessa de alta integração do novo Windows 2000 Server.524 Em
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modelos desse tipo, serviços chave como aqueles de diretórios e camadas de segurança são
inteiramente dependentes do sistema operacional subjacente. Neste caso, também os
sistemas operacionais são dependentes dos serviços, tornando difícil - ou, se damos crédito
ao que diz a Microsoft, “impossível”525 - a substituição por produtos de outros fabricantes.
Prosseguindo no nosso exemplo, a Microsoft argumenta que a forte integração entre
serviços e ambientes operacionais é um valor fundamental das suas soluções de rede. Esta
amarração proporcionaria maior desempenho e funcionalidade, já que aplicações aí
desenvolvidas poderiam explorar, num único ambiente, um sistema operacional que já vem
com todos os serviços fundamentais embutidos.
De outro lado, impera o argumento da escolha pelo “melhor serviço do mercado”, ou seja,
pela adoção de produtos que são independentes do sistema operacional subjacente e da
implementação de outros serviços concorrentes no mesmo ambiente. Fabricantes como
Entrust, Netscape e, mais recentemente, a Novell,526 oferecem versões de serviços básicos
capazes de serem executados em uma grande variedade de sistemas operacionais
subjacentes, na medida em que criam uma camada de serviços baseada no sistema
operacional OS527, que por sua vez opera de modo consistente sobre os mais variados
sistemas operacionais existentes no mercado.

Implementações desse tipo normalmente são feitas sobre protocolos padrão capazes de
efetuar integrações horizontais com outros serviços que estejam operando na mesma
máquina. Freqüentemente, integrações entre produtos de fornecedores diversos exigem
trabalhos extra de customização e certificação, destinados a racionalizar diferenças na
implementação de padrões. O principal argumento dos fornecedores desse modelo baseia-
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Idem.
Entrust <http://www.entrust.com>, Netscape <http://www.netscape.com> e Novell
<http://www.novell.com>.
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se na capacidade de escolha e na independência de fabricantes, reforçando as características
de interoperabilidade, integração, e intercâmbio destes produtos.

Ambos os modelos têm seus méritos. Para qualquer opção de arquitetura, existem soluções
que podem se adequar às escolhas dos clientes. A abordagem integrada oferece maior
unidade, e a simplicidade de lidar com uma menor quantidade de fornecedores. A grande
habilidade da Microsoft em empacotar infra-estrutura e serviços, e incluí-los em seu
sistema operacional para servidores NT, acabou por redefinir conceitualmente várias
aplicações que um sistema operacional deveria suportar, além de facilitar o
desenvolvimento de aplicações. Em muitos casos, contudo, soluções que procuram
combinar alta integração e grande flexibilidade acabam por sacrificar a performance da
máquina.528

Em contrapartida, a abordagem baseada na seleção do que há de mais avançado no
mercado, naturalmente oferece aos clientes o estado-da-arte das aplicações interoperáveis.
Fabricantes de diversas soluções, em grande parte empenhados em fazer frente à Microsoft,
apostam na capacidade de adequar seus produtos às demandas mais imediatas do mercado,
adaptando-os ao máximo às necessidades atuais dos clientes. Dada a urgência e importância
dos projetos de e-Business, pode-se considerar adequado abrir mão da integração do pacote
serviços/sistema operacional - que tende a oferecer padronização ao ambiente corporativo
e, eventualmente, futuras facilidades no desenvolvimento de novas soluções -, e privilegiar
a velocidade da implementação, além da performance operacional requerida pelo serviço.

O modelo de escolha pelo estado-da-arte da infra-estrutura de rede também promete um
nível mais alto de intercâmbio entre serviços diversos, pelo menos teoricamente. Mas
empresas interessadas na aquisição destes produtos devem ser parcimoniosas na escolha. Se
um novo produto oferece vantagens, por exemplo, para a estrutura de diretórios, essa
abordagem permite mais facilmente a inclusão de novas ferramentas e suas soluções, pois
onde as amarrações são menores a flexibilidade é maior. Entretanto, estas substituições ou
inclusões de novos produtos não são automáticas nem simples, sobretudo quando a
528
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intenção é explorar as mais avançadas facilidades oferecidas. O fato é que grande parte dos
clientes compra novos produtos para incorporar suas funções mais avançadas.529

Como era de se esperar, ambas abordagens vêm atingindo graus variados de sucesso. É
certo que clientes precisam de escolhas. Mas problemas ocasionados pela implementação
de novos produtos também estão presentes na dinâmica do negócio de softwares de rede.
Especificamente, a crescente disparidade entre a abordagem altamente integrada da
Microsoft, e aquela que adota produtos interoperáveis, tem levantado questões relevantes
acerca do ciclo de maturação no desenvolvimento de softwares de rede. Esse ciclo deverá
determinar, no final das contas, que direções a indústria assumirá para oferecer produtos
alinhados às aplicações de redes cooperativas de negócio, e definir quais soluções e infraestruturas serão compradas e utilizadas pelas empresas.

Em outras palavras, a tensão entre a escolha pelo estado-da-arte dos produtos ou por
arquiteturas amarradas a sistemas operacionais é uma das dicotomias fundamentais no atual
mercado de infra-estrutura de redes. Por um lado, clientes querem a flexibilidade de
explorar a mais avançada solução do mercado. Por outro, eles querem a conveniência e
segurança de comprar produtos de infra-estrutura estratégicos numa única fonte, enquanto
assistem seu ambiente corporativo trabalhar uniformemente, e ainda tendo à mão uma boa
assistência técnica quando algo de errado acontece. Essas necessidades conflitantes dirigem
um ciclo contínuo de oscilações da indústria, como um pêndulo que vai de um extremo a
outro permanentemente, sem encontrar respostas definitivas.

No mercado empresarial, a fase atual se presta a um forte confronto entre as duas
abordagens, pois de um lado temos o domínio das infra-estruturas Extranet instaladas nas
mais diversas plataformas, e de outro, o domínio das Intranets instaladas em servidores NT.
Novos patamares competitivos impostos pela era Internet têm forçado prazos de
desenvolvimento de soluções para períodos cada vez mais curtos, reduzindo padrões
antigos, de anos, para meses, ou até mesmo semanas. Esses novos padrões de velocidade de
máquinas subdimensionadas para suportar os pesados sistemas operacionais integrados deste fabricante.
529
É o que indica a seção “IT-Using Industries”, no capítulo II do The Emerging Digital Report (HENRY,
David et alli. Op.Cit.).
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desenvolvimento e implantação de projetos de informática estão redefinindo o
comportamento do mercado para soluções Extranet, e também para aplicações de eBusiness. Para onde levará estas novas demandas de prazo, se para abordagens mais
integradas aos sistemas operacionais, ou para um quebra-cabeça de produtos de diversos
fabricantes, somente o tempo dirá. É claro que a combinação entre custos das soluções, o
parque de sistemas já instalado, e os novos requerimentos de negócio, continuará definindo
as escolhas corporativas. Mas o fato é que o cenário atual tem levado empresas que
tradicionalmente fazem decisões bem planejadas a hoje enfrentar verdadeiros impasses.530

Não podemos esquecer que, como vimos no capítulo IV, os limites entre Intranet e Extranet
estão se deslocando rapidamente. Além disso, inovação é também importante para as
Intranets. Mas os itens que tradicionalmente pressionam as escolhas dos clientes, a
necessidade de simplificação, a redução de custos, e a busca de estabilidade do ambiente de
sistemas de informação, continuarão atuando. Para muitas empresas será duro reconhecer
novas escolhas. O fato é que, insistimos, os limites entre Intranets e Extranets continuam
modificando-se intensamente, e este fato tem sérias implicações sobre a própria Internet, ao
menos sob o enfoque dos negócios eletrônicos. A Internet pode deixar de ser o palco
principal dos negócios na medida em que a Extranet entre em cena, disponibilizando
serviços antes só acessíveis às camadas Intranet. Mas isso é apenas uma conjectura
momentânea. Além do mais, essa transição é mais uma das questões “puramente técnicas”,
pois, para usuários finais, trata-se de algo absolutamente transparente. Enquanto isso
fabricantes poderosos como Oracle, Netscape, Novell, IBM e Microsoft, prosseguem na
briga para ocupar o cobiçado posto de “solução padrão universal”, e ganhar a guerra no
melhor estilo do “vencedor leva tudo.”

Neste tempo de confusão de mercado e descontinuidades, em quais princípios devem
confiar as empresas para decidirem pelo melhor para suas infra-estruturas de rede? Nos
casos que ilustram este trabalho - afinal de contas, nossos clientes -, sugerimos, na medida
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do possível, uma visão a médio prazo voltada a conceber uma rede em permanente
evolução, construída sobre um ambiente integrado, mas capaz de incorporar serviços
interoperáveis, sempre orientados pelo modelo de serviços em rede, exposto no capítulo IV.

Esse é, digamos, o lado mais ponderado da condução do processo de escolha e
posicionamento em relação ao turbulento mercado. Ao mesmo tempo, porém, a prática
mostrou que o sucesso desta estratégia depende de uma abordagem pragmática. O tempo
investido pela corporação na compreensão do real significado e papel da infra-estrutura de
rede para o empreendimento é que vai depurar o requerimento da organização em termos de
uma arquitetura bem definida, seus componentes e suas interfaces. A arquitetura
corporativa deve exigir interoperabilidade e integração, enfatizando uma ou outra em
diferentes momentos, e em diferentes pontos de demandas e influências.

Nossa sugestão é que as organizações sigam por um caminho mais árduo, com a promessa
de uma decisão mais acertada e grandes somas economizadas a médio prazo. Sugerimos às
organizações o difícil trabalho de refinamento das suas arquiteturas de modo a traduzi-las
numa estratégia corporativa através da análise das tendências do mercado, ora interagindo
com competidores, ora utilizando e testando novas tecnologias. Em um mundo de limites
inconstantes, que mudam no acelerado ritmo da Internet, é preciso olhar primeiro para as
soluções Extranet, de modo a dirigir as soluções Intranet, não o contrário.

Milhões de usuários, com as mais diversas instalações de computação, conduzidos pelas
mais distintas necessidades, e permanentemente em busca de meios para trocar informações
uns com os outros nos modos mais flexíveis, deverão perpetuar e ampliar a necessidade de
arquiteturas abertas, a busca por componentes intercambiáveis, a procura por alta
flexibilidade e por ambientes estáveis que abriguem as mais diversas plataformas. Este
parece ser, ao menos por ora, o grande clamor do mercado conectado, formado por milhões
de usuários em todo o mundo.

Em foros abertos e negociações, corporações exigem interoperabilidade. De forma ideal, os
fabricantes de soluções deveriam continuar abrindo suas arquiteturas e suportando novos
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padrões da indústria. Deste modo, tornariam mais fácil para todo mundo os hoje árduos
processos de substituição ou expansão das soluções. Empresas clientes também deveriam
requerer produtos com maior compatibilidade com as suas infra-estruturas, e forçar
fabricantes a cumprir suas reivindicações de integração com testes e simulações, maior
garantia de qualidade, e de assistência técnica. Parece claro que os fabricantes não
cumprirão essas premissas ideais, nem as empresas terão força para exigir essas demandas.
Porém, tanto fornecedores como seus clientes, acabam pagando caro por tudo isso, e terão
que suportar o fardo da falta de integração e das descontinuidades do ambiente global ainda
por muito tempo, ao que tudo indica.

Tendo este cenário em vista, empreendedores de negócios eletrônicos devem suprir a falta
de integração através da adoção de tecnologias de meta-diretórios531 voltados a
administração de relacionamentos. Também devem incorporar ferramentas de gestão,
coexistência, e migração. Além disso, podem tentar formar novas sociedades com
fornecedores que assegurem a continuidade dos seus empreendimentos, embora esta última
opção esteja ainda reservada para organizações com grande poder de barganha no mercado.
Ambas abordagens - interoperabilidade e integração - deverão continuar manifestando seus
interesses de domínio do mercado dentro de um futuro previsível, e as corporações devem
pesar cuidadosamente vantagens e desvantagens antes de efetuarem suas escolhas.

Dessas necessidades, hoje altamente relevantes, advém a importância das camadas
integradoras dos ambientes corporativos, que, até um certo limite, podem ser
desempenhadas pelas Intranets. Mas neste ponto já estamos em condições de reconhecer
que é a camada Extranet que deve dirigir o esforço de integração ambiental. Portanto, é a
camada Extranet que desempenhará o papel de interface entre usuários e ambiente
corporativo no período que deve se seguir ao que ora praticamente concluímos.

Do ponto de vista técnico, o sucesso na economia informacional depende de como os
empreendimentos dirigem seus investimentos em tecnologias de rede voltadas a estabelecer
531

Meta-diretórios são estruturas intermediárias de administração de recursos dos sistemas de informação que
funcionam como camada integradora da infra-estrutura corporativa, freqüentemente não integrada e com
baixa interoperabilidade (ver, LEWIS, Jamie. Op.Cit., p.54).
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e administrar uma grande variedade de relacionamentos interiores e exteriores aos limites
das organizações. A nova configuração da rede pública vem modificando e tornando
relativos antigos limites das dimensões internas e externas das empresas. Organizações com
infra-estruturas de rede avançadas deverão obter vantagens competitivas a médio prazo, na
medida em que as redes têm estabelecido um novo imperativo estratégico para os negócios.

Empreendimentos devem transformar suas infra-estruturas de computação já instaladas,
integrando diferentes partes da antiga infra-estrutura para criar um todo mais lógico e
integrado, capaz de estabelecer novos relacionamentos de mercado, ao mesmo tempo com
alto valor agregado e manejáveis o suficiente para incorporar rapidamente novas
necessidades competitivas. Estas novas necessidades estão promovendo, como vimos, uma
forte convergência entre Intranets e Extranets, e alterando o papel da Internet para os
negócios através do estabelecimento de uma grande bolha altamente coesa e integrada de
empreendimentos virtuais baseada no modelo de serviços de rede.

Contudo, quando analisamos os casos de sucesso de e-Business percebemos que a questão
técnica torna-se secundária. Vários empreendimentos de sucesso iniciaram suas ações tão
rapidamente - em muitos casos para conseguirem chegar antes ao mercado que seus
concorrentes -, que as soluções técnicas iniciais eram sofríveis, para dizer o mínimo.
Assim, são freqüentes os casos de ações virtuais bem sucedidas que começaram a atuar no
mercado de modo técnico precário.
Este foi o caso da Amazon.com,532 que começou a atender clientes sem quaisquer
dispositivos de segurança ou autenticação de transações, ou qualquer integração entre a
transação de pedido e o cadastro de estoques. Esse foi também o caso do supermercado Pão
de Açúcar, hoje líder do setor virtual no Brasil. E também é o caso da BookNet, maior
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A propósito, a livraria virtual Amazon.com está disponibilizando um novo serviço que permite a qualquer
pessoa ou empresa vender produtos em seu website. Este novo serviço, diferente dos já tradicionais leilões
(auctions), chama-se zShops, e funciona mais como um shopping virtual. Já no lançamento, previsto para
dezembro deste ano, serão oferecidos 500.000 produtos de vendedores diversos (The economist.
<business@lists.economist.com>, “Welcome to Business This Week”, mensagem pública (23/09/1999).
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livraria virtual brasileira na Internet.533 Esta é também a nossa experiência. Desconhecemos
um caso sequer de implementação de aplicações na Internet que não tenha sido progressiva.

Investimentos de integração são habitualmente muito altos, e ninguém quer arriscar tanto
num mercado ainda tão aparentemente aleatório quanto o da Internet. Em praticamente
todos os nossos projetos respeitamos as prioridades de implementação “do mais simples
para o mais complexo”534, e “do mais rentável para o menos rentável”, incluindo na
primeira versão ao menos um serviço de alta visibilidade, no intuito de posicionar a
aplicação no mercado o mais rapidamente possível.
“O imperativo econômico central da economia em rede é ampliar relacionamentos.”535
Embora polêmica e carente de comprovação, esta frase alinha-se de certo modo à nossa
experiência, tendo em vista as estratégias desenvolvidas e adotadas pelas empresas na briga
pela ocupação comercial do ciberespaço. Organizações buscam tirar vantagem de um novo
mercado no qual os integrantes participam ativamente do processo de negócio, ao mesmo
acessando produtos com alto valor agregado, alimentando bases de dados e dialogando com
sistemas. O resultado final destas ações não repousa apenas em vantagens para o usuário ao
se utilizar de serviços, ou para as empresas, em termos de dividendos diretos dos serviços.
Cada pequena ação contribui para o patrimônio global de informação da rede.

Ao mesmo tempo, a forma da ocupação desse espaço comercial remete à célebre frase
atribuída ao artista Pablo Picasso, quando questionado acerca das qualidades técnicas de
um pintor: “um artista deve dominar de tal modo a técnica, que ela não transpareça na
obra.” O apreciador de arte seria levado apenas à fruir as qualidades estéticas da obra, sem
sequer perceber a técnica que a tornou possível. Assim deveríamos entender os serviços
online no modelo Internet. O complexo aparato técnico, que naturalmente torna possível as
533
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aplicações e serviços, deve-se ocultar por detrás da “idéia” do serviço prestado aos
usuários, sejam eles consumidores, fornecedores, parceiros, funcionários ou, como vimos
no início desta conclusão, alguém desempenhando as novas funções limítrofes, circulando
entre as mais diversas posições da cadeia cooperativa.

É a finalidade (idéia) do serviço que deve prevalecer para o usuário. Isso explica porque
empreendimentos como a Amazon.com, para citar o mais famoso dentre todos, e a Intranet
da Sefaz/Bahia, citando um mais próximo da nossa realidade, alcançaram grande sucesso
de público. Serviços desta natureza não deveriam ser comparados com similares
convencionais. Assim, a Amazon.com não deveria ser comparada a uma livraria
convencional, nem a Intranet da Sefaz/Bahia deveria ser cotejada com uma estação de
trabalho tradicional da organização. Em ambos os casos, usuários dos seus serviços o
utilizam porque estes agregam novos valores. O cliente da Amazon.com acessa
informações sobre os livros que quer adquirir, e acaba vendo quais outros títulos são lidos
por clientes que compraram o mesmo título. O cliente também pode ver a posição do livro
no ranking de vendas da livraria, e o que dizem as resenhas escritas pelos leitores ou pelos
próprios autores (às vezes em resposta direta aos leitores). Do mesmo modo, usuários da
Intranet Sefaz/Bahia entram em contato diário com a comunidade da Secretaria, ao mesmo
tempo em que acessam diversas informações e os mais novos serviços disponíveis. Quando
usuários acessam estes serviços, é uma comunidade inteira que está ali à espera. Serviços
em rede são mais do que simples serviços, são ferramentas geradoras de novos
relacionamentos, são ambientes comunicacionais, e são lugares de partilha e de ação
compartilhada.
Dizer que “a questão técnica é secundária‟, não é o mesmo que dizer que ela não seja
importante. Ao contrário, a depender de como se monte a solução, ela será capaz de
caminhar sozinha ou não. E quando pensamos em soluções que integram vários sistemas de
informação voltados a aplicações em redes públicas, estamos tratando precisamente de
ativar “máquinas de relacionamentos.” Trata-se de implementar serviços capazes de
funcionar o mais automaticamente possível, de modo a permitir que a própria dinâmica dos
seus usuários acabe criando um ambiente favorável à sua própria expansão e sedimentação.
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Ou seja, o “sonho” da Internet comercial é montar uma estrutura capaz de abrigar diversas
demandas e responder a elas agregando valor de informação, de modo que este valor
retorne e re-alimente o serviço, fazendo com que as cadeias cooperativas se desenvolvam e
se multipliquem.

Por exemplo, o cliente do site do IBQP, ao mesmo tempo em que acessa padrões de
competitividade sempre atualizados por outros clientes, alimenta ainda mais a quantidade
de informação disponibilizada pelo Instituto, incrementando consequentemente o valor
agregado dos serviços do seu website, numa espécie de bola-de-neve de valor agregado.
Deste modo, negócios eletrônicos na Internet devem ter em vista o caráter comunitário das
aplicações, a necessidade de compatibilidade dos produtos oferecidos e a promoção de
relacionamentos de negócio. Estes elementos formam a base das ações comerciais na rede.
Cada ação na Internet comercial deve ser construída de modo a potencializar a geração de
cada vez mais valor de informação, e capaz de distribuir este valor para as comunidades
integradas através dos serviços online, consumidores, vendedores, fornecedores,
investidores, funcionários, consultores, pesquisadores (como nós) e outros.

Em última instância, ao menos do ponto de vista comercial, a rede é um instrumento
comunicacional capaz de armazenar, processar e distribuir informações para comunidades
interessadas em construir novos relacionamentos de negócio. A rede é um lugar de
relacionamentos, e os negócios eletrônicos acentuam esta capacidade, ao praticamente
basear o sucesso dos seus empreendimentos sobre a habilidade de acumular riqueza através
da ativação de novos relacionamentos em cadeias cooperativas.

Diante da quantidade de informações apresentadas neste trabalho, estamos em condições de
prever que, ao menos num futuro próximo, o mercado na Internet deverá continuar
crescendo. Pela mesma razão, temos condições de prever que a rede deverá passar por
melhorias sucessivas na sua infra-estrutura, entendendo-a como o somatório de todas as
infra-estruturas cooperativas das organizações, e também daquelas oferecidas pelos
backbones públicos, cujos investimentos governamentais têm sido ampliados.536
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Aliando a antevisão destas melhorias à perspectiva de crescimento explosivo das iniciativas
de negócios eletrônicos, podemos esperar pela formação de um imenso contexto
globalizado de sistemas de informação interconectados, empurrando tudo e todos para um
ambiente de e-transaction total e, deste modo, sedimentando a comunicação eletrônica
como uma espécie de dialeto operacional do mundo dos negócios. É a generalização da
computação que deverá criar a lingua franca eletrônica mundial.

Tendo em vista as novas oportunidades comerciais que surgem à medida em que se
sedimenta

o

novo

marketplace

eletrônico,

empresas

interessadas

em

realizar

empreendimentos de comércio eletrônico devem compreender que projetos desta natureza
demandam estratégias específicas de elaboração e posicionamento no novo mercado. São
estas estratégias que dirigem novas formas de fazer negócio - no nosso caso, negócios
eletrônicos (e-Business) -, cujo panorama global e principais características procuramos
analisar e desenvolver ao longo deste trabalho.

Mais do que nunca é preciso acompanhar os acontecimentos. Hoje, dada a velocidade das
transformações, os mais desatentos correm um risco cada vez maior de piscar os olhos no
instante preciso em que acontecem mudanças radicais, algumas delas provocando sérias
repercussões sobre antigas formas de viver e gerar riqueza. Um risco, aliás, que também
atinge aos mais envolvidos, haja visto o caso do atraso da entrada da Microsoft no mercado
da Internet, conforme assinalamos anteriormente.

Finalmente, reconhecemos o alto grau de incerteza do nosso tema, embora também
devamos agradecer à sorte de ter encontrando nele um campo de estudos tão palpitante e
atual que, ao mesmo tempo, nos manteve em contato com a “vida em transformação”,
também desafiou nossa capacidade crítica a todo instante com dados improváveis e
pesquisas pouco consistentes. Em muitos momentos apelamos para o “bom senso”, e
simplesmente descartamos pesquisas e novas teorias mirabolantes, tão comuns em
Redes Metropolitanas de Alta Velocidade - RNP/Internet 2, do qual fazemos parte como um dos
coordenadores no projeto do edital REMA/Bahia, em parceria com a RNP-PROTEM/CNPq
<http://www.ufba.br/rema/>.
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momentos como esse, quando paixões estão despertas e grandes interesses comerciais estão
em jogo.

O fato é que durante todo o tempo em que transcorreu esta pesquisa, nos acompanhou a
vontade de operar uma “biopsia”, o desejo de olhar para algo ainda vivo - muito vivo! -, e
apesar disso ainda encontrar algo de novo e definitivo a dizer. Este trabalho buscou
inspiração no contato diário com um assunto vibrante e transformador, ao ponto de muitas
vezes nos ocorrer a idéia de que, atrás de um tema como este, só não vai quem já morreu!
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