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Resumo 

 

Nesta dissertação foram estudadas as alternativas de estrutura organizacional que 

podem ser adotadas para a realização de negócios eletrônicos (e-business) em empresas 

tradicionais, enfocando principalmente a análise sobre centralização ou descentralização 

desta estrutura. 

Na pouca literatura existente especificamente sobre estrutura organizacional para 

negócios eletrônicos, fica claro que existe um leque de opções em termos de alternativas 

de estrutura, desde criar uma empresa “ponto com” totalmente separada, até 

descentralizar os negócios eletrônicos pelas várias unidades de negócio. 

No caso estudado nesta dissertação, inicialmente foram identificadas as iniciativas 

de negócios eletrônicos praticadas pela empresa, sendo discutido o processo de adoção 

de tais ferramentas. 

Depois, foi analisada a evolução da estrutura criada para negócios eletrônicos desde 

o seu início até o momento em que a pesquisa foi realizada. Foi identificado que as 

atribuições delineadas inicialmente para os negócios eletrônicos não são rígida e 

uniformemente desempenhadas pelas várias unidades de negócio. 

Como a empresa estudada passava justamente por um período de discussão sobre 

descentralizar o Departamento de eCommerce, o momento foi altamente apropriado 

para a realização da análise sobre centralização e descentralização.  

A empresa identificou três alternativas de estrutura, bem como os critérios para uma 

análise aprofundada. A alternativa de estrutura de eCommerce centralizado foi a mais 

recomendada, dentro das limitações da metodologia, devidamente apresentadas e 

discutidas no texto. 

Mais do que a recomendação final da análise realizada, que serve apenas para a 

empresa pesquisada, a metodologia utilizada é uma das grandes contribuições desta 

dissertação. Com as devidas adaptações, ela pode ser útil em outras situações reais, 

auxiliando assim os gestores nesta complexa decisão sobre qual o grau de 

descentralização a ser adotado nos negócios eletrônicos. 
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Abstract 

 

Were studied in this dissertation the alternatives in organizational structure which 

could be adopted in electronic business (e-business) in traditional companies, mainly 

focusing this structure’s centralization or decentralization analysis. 

In the brief existing bibliography specifically about organizational structure for e-

business, it is clear that exists a range of options in terms of structure choices, from 

creating an independent “dot com” company, to the decentralization of the e-business 

through the business units. 

In the case studied in this dissertation, firstly were identified the e-business 

initiatives practiced in the company and were discussed the adoption process of these 

tools. 

After that, the evolution of the structure created for e-business was analyzed, from 

the beginning to the application moment of this research. It was possible to identify that 

the initially delineated attributions for e-business are not rigid and are not uniformly 

realized by all of the business units. 

As the studied company was discussing the decentralization of the eCommerce 

Department, the timing for the centralization or decentralization analysis was very 

appropriate. 

The company identified three alternatives of structure, as well as the criterions for 

an in depth analysis. The centralized eCommerce structure alternative was the most 

recommended, considering the limitations of the methodology, properly presented and 

discussed in the text. 

More than the final recommendation of the analysis made, which interests only for 

the studied company, the applied methodology is one of the mainly contributions of this 

dissertation. With the needed modifications, this methodology can be useful in other 

real situations, helping the managers in this complex decision about which degree of 

decentralization to adopt in e-business. 
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1. Introdução 

1. Introdução1 

1.1. Caracterização da Situação Problema 

O ambiente empresarial vem passando por grandes e rápidas transformações 

recentemente, o que tem colocado os gestores e acadêmicos diante de novos desafios 

para organizar as empresas. A globalização e o surgimento de grandes multinacionais 

com filiais espalhadas pelo mundo, a necessidade de se gerenciar adequadamente o 

conhecimento para gerar inovação e aumentar a competitividade, bem como a formação 

de redes através de alianças, joint-ventures e parcerias, são alguns dos grandes temas 

com que se defrontam empresas dos mais variados portes e segmentos, motivando as 

pesquisas acadêmicas em busca de novas alternativas organizacionais e de gestão 

(Fenton e Pettigrew, 2000). 

No atual ambiente globalizado, competitivo e em constante mutação, a informação 

assume um papel de vital e de crescente importância para as empresas. Muitos autores 

chegam a afirmar que estamos diante de uma nova realidade econômica, onde a 

informação, ao invés dos tradicionais fatores terra, capital e trabalho, é a principal fonte 

de geração de riquezas (Tapscott, 1995; Mcgee e Prusak, 1995; Aldrich, 2000).  

Neste contexto, as empresas têm feito grandes investimentos em tecnologia da 

informação em busca de vantagens competitivas. Além da busca de competitividade, o 

custo decrescente da infra-estrutura tecnológica para dar suporte ao processamento das 

informações, tanto em nível de hardware quanto de software, também contribuem para 

a rápida adoção de novas tecnologias tanto pelas empresas quanto pelas pessoas. 

Segundo Porter (2001), “a tecnologia da informação trabalhou contra a estratégia 

no passado. Pacotes de software são difíceis de customizar, e as companhias são sempre 

forçadas a mudar a forma como conduzem suas atividade para se conformar às 

‘melhores práticas’ embutidas no software”. Porém, o mesmo autor complementa que 

“a arquitetura da Internet, junto com outras melhorias na arquitetura de software e 

ferramentas de desenvolvimento, tornaram a tecnologia da informação em uma 

ferramenta muito mais poderosa para a estratégia”. 

                                                 
1 Pesquisa realizada com apoio da FAPEP/Pronex, projeto temático GICEG – Gestão da Inovação para a 

Competitividade Empresarial Brasileira no Contexto da Globalização da Economia. 
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1. Introdução 

A Internet permite que a empresa esteja potencialmente disponível 24 horas por 

dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. O comércio eletrônico (CE), que é uma 

das aplicações da Internet, favorece em muito aos clientes e consumidores, que podem 

facilmente cotar os produtos de seu interesse com diversas empresas, sem precisar 

despender, para isso, muito esforço adicional. Popularmente, diz-se que no varejo 

tradicional os três itens mais importantes são “localização, localização e localização”, 

devido à importância de se estar próximo ao consumidor, mas que na Internet, “o cliente 

fica a apenas um clique de seu concorrente”. 

Alguns autores têm uma visão bastante radical sobre os aspectos revolucionários 

trazidos pela Internet, defendendo seus impactos não apenas sobre os negócios, mas 

para a economia e a sociedade como um todo, afirmando que nos encontramos diante de 

uma nova economia: uma economia digital, cujo fator mais importante é a informação.  

Em uma breve e simplificada retrospectiva da história da economia mundial, 

Aldrich (2000 : 5) coloca que as primeiras economias eram de natureza agrícola, onde a 

terra e a mão-de-obra eram os componentes mais preciosos para determinar o sucesso 

de um empreendimento. Com o advento da revolução industrial, a economia passou a 

ser impulsionada pela capacidade de produzir bens, e o capital e a mão-de-obra 

passaram a ser os componentes mais importantes. Complementa que “com o advento da 

economia digital, a tecnologia se torna pela primeira vez a força dominante. Com a 

informação sendo o direcionador do valor e da criação de riqueza, a tecnologia de 

informação se torna a chave do sucesso num número crescente de indústrias”. 

Tapscott (1995 : 6) coloca que “na velha economia, a informação fluía fisicamente: 

dinheiro, cheques, ordens, contas, relatórios, encontros face a face, telefonemas 

analógicos, transmissões de rádio e TV, projetos, mapas, fotografias, notas musicais, e 

propagandas por correio. Na nova economia, a informação em todas as formas se torna 

digital ... O novo mundo de possibilidades assim criado é uma significante invenção da 

linguagem, o velho paradigma no qual todas as interações físicas ocorriam”. 

Com outra linha de argumentação, Porter (2001) coloca que “... a Internet não 

representa uma quebra com o passado; ao invés, é o último estágio na evolução da 

tecnologia da informação”. Conclui  refletindo que “a ‘nova economia’ parece menos 

com uma nova economia que com uma velha economia que tem acesso a uma nova 

tecnologia”.  
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1. Introdução 

Em resposta a Porter, Tapscott (2001) escreveu um artigo com o sub-título “Why 

Michael Porter is Wrong About the Internet”, em que defende a existência de uma nova 

economia devido aos seguintes fatores: 

 A Internet é uma nova infra-estrutura para criação de riqueza 

 Possibilita novos modelos de negócios 

 Traz novas fontes de valor 

 Nova propriedade sobre a riqueza 

 Novos modelos educacionais e instituições 

 Nova governança 

Foge ao escopo deste trabalho entrar na polêmica discussão se existe ou não uma 

nova economia, porém, é necessário reconhecer a importância da Internet como uma 

ferramenta estratégica para obtenção de vantagens competitivas.  

Durante o trabalho, utilizaremos a denominação “empresa tradicional” para aquelas 

empresas que já operavam antes de suas iniciativas através da Internet, e “empresa 

virtual” ou “empresa ponto com” para aquelas empresas que vendem somente pela 

Internet. Nas empresas tradicionais, chamaremos de “estrutura tradicional” a parte da 

estrutura organizacional dedicada à atividade da empresa não relacionada aos negócios 

eletrônicos, e “estrutura virtual” ou “estrutura ponto com”, para a estrutura 

organizacional dedicada às atividades desta nova modalidade de negócios.  

Gostaríamos de deixar claro que esta distinção de terminologia tem objetivos 

didáticos, sendo que muitas vezes não há uma dualidade clara e concreta entre negócios 

tradicionais e eletrônicos. Muitas vezes, a Internet é utilizada principalmente para captar 

novos negócios, servindo como uma alternativa aos meios tradicionais como a presença 

física, o fax ou o telefonema, e a partir do momento do atendimento do pedido, seja 

pelos meios tradicionais, seja pela Internet, a empresa passa a adotar um mesmo fluxo 

de trabalho para o restante das operações. Isto não diminui a importância de se definir a 

estrutura organizacional, pois estes negócios gerados pela Internet precisam ser tratados 

adequadamente, em uma velocidade e precisão diferente da exigida pelos meios 

tradicionais. 

Além do comércio eletrônico, a Internet possibilita uma série de outras aplicações, 

tais como compras, gestão da cadeia de suprimentos, gestão de conhecimento, etc. Neste 

trabalho, utilizaremos o termo negócios eletrônicos (NE) de forma genérica para 

designar quaisquer aplicativos e/ou iniciativas de negócios que utilizem a tecnologia da 

Internet, como correspondente para o termo em inglês e-business, e comércio 
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eletrônico (CE), para designar as aplicações que envolvem vendas pela Internet, 

correspondente ao termo em inglês e-commerce. Estes aspectos conceituais serão 

melhor explorados durante a revisão de literatura. 

Segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), o CE 

empresa-consumidor pode atingir em 2005 cerca de US$ 6,5 bilhões, e o CE empresa-

empresa, US$ 62 bilhões (B2B Magazine, junho/2002 : 6). Sabe-se que estas previsões 

não são científicas, e que cada empresa de pesquisa fornece dados bem divergentes, sem 

contar que o seu grau de incerteza é muito grande.  

Porém a tendência clara é de que o volume transacionado atinja cifras altamente 

significativas, o que tem motivado empresas dos mais variados segmentos e portes a 

iniciarem suas atividades de NE. Em pesquisa realizada pela FGV sobre comércio 

eletrônico, é destacado que os “índices confirmam a evolução do CE e que a tendência é 

de crescimento, agora mais cautelosa e buscando retornos efetivos dos investimentos 

realizados” Albertin (2003).  

Porém, a incorporação de NE às atividades regulares de uma empresa é muito mais 

complexa do que parece à primeira vista, envolvendo altos investimentos. Entre outras 

decisões, sua estruturação requer a definição das atividades e processos referentes à 

esta nova modalidade de negócios e sua interligação com as atividades tradicionais da 

empresa, a atribuição de responsabilidade e autoridade, bem como a relação de 

subordinação entre a nova estrutura para NE e a estrutura tradicional, além de se deixar 

claro os pontos de comunicação necessários para que não haja atritos, permitindo que 

as pessoas possam realizar as atividades da forma mais eficaz possível. 

Através de um prévio acompanhamento de notícias sobre NE percebemos indícios 

de que algumas empresas estão estruturando suas iniciativas de NE sem respaldo 

teórico, com base na intuição e em tentativa e erro.  Um exemplo pode ser observado 

no Grupo Pão de Açúcar, maior grupo varejista brasileiro de 2001 segundo pesquisa da 

AC Nielsen para a Abras (Associação Brasileira de Supermercados – 

www.abrasnet.com.br). Em março de 2000, o grupo lançou sua iniciativa de vendas pela 

Internet totalmente desvinculada de sua estrutura tradicional sob o nome Amélia (Grupo 

Pão de Açúcar, 2002). Se re-estruturou no início de 2001 passando a compartilhar parte 

da estrutura já existente do grupo, principalmente nas funções de apoio. Mesmo assim, 

não conseguiu atingir resultados satisfatórios, e o Grupo Pão de Açúcar encerrou o 

Amélia no final de novembro de 2001. Passou a realizar as vendas pela Internet através 

dos sites de suas já conhecidas redes do mundo físico Pão de Açúcar e Extra, criando na 

 4



1. Introdução 

estrutura uma gerência de comércio eletrônico (Guizzo, 2002). Em nova reestruturação, 

em fevereiro de 2003 houve uma divisão entre as duas iniciativas, sendo criada uma 

gerência de comércio eletrônico para o Pão de Açúcar, e outra para o Extra (Manzoni 

Jr., 2003). 

Este contexto nos motivou a realizar o presente estudo, cujo tema é justamente 

compreender melhor como as empresas tradicionais, ou seja, aquelas que já possuíam 

operação no mundo real antes do advento da Internet, estão organizando suas iniciativas 

de NE. 

Ainda neste capítulo, abordaremos nas seções seguintes o problema e objetivos de 

pesquisa, bem como a justificativa de sua importância. 

No capítulo 2, realizamos uma revisão de literatura sobre Internet e suas aplicações 

para negócios, estrutura organizacional, finalizando com estrutura organizacional para 

negócios eletrônicos.  

No capítulo 3 abordamos a metodologia utilizada neste trabalho, baseada em estudo 

de caso. Explicamos o porquê desta escolha, bem como os aspectos metodológicos que 

serão utilizados durante a fase de coleta de dados.  

No capítulo 4 apresentamos e analisamos o estudo de caso propriamente dito. 

Por fim, no capítulo 5, fazemos nossas considerações finais, apresentando as 

principais conclusões, além das limitações e recomendações para estudos futuros. 
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1.2. Definição do Problema 

Tendo como premissa que a adoção de NE em grandes empresas requer alterações 

na estrutura organizacional, o problema que nos propomos a estudar nesta pesquisa é:   

 Como identificar os fatores que uma empresa deve considerar para decidir entre 

centralização ou descentralização da estrutura de NE? 

Pesquisa realizada pela FGV revela que, na amostra pesquisada, aproximadamente 

35% das indústrias, 58% das empresas de comércio e 46% das empresas de serviço 

possuem uma área para NE (Albertin, 2003). 

Os benefícios trazidos pela utilização da Internet não são homogêneos na empresa, 

mas existem diferentes graus de atratividade da Internet conforme as áreas funcionais, 

bem como diferentes oportunidades para se agregar valor (Carvalho, 1999 : 181). Nas 

conclusões de sua tese, o mesmo autor coloca como sugestão para futuros estudos a 

questão sobre “como mapear e ordenar, por um critério de atratividade, as 

oportunidades de criação de valor pela Internet?”. 

A Internet, além de ser um novo canal de vendas e distribuição, oferece inúmeras 

outras oportunidades, constituindo um ambiente fértil e propício ao desenvolvimento de 

novos modelos de negócios (Costa, 2001).  Costa complementa que “os modelos de 

negócios existentes presentemente na Internet, têm mostrado que caso as empresas 

almejem efetivamente obter bons resultados decorrentes das operações na rede, não 

devem encará-la de forma disjunta do negócio atual. As operações na Internet devem 

sim estar alinhadas e, quando necessário, integradas com as operações tradicionais, 

formando uma unicidade em termos de negócio”. 

É possível observar que sua adoção por parte das empresas “tradicionais”, aquelas 

que já operavam sem a Internet através de outras ferramentas de TI e formas de 

relacionamento, as quais convencionamos chamar igualmente de “tradicionais”, está 

ocorrendo de maneira intuitiva, com base em tentativa e erro. 

Este problema é exposto por Rindova e Kotha (2001), que na conclusão de um 

artigo em que analisam a evolução da estrutura das empresas Yahoo! e Excite, 

argumentam que “a Internet está cheia de firmas empreendedoras com diferentes 

modelos de negócios, formas organizacionais, e processos. Ironicamente, muitas destas 

mudanças estão acontecendo sem muito apoio dos pesquisadores organizacionais e de 

estratégia”. A pesquisa de Rindova e Kotha foi realizada com duas empresas totalmente 

de Internet, mas a necessidade de alinhamento estratégico e adaptação organizacional é 
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ainda mais evidente quando a empresa já operava anteriormente, através do “mundo 

real”.  

Porter (2001) coloca que “estratégias que integram a Internet e vantagens 

competitivas e formas de competir tradicionais devem vencer em muitas indústrias”, 

além de que “a velha economia de companhias estabelecidas e a nova economia de 

ponto coms estão se fundindo, e logo será difícil distingui-las”. 

Kalakota e Robinson (2002 : 91) reconhecem que várias empresas do mundo real 

estão tentando transformar suas operações para dar suporte a um modelo de negócio 

digital, ao mesmo tempo que várias companhias baseadas na Internet também estão 

procurando construir um canal físico no mundo real, complementando a presença 

virtual. 

Uma empresa que decide praticar negócios eletrônicos passa a ter novas atividades 

e decisões, e precisa, portanto, decidir sobre a estrutura organizacional mais adequada 

para integrar esta nova modalidade às operações “tradicionais”. Por exemplo, a empresa 

pode decidir criar uma nova estrutura para ser responsável por todo o fluxo operacional 

de atendimento do negócio gerado pela Internet, como recepção do pedido, primeiros 

contatos, aprovação de crédito, envio da mercadoria, acompanhamento pós-venda, etc. 

Ou então, pode fazer com que a estrutura já existente cuide tanto dos negócios gerados 

pela via “tradicional” quanto dos negócios gerados pela Internet. 

Ou seja, uma decisão crítica na estruturação da unidade de negócios eletrônicos 

consiste em sua centralização ou descentralização. Esta decisão envolve dois aspectos 

importantes: 

a) Centralização x Descentralização da unidade de negócios eletrônicos 

Quando se trata de um grande grupo empresarial, com várias unidades de 

negócios, que podem até mesmo ser empresas separadas, há que se decidir sobre a 

criação de apenas um departamento de NE, ou então, pela sua duplicação para cada 

uma das unidades organizacionais. 

A criação de uma unidade ou departamento de NE para cada unidade de 

negócios traz a clara vantagem de conferir maior agilidade ao fluxo de trabalho, 

porém, implica em custos maiores. Já a criação de um único departamento de NE, 

por sua vez, implica em compartilhar custos e conhecimento acumulado sobre NE, 

havendo a possibilidade de se impactar negativamente nas vantagens competitivas 

de uma unidade de negócios específica, caso ele não ofereça a agilidade e outros 

fatores específicos de competitividade. 
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Figura 1.1: Centralização x Descentralização da Unidade/Departamento de NE 

Holding

Unidade ou 
departamento 

de NE
Unidade 1 Unidade n...

Departamento 
de NE

Departamento 
de NE

Centralizar x
Descentralizar

NE
 

b) Centralização x Descentralização das atividades e decisões para realização de NE  

Tendo em vista as atividades e decisões envolvidas na operação de NE, pode-se 

optar por mantê-las na própria estrutura tradicional, que passaria a também atender 

aos NE, ou então, replicá-la no departamento de NE. 

A figura abaixo ilustra simplificadamente esta problemática usando como 

exemplo, e de forma simplificada, as atividades e decisões envolvidas em vendas e 

logística.  

Figura 1.2: Centralização x Descentralização de Atividades e Decisões 

Empresa

Força de 
Vendas

Vendas
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Logística de 
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Logística de
Entrega
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É necessário ressaltar que a figura acima corresponde a uma simplificação, servindo 

para ilustrar esta problemática, sendo que nas situações reais, o grau de detalhamento 

precisa ser muito maior, atingindo atividades e decisões mais específicas. Ou seja, 
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dentro de funções como força de vendas ou logística, pode-se decidir por centralizar em 

NE ou descentralizar nos departamentos da estrutura tradicional apenas parte das 

atividades e/ou decisões. Por exemplo, ao invés de centralizar em NE todas as 

atividades de força de vendas, pode-se decidir realizar apenas o atendimento inicial, 

ficando a decisão de aprovação da venda, por exemplo, sob responsabilidade do gerente 

da força de vendas da estrutura tradicional. Este processo precisa estar bem delineado de 

forma que a organização consiga atingir os objetivos propostos com os seus negócios 

eletrônicos. 

A seguir, apresentamos o objetivo geral e os objetivos específicos desta pesquisa. 
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1.3. Objetivos da Pesquisa 

Tendo em vista os aspectos colocados, nosso objetivo principal é: 

 Pesquisar as alterações ocorridas na estrutura organizacional para realização de 

NE em empresas tradicionais, visando contribuir para o processo decisório sobre 

centralização ou descentralização de NE.  

Para atingir este objetivo, nossos objetivos específicos são: 

 Identificar quais iniciativas de NE têm sido adotadas. 

 Identificar e analisar a evolução da estrutura organizacional de NE desde o seu 

início até o momento atual em termos de atribuições, número de colaboradores e 

posicionamento no organograma. 

 Identificar graus de descentralização ou centralização da estrutura de NE, e 

critérios que podem ser considerados para a decisão sobre a alternativa de 

estrutura mais adequada. 

 Utilizar estes critérios de forma a subsidiar a decisão sobre o grau de 

descentralização de NE, identificando vantagens e desvantagens potenciais de 

cada alternativa de estrutura organizacional. 

Explicaremos com mais detalhes estes objetivos específicos no item 3.1, quando 

apresentarmos o modelo conceitual da pesquisa. 
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1.4. Importância do Estudo 

Conforme breve apresentação realizada na definição do problema, e que será 

aprofundada na revisão de literatura, é inegável os impactos que a Internet está 

causando nos negócios. São muitas as aplicações possíveis e, cada vez mais, as 

empresas estão atribuindo uma importância estratégica para a incorporação de NE. 

Por ser uma tecnologia ainda recente, a literatura sobre a estrutura organizacional 

para negócios eletrônicos ainda é escassa. A maioria dos textos encontrados trata de 

gestão ou administração da tecnologia relacionada à Internet, e dentre os artigos e livros 

que tratam sobre aspectos organizacionais, são poucos os estudos acadêmicos 

conduzidos com rigor científico. 

Os estudos acadêmicos conduzidos para aumentar a compreensão de como a 

Internet impacta os negócios ainda são recentes. Como exemplo, temos os estudos de 

Albertin (1997) sobre negócios eletrônicos no setor bancário, Saikovitch (2000) com 

foco mercadológico e na adoção da Internet no setor livreiro, Costa (2001) e Castilho 

(2002) na gestão da cadeia de suprimentos, o primeiro com ênfase em marketing, e o 

último em tecnologia, Carvalho (1999) na utilização da Internet pelos gerentes 

funcionais, Dias (2002) sobre metodologias para formulação de estratégias de presença 

para Internet e Zilber (2002) sobre fatores críticos para implantação de NE em empresas 

tradicionais, estudando a fundo os modelos de negócio para sua implantação em 

montadoras, comparando os modelos adotados pelas matrizes e por suas filiais 

brasileiras. Muitos destes estudos salientam a importância da estruturação e integração 

dos NE aos negócios tradicionais. 

O delineamento da estrutura organizacional para negócios eletrônicos é de suma 

importância. Entre os problemas potenciais, podemos citar deficiências na definição de 

autoridade e responsabilidade, atividades e processos, bem como de comunicação, tudo 

isso refletindo em uma integração deficiente entre a estrutura de negócios eletrônicos e 

a estrutura tradicional. Outro problema que pode existir é uma inadequada 

descentralização ou centralização da unidade de negócios eletrônicos, o que pode 

acarretar duplicação de estrutura com aumento de custos, conflitos de poder, 

ineficiência, lentidão e demoras desnecessárias no processo, tudo isso podendo gerar 

reflexos diretos sobre a lucratividade da empresa como um todo. 

Estudar como as empresas estão estruturando suas iniciativas de NE é, portanto, um 

tema atual, de extrema relevância e pouco explorado. Certamente poderá ser útil como 
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um embasamento teórico para aqueles que desejam implementar suas operações 

virtuais, visando reduzir custos e conflitos desnecessários, que muito provavelmente 

estariam presentes em tentativas puramente baseadas na intuição ou em tentativa e erro. 

Esperamos que este trabalho também possa contribuir para a organização do 

referencial teórico existente, em que procuramos apresentá-lo de acordo com os 

objetivos de pesquisa propostos. No anexo apresentamos também um quadro em que 

relacionamos não apenas a literatura efetivamente utilizada neste trabalho, mas também 

outras que coletamos durante a fase de pesquisa, cruzando-as com alguns temas 

relativos à Internet, visando facilitar o trabalho dos pesquisadores interessados no tema. 

Uma contribuição como está é importante não apenas para as empresas 

isoladamente, mas também para o próprio país, no sentido de que somente teremos 

indústrias competitivas neste novo cenário caso tenhamos empresas capacitadas e 

habilitadas a trabalhar e explorar o mundo virtual que, por todas as suas características, 

traz ao mesmo tempo oportunidades e ameaças. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Estrutura Organizacional 

2.1.1. Evolução da Teoria sobre Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional é um tema bastante discutido pela literatura, e os 

modelos conceituais para sua compreensão evoluíram muito com o passar do tempo. 

Mesmo assim, os primeiros estudos realizados com foco nesta problemática 

organizacional apresentam muitas idéias que são a base para as teorias mais modernas. 

Chandler (1962 : 14) define que a estrutura é o desenho2 da organização através do 

qual a empresa é administrada. Para tanto, a estrutura possui dois aspectos importantes: 

o primeiro corresponde a autoridade e comunicação, e o segundo, à informação e 

fluxo de dados entre as linhas de autoridade e comunicação, sendo que estas linhas 

asseguram a efetiva coordenação, avaliação e planejamento necessários para se atingir 

os objetivos básicos empresariais. Na mesma obra, o autor ressalta que a estrutura segue 

a estratégia. Após analisar a estratégia e estrutura de grandes empresas dos Estados 

Unidos, Chandler (1962) propõe a utilização da forma multidivisional, que corresponde 

à criação de divisões dentro das grandes corporações como forma de se alcançar maior 

eficiência. 

Lawrence e Lorsch (1973), cuja obra original foi publicada em 1967, colocam que 

em ambientes mais dinâmicos, as empresas mais eficientes conseguiam que os 

departamentos mantivessem pensamento e comportamento diferenciados para atender 

ao mercado, e ao mesmo tempo conseguiam a integração necessária entre eles para 

desempenhar eficientemente as atividades. Para eles, não existe uma estrutura ótima 

universal, mas ela deve ser decorrência da análise do ambiente e as empresas de sucesso 

conseguem um grau de diferenciação e integração adequado à realidade de seu setor. 

Esta análise externa não está contemplada devidamente nas teorias clássica e de relações 

humanas que eram as amplamente aceitas até então, o que os motiva a propor na mesma 

obra a formação da teoria contingencial, na pretensão de que se tornasse a evolução das 

escolas clássica e comportamental. Esta teoria não se consagrou como sendo uma escola 

                                                 
2 Traduzimos o termo design por desenho, como é costume na área organizacional. Reconhecemos a 

limitação desta tradução por não representar o todo o conceito que o termo original em inglês transmite.  
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da administração, porém é reconhecida como uma importante linha de pesquisa em 

teoria sobre estrutura e desenho organizacional.  

Ansoff e Brandenburg (1971) estudam a questão do desenho organizacional e 

buscam um modelo para facilitar as empresas a escolher as características 

organizacionais mais adequadas aos seus objetivos. Para eles, o desenho da estrutura 

deve oferecer a maximização da performance potencial para os objetivos 

organizacionais. Os autores relacionam uma série de critérios para análise com duas 

dimensões. Em uma delas, colocam os sistemas administrativo e logístico da empresa, e 

na outra dimensão, quatro critérios de performance: 

 Eficiência em estabilidade: para mediar a eficiência quando as saídas do processo 

são estáveis com o tempo. 

 Responsividade operacional: que mede a habilidade de uma empresa em fazer 

mudanças rápidas e eficientes nos níveis de saída. 

 Responsividade estratégica: que mede a habilidade da firma em responder a 

mudanças na natureza (ao invés de volume) de sua saída. Envolve obsolescência, 

mudanças na tecnologia, etc. 

 Responsividade estrutural: o quarto critério mede a capacidade de uma organização 

em alterar a si mesma. 

Dada a complexidade desta análise, os autores escreveram uma segunda parte do 

artigo, onde oferecem como alternativa o estudo das “formas básicas” existentes, 

sugerindo que se identifique o desenho que melhor se enquadra com as características 

da empresa. São apresentadas como formas básicas os tipos: funcional, divisional, por 

projetos e inovativa (correspondente ao que chamamos atualmente de estrutura 

matricial). 

Vasconcellos (1972 : 5) propõe um modelo com os principais fatores 

condicionantes, que foram utilizados para se estudar a questão da amplitude 

administrativa, ou seja, o número de subordinados que um chefe pode supervisionar de 

forma eficiente. Porém, o mesmo autor ressalta a relevância deste modelo para se 

estudar cada um dos elementos que compõem a estrutura organizacional: 
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Figura 2.1: Condicionantes da estrutura organizacional segundo Vasconcellos 

Estrutura
Organizacional

Ambiente
Externo

Fator
Humano

Fator
Tecnológico Objetivos

Fonte: Vasconcellos (1972 : 5) 

 

Vasconcellos (1972 : 1 – 4) explica cada um destes componentes que, como bem 

observa, devem ser considerados de forma integrada sendo a separação apenas um 

recurso didático. A tecnologia influi sobre a estrutura a medida que permite maior ou 

menor descentralização, rigidez de tarefas, etc. O ambiente externo, que no trabalho 

original constava como fator ambiental, causa influência conforme sua dinamicidade, ou 

seja, ambientes dinâmicos exigem, por exemplo, um sistema de comunicação e 

monitoramento melhor para que a empresa se adapte mais rapidamente às mudanças. 

Quanto aos objetivos, a estrutura deve ser elaborada visando sempre a sua consecução. 

Finalmente, quanto ao fator humano, a estrutura precisa se adaptar ao fator humano 

disponível na empresa, ou na necessidade de substituições, no mercado de trabalho.  

Vasconcellos (1972 : 145) apresenta ainda os componentes estruturais, ou seja, os 

elementos que compõem a estrutura organizacional: 

 Formas de estrutura: que corresponde ao tipo de departamentalização. 

 Divisões de estrutura: que correspondem aos níveis hierárquicos que compõem a 

estrutura. 

 Sistema de comunicação. 

 Amplitude administrativa: relacionada ao número de subordinados que um chefe 

pode supervisionar. 

 Responsabilidade e Autoridade: identificando quem tem autoridade para executar 

determinada tarefa e quem responde pelo seu resultado. 
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Galbraith (1977 : 3) estuda a questão do desenho organizacional, e explora 

primeiramente o conceito de organização: “nós podemos dizer que organizações são (1) 

compostas de pessoas e grupos de pessoas (2) para alcançar algum objetivo comum (3) 

através de divisão de trabalho (4) integradas por processos de decisões baseados em 

informação, (5) continuamente através do tempo”.  

Complementa que o desenho da organização está relacionado ao processo decisório 

para trazer uma coerência entre: propósitos e objetivos para os quais a organização 

existe, divisão de trabalho em sub-tarefas e sua coordenação e a gestão das pessoas 

que farão o trabalho.  

Para Galbraith, primeiramente a empresa precisa definir o domínio (mercado alvo, 

produto, tecnologias a serem utilizadas e localização), bem como as metas. Depois, 

decompor as metas em tarefas executáveis pelos indivíduos. Por fim, deve selecionar as 

pessoas e elaborar uma política de remuneração. O desenho organizacional é a busca da 

coerência entre todos estes elementos. Esquematicamente, o conceito de Galbraith está 

representado na figura a seguir. 

Figura 2.2: Desenho organizacional segundo Galbraith 

c. Estratégia
1. Domínio
2. Objetivos e metas

b. Modo de organizar
1. Decomposição em

subtarefas
2. Coordenação para

completar a tarefa completa

a. Integrando indivíduos
1. Seleção e treinamento de

pessoas
2. Projeto de um sistema de

recompensas

Desenho da organização é a busca da
coerência ou enquadramento

Fonte: Galbraith (1977 : 5) 

 

Segundo Mintzberg (1979 : 2) “a estrutura de uma organização pode ser definida 

simplesmente pela soma total das formas em que ela divide seu trabalho em tarefas 

distintas e então alcança a coordenação entre elas”. 

O mesmo autor coloca cinco elementos básicos da estrutura para explicar como as 

organizações coordenam seu trabalho: 
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 Ajustamento mútuo: permite a coordenação do trabalho pelo processo simples de 

comunicação informal. 

 Supervisão direta: permite a coordenação ao ter um indivíduo com responsabilidade 

pelo trabalho de outros.  

 Padronização do processo de trabalho: o processo de trabalho é padronizado quando 

o conteúdo do trabalho é especificado, ou programado. 

 Padronização das saídas: as saídas são padronizadas quando os resultados do 

trabalho, por exemplo as dimensões do produto ou performance, são especificados. 

 Padronização das habilidades: habilidades (e conhecimento) são padronizadas 

quando um tipo de treinamento requerido para executar um trabalho é especificado. 

Para Mintzberg (1979), “à medida que o trabalho organizacional fica mais 

complicado, a forma de coordenação favorecida parece mudar ... do ajustamento mútuo 

para supervisão direta, e desta para a padronização, preferencialmente do processo de 

trabalho, outras vezes de saídas ou habilidades, finalmente retornando ao ajustamento 

mútuo”. Sendo que as empresas mais complexas, apesar de utilizar todos os 

mecanismos, acaba focando em um deles com maior ênfase.  

Para Mintzberg (1979), a organização é composta de cinco partes: 

 Núcleo Operacional: os operadores executam as quatro funções básicas, que é 

assegurar as entradas para produção, transformar as entradas em saídas, distribuir as 

saídas e prover o suporte direto para estas atividades básicas. 

 Linha de Média: média gerência que liga o núcleo operacional ao ápice estratégico, 

envolvendo desde os gerentes sêniores até os supervisores de primeira linha. 

 Ápice Estratégico: composto pela alta cúpula da organização. 

 Tecnoestrutura: engloba as pessoas que auxiliam o trabalho das outras através de 

padronização e técnicas. 

 Staff de Suporte: é o trabalho que está fora do fluxo operacional de trabalho, mas dá 

suporte à sua execução. Segundo Mintzberg, esta função geralmente é esquecida, ou 

colocada junto com a tecnoestrutura. Porém, prefere fazer esta distinção, pois o 

suporte não está preocupado com padronização das atividades ou com o 

aconselhamento. 
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Figura 2.3: As cinco partes das organizações segundo Mintzberg 
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Fonte: Mintzberg (1979 : 20) 

 

Mintzberg coloca o Ápice Estratégico, a Linha Média e o Núcleo Operacional juntos 

na figura para indicar que existe entre elas uma conexão através da autoridade formal. 

Segundo Gibson et al. (1981 : 236 - 237), o desenho organizacional “é o processo 

pelo qual os administradores criam uma estrutura de tarefas e de autoridade. O processo 

é a decisão pela qual os administradores avaliam os benefícios relativos de tarefas e 

estruturas de autoridade relativas”. Sendo que “a estrutura é o conjunto de relações 

relativamente fixas, resultante do processo decisório anterior”. Para os autores, a 

estrutura organizacional envolve os seguintes problemas: 

 Definição da tarefa: divisão da tarefa total em tarefas menores. 

 Departamentalização: recombinação das tarefas individuais e reagrupamento. 

 Amplitude de controle: tamanho apropriado do grupo. 

 Delegação: distribuição da autoridade entre as tarefas ou grupos de tarefas. 

Segundo Vasconcellos e Hemsley (1997 : 1), “a estrutura de uma organização pode 

ser definida como o resultado de um processo através do qual a autoridade é distribuída, 

as atividades desde os níveis mais baixos até a Alta Administração são especificadas e 

um sistema de comunicação é delineado permitindo que as pessoas realizem as 

atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para o atingimento dos objetivos 

organizacionais”. A figura abaixo representa este conceito, que basicamente agrupa os 

componentes da estrutura em três subsistemas: autoridade, comunicação e atividades. 

 

 18



2. Revisão da Literatura 

Figura 2.4: Estrutura organizacional segundo Vasconcellos e Hemsley 

Estrutura Organizacional

Subsistema de
Autoridade

Subsistema de
Comunicação

Subsistema de
Atividades

Fonte: Vasconcellos e Hemsley (1997 : 4) 

 

Segundo Gibson et al. (1981), a departamentalização é o processo de combinar 

tarefas em grupos. 

Existem alternativas organizacionais já amplamente estudadas, tais como a 

funcional, geográfica, por processo, por clientes, por produtos, por período, pela 

amplitude de controle, por projeto e matriz (Vasconcellos & Hemsley, 1997 : 7; Gibson 

et al. 1981). Não entraremos a fundo em cada uma destas alternativas, para nos 

concentrarmos sobre as novas alternativas de estrutura organizacional, bem como sobre 

as estruturas para se suportar NE. 
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2.1.2. Novas Alternativas de Estrutura Organizacional 

Uma vez que a estrutura organizacional está condicionada pelas estratégias, 

ambiente externo, tecnologia e recursos humanos, e que estes fatores estão em constante 

evolução, temos como conseqüência a criação de novas alternativas organizacionais. 

Galbraith (1995 : 7) ressalta que “a tarefa da estrutura organizacional é determinar 

a estratégia de diversificação da empresa e depois alinhar estrutura, processos e práticas 

de forma a se compatibilizarem com a estratégia”. 

Segundo Cohen (1995 : 169) “o atual ambiente competitivo requer flexibilidade e 

velocidade ... quando o tempo é curto, os indivíduos não conseguem muita coisa e as 

organizações precisam fazer uso das equipes”. Além disso, a evolução da tecnologia da 

informação também favorece muito a utilização de equipes, permitindo a interação entre 

pessoas geograficamente dispersas, a custos de comunicação decrescentes. A mesma 

autora apresenta quatro tipos de equipes ou configurações colaborativas: 

 Estrutura colaborativa em rede: “que consiste de interações e relacionamentos entre 

colaboradores interdependentes ou equipes de colaboradores que cooperam para a 

obtenção de um propósito explícito”, sendo que esta configuração “difere de outras 

estruturas de equipe pela ausência de fronteiras claras entre a rede e a organização”. 

 Estrutura paralela: “que atua separadamente das atividades regulares de trabalho, 

através de equipes responsáveis pela recomendação da melhoria da qualidade na 

área de desempenho e pela solução de problemas”. 

 Equipe de projeto e desenvolvimento: “que tem a responsabilidade de completar os 

projetos que preenchem os requisitos dos usuários num período de tempo definido, 

porém normalmente estendido”. 

 Equipe de trabalho: “responsável pela fabricação de um produto ou pela prestação 

de um serviço”. 

As estruturas organizacionais tradicionais estão sendo abandonadas devido à sua 

inflexibilidade, falta de suporte para a contribuição individual e concentração principal 

em operações internas. Defende a necessidade de uma nova estrutura organizacional que 

alavanque o modelo de rede, focando os atributos internos de valor agregado, e 

utilizando as competências dos parceiros externos de negócios para as funções em que 

não tem competência específica (Aldrich, 2000 : 114). 
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Fenton e Pettigrew (2000) analisam as várias escolas e linhas de pensamento sobre a 

teoria de estrutura organizacional, chegando a três temas atuais que, segundo os autores, 

representam os estudos mais recentes sobre o tema: 

a) A firma em globalização e seus limites em mudança 

Onde se destaca a importância da tecnologia da informação para se transpor 

dificuldades de distância geográfica e se conseguir integrar as atividades dispersas 

globalmente. O foco é sobre o processo de negócios, ao invés de departamentos 

funcionais e sobre a integração entre os escritórios centrais e as subsidiárias. 

Segundo Fenton e Pettigrew (2000) “esta literatura reflete um desapontamento com 

a literatura de 1970 sobre estratégia e estrutura e os resultados inconclusivos sobre a 

ligação entre performance e a forma multidivisional”. 

b) A firma do conhecimento na economia do conhecimento 

Dado que o conhecimento é a nova forma de obtenção de vantagem competitiva, a 

literatura sobre este tema concentra-se sobre como organizar a empresa de forma a 

potencializar a criatividade individual, bem como coordenar este conhecimento 

individual de forma a agregar valor nos produtos e serviços da empresa.  

c) Redes e a firma socialmente embarcada 

Dentro desta linha de pesquisa, a estrutura organizacional está preocupada com o 

comportamento dentro e entre empresas, administrando relacionamento, confiança e 

cooperação. É resposta à crescente formação de alianças estratégicas, joint-ventures, 

terceirização e consórcios. 

Fenton e Pettigrew (2000) concluem que estas novas linhas de pesquisa refletem a 

mudança no foco da investigação teórica para além do estudo de estruturas puramente 

formais e motivações puramente econômicas, tão características dos pesquisadores 

organizacionais durante os anos das décadas de 1960 e 1970. 

Também entre os novos temas de pesquisa na literatura sobre estrutura 

organizacional encontram-se os estudos sobre a forma de se incorporar os negócios 

eletrônicos nas empresas tradicionais. Porém, por ser foco de nosso trabalho, trataremos 

deste tema em uma seção específica mais a frente. 
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2.1.3. Estrutura Organizacional e Vantagem Competitiva 

A vantagem competitiva tem origem no valor que uma empresa cria para seus 

clientes, estando no âmago do desempenho de uma empresa em mercados competitivos. 

Ela não pode ser compreendida observando-se a empresa como um todo, mas 

analisando-se as atividades executadas pela empresa (Porter, 1989). O autor introduz o 

conceito de cadeia de valor, que separa as atividades de relevância estratégica na 

organização, para se compreender a composição dos custos e as fontes de diferenciação. 

Segundo Porter (1989 : 31) “Uma empresa ganha vantagem competitiva executando 

estas atividades estrategicamente importantes de uma forma mais barata ou melhor do 

que a concorrência”. 

Figura 2.5: A Cadeia de Valores Genérica de Porter 
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GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
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Fonte: Porter (1989 : 35) 

 

Sendo “valor” o montante que os compradores estão dispostos a pagar,  a cadeia de 

valor representa o valor total, consistindo de margem e atividades de valor. As 

atividades de valor, por sua vez, estão assim divididas: 

 Atividades Primárias: envolvem as atividades de criação dos produtos e sua 

transferência ao comprador. Podem ser divididas em: 
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 Logística Interna: compreende o recebimento, estoque e outras atividades para 

manipulação interna dos materiais. 

 Operações: compreende as atividades de conversão dos insumos em produtos 

finais. 

 Logística Externa: compreende a coleta, estoque e distribuição aos compradores. 

 Marketing e Vendas: atividades para induzir e efetivar as vendas. 

 Serviço: atividades para intensificar e/ou manter o valor do produto como 

instalação, conserto, etc. 

 Atividades de Apoio: que dão sustentação às atividades primárias e a si mesmas. 

 Aquisição: atividades de compra dos insumos como matérias-primas, 

suprimentos, serviços, etc. 

 Desenvolvimento de Tecnologia: que envolve P&D, manufatura e tecnologia de 

informação. 

 Gerência de Recursos Humanos: compreende atividades de recrutamento, 

seleção, treinamento e desenvolvimento e outras relacionadas à gestão de 

pessoas. 

 Infra-estrutura da Empresa: compreende as demais atividades de apoio como 

gerência geral, planejamento, finanças, jurídico, etc. Sua diferença é que dão 

apoio à cadeia inteira, e não às atividades individuais. 

As atividades da cadeia de valor muito dificilmente coincidirão com os limites 

departamentais da estrutura organizacional. Por exemplo, um departamento de P&D de 

uma empresa pode realizar atividades de desenvolvimento de tecnologia, pode ter sua 

operação própria, realizar as próprias compras, bem como o recrutamento. 

Porter (1989 : 35) argumenta que “uma estrutura organizacional que corresponde à 

cadeia de valores irá melhorar a habilidade de uma empresa para criar e sustentar uma 

vantagem competitiva”. Coloca a necessidade das empresas delinearem sua estrutura 

organizacional ajustada às fontes de vantagem competitiva, estabelecendo a 

coordenação apropriada e as ligações necessárias com fornecedores, canais e clientes. 

O modelo de cadeia de valor é altamente aderente à uma indústria, porém, sua 

aplicação em serviços requer adaptações. Isto não prejudica nosso estudo, uma vez que 

não estamos interessados em aplicar este modelo neste estudo.  

O que gostaríamos de ressaltar é a visão de Porter de que, na essência, as atividades 

desenvolvidas pela empresa é que podem gerar vantagens competitivas, 

independemente do setor econômico à que ela empresa pertença. Tendo em vista que o 
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sub-sistema de atividades é um dos componentes da estrutura organizacional, 

juntamente com o sub-sistema de decisões e comunicações (Vasconcellos, 1997), temos 

que uma estrutura organizacional bem delineada pode ser fonte de vantagem 

competitiva. 

Um aspecto muito importante no delineamento da estrutura organizacional é a 

decisão sobre centralização ou descentralização, que no nosso caso, tem de realizada 

sobre a estrutura de negócios eletrônicos. A seguir, analisamos em maior detalhe a 

bibliografia pesquisada sobre estes assuntos. 
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2.1.4. A Questão da Descentralização 

Após realizarmos extensa revisão bibliográfica sobre o assunto, descobrimos que 

não existe consenso sobre o conceito de centralização e descentralização em estrutura 

organizacional. 

Marcelino (1984) analisa a descentralização para uma função pública que são os 

Sistemas Estaduais de Ciência e Tecnologia. Mesmo assim, faz reflexões importantes e 

que podem ser aproveitadas para o âmbito empresarial. Segundo Marcelino (1984 : 110) 

“descentralizar em sentido comum é afastar do centro; descentralizar em sentido 

jurídico-administrativo é atribuir, a outro, poderes de administração...” ou seja, é “a 

distribuição de poderes”, sendo que “a ela se opõe a centralização que consiste em 

reunir todos os poderes em um único centro”.  

Alguns autores não fazem uma clara distinção entre delegação e descentralização, 

definindo descentralização como uma delegação de autoridade (Koontz, O’Donnell & 

Weihrich, 1987; Sisk, 1973). Porém, outros autores apresentam claramente a distinção 

entre os dois conceitos, definindo que a delegação é um processo mais informal, 

envolvendo chefe e subordinado, e que a descentralização é um processo formal, não 

pessoal, e atrelado ao cargo (Marcelino, 1984; Oliveira, 1985; Vasconcellos, 1972). 

Um número grande de autores considera apenas a perspectiva do poder decisório, 

que na centralização estaria concentrada na alta administração, e na descentralização 

estaria distribuída ao longo da hierarquia, aproximando a decisão do órgão de execução 

(Oliveira, 1995; Newman, 1991; Sisk, 1973; Gibson et al, 1981). 

Outros autores já colocam além da perspectiva da decisão, também a questão da 

execução das atividades (Wickesberg, 1973). Ou seja, uma empresa poderia, por 

exemplo, manter as decisões sobre as políticas comerciais centralizadas, mas executar 

as atividades comerciais de forma descentralizada em escritórios regionais. 

Neste trabalho, estaremos adotando o conceito segundo o qual a descentralização 

envolve a questão das decisões, das atividades, e também das funções organizacionais 

(Simeray, 1970; Vasconcellos, 1979; Polo, 1987). 

Polo (1987) realizou um estudo sobre a descentralização no setor de destilarias de 

álcool. Coloca que a descentralização é um processo que decorre do crescimento ou do 

aumento de complexidade das organizações, sendo um processo formal e institucional 

de: 
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(1) Distribuir verticalmente as decisões entre os níveis, partindo do topo para a base da 

organização. 

(2) Dispersar geograficamente as atividades. 

(3) Distribuir funções de uma mesma natureza entre áreas e unidades organizacionais. 

Segundo este conceito, acrescenta-se uma terceira dimensão ao processo de 

descentralização que são as funções. Por exemplo, uma grande empresa composta de 

várias unidades de negócios, poderia decidir por centralizar as funções referentes ao 

negócio eletrônico em um departamento único para toda a organização, ou decidir por 

replicar estas funções em cada unidade de negócios. 

O mesmo autor também argumenta que a descentralização é um problema de grau e 

pode ser composta pelos três tipos mencionados, sendo distribuídos em um contínuo 

que vai desde a centralização total até a descentralização total, conformo pode ser 

visualizado na figura a seguir. 

Figura 2.6: Continuum de Centralização x Descentralização 
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As decisões podem estar
centralizadas nos níveis
hierárquicos superiores da
organização

As funções podem estar
centralizadas em uma
área/unidade organizacional
da empresa

Os meios de execução e as
atividades podem estar
centralizados em um mesmo
local geográfico

DECISÕES FUNÇÕES
MEIOS DE EXECUÇÃO

E
ATIVIDADES

As decisões podem estar
descentralizadas nos níveis
hierárquicos inferiores da
organização

As funções podem estar
descentralizadas em várias
áreas/unidades
organizacionais da empresa

Os meios de execução e as
atividades podem estar
descentralizados em vários
locais geográficos

Fonte: Polo (1987 : 85) 

 

Como tendência, muitas organizações têm procurado a descentralização como 

forma de aumentar sua competitividade, apoiando-se em recursos de tecnologia de 

informação. 
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Borin (1989) realizou uma pesquisa para verificar se a tecnologia da informação e 

as plataformas computacionais que estavam surgindo naquela época, mais 

descentralizadas, estariam contribuindo para a descentralização das decisões. Em suas 

conclusões, coloca que “existe forte correlação, nas empresas pesquisadas, entre o grau 

de informatização atingido por elas e a descentralização das decisões gerenciais de nível 

tático” (Borin, 1989 : 126). 

Galbraith (1994) explora as organizações laterais, que nada mais são que 

organizações com menores níveis hierárquicos e, portanto, mais descentralizadas. 

Segundo esse mesmo autor, “no mundo digital... companhias vão competir usando suas 

organizações. Para competir efetivamente, companhias irão requerer alguns tipos de 

capacidade de organização lateral. Esta capacidade precisará ser empregada de várias 

formas em diferentes tempos. Uma administração que construir a capacidade e for 

habilidosa em associá-las com as estratégias irão ganhar vantagem competitiva” 

(Galbraith, 1994). 

Adaptando uma análise de Marcelino (1984 : 139), apresentamos a seguir os 

principais fatores considerados pelos autores pesquisados para a decisão sobre 

centralização x descentralização. 
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Quadro 2.1: Fatores Para Análise de Centralização x Descentralização 

Wickesberg (1973) Sisk (1973) Koontz, O’Donell & 

Weihrich (1987) 

Newman (1991) Oliveira (1995) 

Fatores que conduzem à 
descentralização: 

• Tamanho da organização 
(em vendas totais) 

• Dispersão geográfica 

• Desejo de treinar 
executivos 

• Dispersão de mercados e 
amplitude da linha de 
produtos 

• Motivação 

• Políticas bem definidas 
para guiar subordinados 

• Personalidades e 
habilidades dos 
envolvidos 

Análise sistêmica de acordo 
com o que chama de “Teoria 
Z”: 

• Tamanho da organização 

• Interação entre os 
membros 

• Personalidade dos 
membros 

• Congruência de objetivos 

• Nível de tomada de 
decisão 

• Estado do sistema (estágio 
de crescimento da 
empresa, natureza do 
negócio, disponibilidade 
de controles) 

Colocam como fatores 
determinantes para escolha do 
grau de descentralização: 

• Custo da decisão 

• Uniformidade política 

• História da organização 

• Filosofia da alta 
administração 

• Desejo de independência 

• Disponibilidade de 
administradores 

• Técnicas de controle 

• Desempenho 
descentralizado 

• Dinâmica da empresa 

• Fatores ambientais 

Questões a serem analisadas: 

• Quem tem a informação 
para decisão 

• Quem tem competência 

• Necessidade de decisões 
rápidas e locais 

• Conveniência de 
coordenação com outras 
atividades 

• Grau de importância da 
decisão 

• Sobrecarga nos níveis 
superiores 

• Melhoria na iniciativa e 
moral 

Situações para serem analisadas: 

• Nível de integração 
desejado 

• Desejo de uniformidade de 
decisões e ações 

• Necessidade de administrar 
urgências 

• Vontade do empresário em 
não ter um segundo homem 
que faça “sombra” 

• Limitações da estrutura 
organizacional 

• Desejo de aumentar o nível 
de controle 

• Carga de trabalho volumosa 
ou complexa na alta 
administração 

• Morosidade no processo 
decisório 

• Desejo de desenvolver 
talentos gerenciais 

• Propiciar maior 
participação e motivação 
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É possível constatar que novamente não temos consenso sobre os fatores a serem 

considerados na análise sobre centralização x descentralização. Uma das possíveis 

razões para essa diversidade de fatores é porque cada decisão sobre centralização x 

descentralização é uma situação particular, em que deve ser considerada a realidade 

específica da organização, de acordo com os condicionantes da estrutura organizacional 

e com os fatores atrelados à sua competitividade. 

Vasconcellos (1979) estuda a questão entre centralização e descentralização de 

laboratórios em institutos de pesquisa e desenvolvimento. O autor propõe uma técnica 

em que analisa, para os condicionantes organizacionais – ambiente externo, objetivos e 

estratégias, fator humano e tecnologia – quais os fatores que devem ser considerados 

para a decisão de descentralização de laboratórios. A técnica proposta consiste em 

analisar, para cada um dos fatores identificados, se o mesmo favorece a centralização ou 

descentralização, apurando-se ao final o total de fatores que contribuem para cada uma 

destas modalidades. 

Quadro 2.2: Análise de Centralização x Descentralização 

Condicionante da 

Estrutura 

Fatores da Descentralização A configuração 

do fator favorece 

a 

descentralização 

A configuração 

do fator 

favorece a 

centralização 

Obs 

Objetivos e estratégia Clareza de objetivos e facilidade de medir resultados    

Grau de diversificação tecnológica dos serviços    Natureza da atividade 

da tecnologia Grau de interdependência entre as atividades    

Volume da demanda dos serviços dos laboratórios    

Flutuação da demanda    

Turbulência do ambiente    

Ambiente externo 

Dispersão geográfica; dificuldade de acesso e comunicação    

Capacitação técnica e administrativa    Fator humano 

Estrutura informal e clima organizacional    

 Total    

Fonte: Vasconcellos (1979) 

 

Esta metodologia foi proposta para uma realidade bem específica, que é a de 

laboratórios, porém com adaptação na escolha dos fatores da descentralização, esta 

metodologia pode ser utilizada para a decisão de centralização x descentralização na 

realidade dos NE. 

Uma evolução deste modelo foi explorada pelo mesmo autor (Vasconcellos, 2001), 

onde foi aplicado um instrumento para análise sobre a melhor alternativa de estrutura 
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organizacional para as áreas de desenvolvimento e engenharia em uma empresa do setor 

automobilístico. 

No caso apresentado, primeiramente, definiu-se quais os fatores que devem fazer 

parte da análise sobre avaliação da estrutura, bem como seus respectivos pesos de 

importância, tendo em vista a competitividade da empresa. Depois, foram levantadas 

alternativas de estrutura que mereceriam uma análise detalhada sobre sua adequação à 

empresa específica. No caso, as alternativas de estrutura levantadas foram: 

A1: Desenvolvimento e engenharia totalmente centralizados. 

A2: Desenvolvimento e engenharia totalmente descentralizados pelas unidades de 

manufatura: motor, eixos, cabina e montagem. 

B1: Criação de núcleos de engenharia junto às unidades de manufatura para apoio 

local. Centralizar o resto da engenharia e totalmente o desenvolvimento. 

B2: Descentralizar totalmente a engenharia e centralizar totalmente o 

desenvolvimento 

C1: Criar duas unidades de negócio separadas, uma voltada para montagem de 

veículos e outra para componentes. Cada uma terá engenharia e desenvolvimento. 

C2: Centralizar o desenvolvimento e terceirizar a engenharia. 

 

Após estes levantamentos, a empresa preencheu um quadro atribuindo, para cada 

critério de análise, uma nota para cada alternativa de estrutura organizacional. No caso 

apresentado, a escala utilizada foi de 1 a 5. O instrumento é apresentado a seguir. 
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Quadro 2.3: Instrumento para Seleção de Estrutura 

Critérios 

Pe
so

s A1 A2 B1 B2 C1 C2 

1. Custo da Estrutura. É enxuta, eficiente, tem baixo custo 

(melhor uso dos recursos, menor re-trabalho) 

       

2. Velocidade do Desenvolvimento. Tem a capacidade de 

desenvolver produtos (e processos) com velocidade, que chegarão 

rapidamente ao mercado 

       

3. Viabilidade de Implantação. A estrutura pode ser 

implantada com facilidade, adaptando-se rapidamente à empresa 

       

4. Clareza de Responsabilidades. A estrutura permite 

definir com clareza as responsabilidades de seus colaboradores 

em relação aos resultados esperados (ou em relação ao produto 

final) 

       

5. Parceiros Qualificados. A estrutura facilita a integração da 

empresa com parceiros qualificados e sincronizados com sua 

estratégia 

       

6. Facilidade de Coordenação. Fácil de coordenar, facilita 

padronização e integração 

       

7. Capacitação Gerencial. A estrutura promove o 

desenvolvimento de executivos alinhados com a filosofia da 

empresa 

       

8. Sintonia com a Matriz. A estrutura facilita a integração e 

comunicação com a matriz 

       

Total        
Fonte: Vasconcellos (2001) 

 

Com as devidas adaptações, consideramos que este instrumento pode ser 

perfeitamente adequado à análise da estrutura mais adequada para o caso de NE. Com 

base na literatura existente sobre NE, pretendemos relacionar fatores e critérios, bem 

como alternativas de estrutura organizacional para realização desta análise. 
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2.2. Negócios Eletrônicos 

2.2.1. Internet: Histórico e Conceitos 

A II Guerra Mundial e as sucessivas Guerras da Coréia e do Vietnã demonstraram a 

fragilidade das redes de computadores centralizadas. Caso o servidor fosse 

bombardeado, todas as estações perderiam a conexão. Na década de 1960, durante a 

guerra fria, a ARPA (Advanced Research Projects Agency), pertencente ao 

departamento de defesa dos EUA, iniciou o desenvolvimento da ARPANET, uma rede 

que tinha como princípio a descentralização, de forma que se um dos nós da rede caísse 

(por um bombardeio, por exemplo), a comunicação entre os demais computadores ainda 

fosse possível utilizando as outras conexões existentes. 

Carvalho (1999 : 36) apresenta que “em 1982 os protocolos de transmissão e de 

endereçamento TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol) tornam-

se operacionais e a rede passa a ser denominada Internet”. Internet significa 

Intercontinental Network, e mesmo sendo uma palavra de língua inglesa, a utilizaremos 

neste trabalho por já ter sido incorporada ao vocabulário cotidiano, não tendo sido 

atribuído um outro vocábulo correspondente em nossa língua portuguesa.  

Gradativamente, a rede passou a ter uma maior penetração no meio acadêmico, 

interligando universidades e permitindo a troca de informações e experiências entre os 

pesquisadores. 

Segundo Carvalho (1999 : 36), “a partir de 1989, com a desagregação da União 

Soviética nos 15 países atuais, as preocupações originais do projeto ARPANet deixaram 

de ser relevantes”. Assim, em 1992, o governo dos EUA libera a Internet do controle 

estatal e permite-lhe desenvolver-se com recursos da iniciativa privada. 

O que realmente fez a Internet crescer foi a World Wide Web (WWW ou 

simplesmente Web). Foi desenvolvida no European Particle Physics Lab como um 

veículo para compartilhar informação sobre física de alta energia entre físicos 

trabalhando em um ambiente internacional disperso. Liderado por Tim Berners-Lee, os 

desenvolvedores criaram um padrão chamado Hypertext Markup Language, ou HTML 

(Tapscott, 1995 : 20).  

A Web tornou a Internet muito mais intuitiva e agradável, possibilitando sua 

utilização por pessoas não técnicas e não acadêmicas. Em 1990 deixa de existir a 

ARPANET, e começam a surgir os provedores de acesso comerciais. Os provedores são 
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empresas conectadas à Internet, e que permitem que seus assinantes se conectem aos 

seus computadores, passando a usufruir do acesso à Internet. 

A partir do surgimento da World Wide Web, a Internet passa a ter uma evolução 

nunca antes vista por outro meio de comunicação. Takahashi (2000 : 3), em estudo 

realizado pelo MCT3, aponta que “nos EUA, a Internet atingiu 50 milhões de usuários 

em somente quatro anos, enquanto, para atingir esse número de usuários, o computador 

pessoal tardou 16 anos, a televisão 13, e o rádio, 38”.  

Muitos autores utilizam o termo comércio eletrônico (CE, também chamado de e-

commerce) de forma ampla, designando qualquer tipo de aplicação de negócios 

utilizando a tecnologia da Internet (Seybold, 2000 : 4). Da mesma forma que no mundo 

real, comércio (commerce) é apenas um dos aspectos dos negócios (business). Portanto, 

no mundo virtual, também consideramos importante estabelecer uma diferença entre CE 

(e-commerce) e NE (e-business).  

Segundo Amor (2000 : 7), um dos primeiros a utilizar o termo NE foi a IBM em 

1997.  Até então, utilizava-se somente o termo CE para todas as aplicações de negócios 

da rede, pois o início da utilização da Internet para aplicações empresariais começou 

com as vendas. De acordo com o site da IBM4, NE é “a tecnologia da Internet voltada 

para os negócios, melhorando a produtividade e aumentando a eficiência. Capacita 

empresas a se comunicar facilmente com parceiros, fornecedores e clientes, conecta 

sistemas de informação e realiza comércio de uma maneira rápida, fácil e segura”. 

Segundo Kalakota e Robinson (2002) “O e-business é uma fusão complexa de 

processos comerciais, aplicações empresariais e estrutura organizacional necessária para 

criar um modelo de negócios de alto desempenho. ... sem  a transição para o e-business, 

o e-commerce não pode ser executado de forma eficaz”. 

Nesta dissertação, adotaremos a definição que NE é mais amplo, englobando o CE, 

além de uma série de outras aplicações de negócio pela Internet, tal como a realização 

de leilões, compras, a integração entre os membros da mesma cadeia de valor, etc. 

 

                                                 
3 Ministério da Ciência e Tecnologia 
4 definição disponível em http://www.ibm.com/e-business/glossary 
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2.2.2. Ambiente de Negócios Eletrônicos 

Takahashi (2000) apresenta uma representação bastante didática do Ambiente de 

Negócios Eletrônicos, ou seja, possíveis aplicações que podem ser desenvolvidas 

utilizando-se da tecnologia da Internet: 

Figura 2.7: Ambiente de Negócios Eletrônicos 

Governo Governo

Empresa

Empresa
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G2G
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Adaptado de Takahashi (2000) 

 

Neste ambiente, temos os seguintes tipos de aplicações: 

 G2G: Government-to-Government, ou governo a governo, que correspondem às 

aplicações que permitem a integração entre Governo e Governo. Como exemplo, 

poderíamos ter aplicações que permitissem que os Estados ou Municípios 

acessassem informações sobre liberação de verbas junto ao Governo Federal. 

 B2G: Business-to-Government, ou negócio a governo, que correspondem às 

aplicações que permitem a integração entre empresas e governo e vice-versa. Como 

exemplo, temos o portal Comprasnet (www.comprasnet.gov.br), cujo objetivo é 

permitir ao governo realizar compras pela Internet, interagindo assim, de forma 

eletrônica, com as empresas interessadas em fornecer seus produtos e serviços. 

 G2C: Government-to-Consumer, ou governo a consumidor, que correspondem às 

aplicações que permitem a integração entre o governo e a população de forma em 

geral. Como aplicação clássica temos a declaração anual do imposto de renda de 

pessoa física, realizada através da Internet. 

 B2C: Business-to-Consumer, ou negócio a consumidor, que correspondem às 

aplicações que permitem a integração entre empresas e consumidores (pessoas 
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físicas). Como exemplo, podemos citar os portais de vendas direcionados aos 

consumidores finais, tal como o Pão de Açúcar (www.paodeacucar.com.br) e o 

Submarino (www.submarino.com.br), sediados no Brasil, ou a Amazon 

(www.amazon.com), sediada nos EUA. 

 B2B: Business-to-Business, ou negócio a negócio, que correspondem às aplicações 

que permitem a integração entre empresas. Como exemplo, podemos citar o BcomB 

(www.bcomb.com.br), cujo objetivo é cadastrar várias empresas como 

consumidoras e fornecedoras, facilitando assim o processo de compra e venda entre 

as empresas cadastradas. 

 C2C: Consumer-to-Consumer, ou consumidor a consumidor, permitindo que 

pessoas físicas interajam entre si. Como exemplo, podemos citar os sites de leilão 

eletrônico, como o Mercado Livre (www.mercadolivre.com.br), sediado no Brasil, e 

o eBay (www.ebay.com), sediado nos EUA. 

Além destas categorias, existe também uma outra chamada de B2E, de Business-to-

Employees, ou negócio-a-funcionários, ou seja, aplicações que visam contribuir para o 

relacionamento entre a empresa e seus funcionários.  

Outra classificação para diferenciar as aplicações da tecnologia Internet é diferenciá-

las entre Intranet e Extranet. A Intranet engloba as aplicações voltadas aos 

colaboradores internos das empresas, sendo que as aplicações voltadas a integrar os 

colaboradores externos (parceiros, clientes, fornecedores, representantes, etc.) são 

chamadas de Extranet. 

Sobre a evolução dos negócios eletrônicos, Kalakota e Robinson (2002 : 24) que “o 

impacto do comércio eletrônico está acontecendo em etapas. Na primeira etapa (1994 – 

1997), o comércio eletrônico dizia respeito à presença”, e as empresas procuravam 

fincar suas bandeiras na Internet apenas para marcar presença, sem saber direito como 

poderiam obter algum tipo de retorno. “A segunda fase (1997 – 2000) tratou das 

transações – comprar e vender no meio digital. O foco nessa fase estava no fluxo de 

pedidos e receita”. 

Os mesmos autores defendem que “hoje, o comércio eletrônico está entrando na 

terceira fase (2000 - ?), com o foco em como a Internet pode influenciar a lucratividade 

... Chamamos essa fase de e-business, e ela inclui todas as aplicações e os processos que 

permitem a uma empresa realizar uma transação de negócios ... o e-business não trata 

apenas de transações de comércio eletrônico ou de compras e vendas pela Internet. É 
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uma estratégia global de redefinição dos antigos modelos de negócios, com auxílio da 

tecnologia, para maximizar o valor do cliente e os lucros”. 

As aplicações dos negócios eletrônicos são inúmeras, tais como leilões, comércio 

eletrônico, banco eletrônico, diretórios de busca, ensino a distância, etc. (Amor, 2000 : 

24). Albertin (2001) apresenta uma forma bastante didática de se representar o ambiente 

de negócios na era digital. 

Figura 2.8: Negócios na Era Digital 
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Fonte: Albertin (2001 : 79) 

 

Segundo o enfoque de Albertin (2001), as aplicações de negócios eletrônicos estão 

dentro do contexto de gerenciamento da informação, servindo tanto para aplicações 

internas à organização, quanto para aplicações ligando parceiros, fornecedores e 

comunidades virtuais. O autor define CE como a realização de alguma transação ou 

evento dentro da infra-estrutura mais ampla denominada de Negócios na Era Digital. 

Algumas aplicações possíveis seriam: 

 Inteligência de negócios (BI de business intelligence): correspondendo a uma nova 

geração de sistemas de informações gerenciais para suporte à decisão; 

 Gerenciamento de conhecimento (KM de knowledge management): voltado ao 

gerenciamento do capital intelectual e ao conhecimento da organização; 
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 Gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM de supply chain management): 

correspondendo à integração das várias empresas que compões a rede de 

suprimentos; 

 Gerenciamento do relacionamento com consumidores (CRM de customer 

relationship management): voltado para o gerenciamento de todos os contatos 

realizados pela empresa com seus clientes, e em alguns casos, consumidores finais 

de seus produtos; 

 Resposta eficiente aos consumidores (ECR de efficient consumer response): que 

correspondem às iniciativas de se integrar os fabricantes até os consumidores finais, 

melhorando o fluxo de informação, os processos e a eficiência de toda a cadeia.  

Dentro do contexto de SCM, o conceito de ECR está evoluindo para o CPFR 

(Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment), que envolve o 

planejamento, previsão e reabastecimento colaborativo. Seu objetivo é “responder 

antecipadamente às solicitações dos clientes, por meio da colaboração entre o 

fornecedor e o cliente, ao longo da cadeia, na busca de um entendimento conjunto na 

relação procura/oferta ao menor custo, com melhor previsão de vendas, melhor 

planejamento da produção e na busca da satisfação do cliente” (Vieira, 2003).  

Desta forma, procura-se maximizar a eficiência desde o varejo, quando os bens e 

produtos chegam ao consumidor final, passando pela indústria de bens de consumo, e 

em alguns casos objetivando atingir até as indústrias fornecedoras das matérias primas, 

para que atuem de forma integrada.  

Outra categoria de negócios eletrônicos que têm se desenvolvido bastante são os 

mercados eletrônicos. Segundo Kalakota e Robinson (2002 : 96), os mercados 

eletrônicos são chamados de aplicações “matadoras” dos NE. Os autores definem um 

portal como “qualquer intermediário que oferece um conjunto agregado de serviços para 

um grupo específico e bem definido de usuários”. 

Muitas iniciativas têm surgido nos últimos anos. Como exemplo, temos o ME 

(Mercado Eletrônico), recentemente assumido por uma divisão de negócios eletrônicos 

do Citibank, o Transora, pertencente a grandes multinacionais como Johnson & 

Johnson, Nestlé, Colgate, Procter & Gamble e Unilever, ou o Covisint, que pertence a 

empresas como DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Nissan e Renault (Sayon, 

2003). 
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Ozaki & Vasconcellos (2003) apresentam um modelo de constituição e 

funcionamento de mercados eletrônicos: 

Figura 2.9: Modelo de Constituição e Funcionamento de Mercados Eletrônicos 

Fonte: Ozaki & Vasconcellos (2002) 
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Na pesquisa realizada, o projeto se iniciou com a definição da estratégia, do modelo 

de negócios e da estrutura do portal. Os mercados eletrônicos não são aplicáveis a todos 

os negócios e a todos os elos da cadeia, sendo extremamente importante identificar 

como funcionam as transações que se pretende intermediar eletronicamente. O 

desenvolvimento do portal, juntamente com os aspectos jurídicos, deve estar de acordo 

com este modelo estratégico e acabam se influenciando mutuamente. Com base em tudo 

isso, deve ser desenvolvido modelo do conteúdo do portal, de acordo com as 

necessidades do setor. Todo este conjunto –  modelo estratégico, jurídico, tecnológico e 

de conteúdo – formará a base de atratividade para clientes e fornecedores. Estes “atores” 

do mercado eletrônico serão responsáveis pela atualização de grande parte do conteúdo 

do próprio portal, e também pela realização das transações. O desenvolvimento de um 

número significativo de fornecedores e clientes é imprescindível para o sucesso de 

qualquer portal de mercado eletrônico. 

Com relação à adoção dos negócios eletrônicos no Brasil, a Pesquisa da FGV 

realizada com 420 empresas revela que o nível de utilização da Internet para realização 

de negócios ainda é pequeno, mas está em evolução. Nas transações B2B (negócio-a-

negócio), o CE representa 2,39% do faturamento e nas transações B2C (negócio-a-

consumidor), 0,79%.  
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Figura 2.10: Nível de Utilização de CE no Mercado Brasileiro 
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A pesquisa indica, porém, que existe um grande número de empresas que não 

realiza CE. Se fossem consideradas apenas as empresas que se utilizam desta 

ferramenta, este índice subiria para cerca de 30%.  

Outra pesquisa, realizada pela FIESP / FIPE sobre o Perfil da Empresa Digital, 

revela o percentual do faturamento gerado por comércio eletrônico, nas categorias de 

grandes, médias e pequenas empresas. 

Figura 2.11: Percentual do Faturamento Gerado por Negócios Eletrônicos 
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A mesma pesquisa aponta que, entre as principais dificuldades encontradas pelas 

grandes empresas para a realização de negócios eletrônicos, encontram-se as 

dificuldades operacionais.  

Como podemos perceber, existem inúmeras aplicações de negócios eletrônicos, que 

já começam a produzir resultados reais para as empresas.  

A rápida evolução tecnológica aliada ao interesse comercial das empresas 

fornecedoras de soluções tecnológicas está possibilitando o surgimento de várias novas 

aplicações. 

Isto não necessariamente é bom para uma empresa, uma vez que a tecnologia por si 

só não traz resultados. Na verdade, isto pode até dificultar uma adoção mais racional de 

NE, uma vez que gestores podem se iludir ou deixar se seduzir pelo falacioso 

argumento de que uma determinada tecnologia ou aplicativo pode trazer, por si só, 

resultados para as empresas. 
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2.2.3. Negócios Eletrônicos e Vantagem Competitiva 

A demora apresentada por muitas empresas para tornar sua operação “ponto com” 

lucrativa, além da baixa participação percentual do volume de transações pela Internet 

em relação às transações por vias tradicionais, estão levando vários pesquisadores, 

empresários, analistas e profissionais em geral à questionarem se realmente a Internet 

irá revolucionar os negócios da forma como se pregava no início da WWW, por volta de 

1995. 

Tapscott é um dos autores que mais defende o impacto da Internet nos negócios, 

argumentando que uma revolução vai ocorrer quando uma geração que ele chama de 

Geração Net, ou N-Gen, atingir a maioridade. São pessoas que em 1999 tinham entre 2 

e 22 anos e que portanto incorporaram as tecnologias digitais em seu estilo de vida 

(Tapascott, Lowy e Ticoll, 2000 : 2).  

Takahashi (2000 : 5), organizador de um estudo do MCT, afirma que a sociedade 

da informação não é um modismo. Ao contrário, “representa uma profunda mudança na 

organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo 

paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial 

transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a 

dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela 

infra-estrutura de informações disponível ... Tem ainda marcante dimensão social, em 

virtude do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias entre 

pessoas e aumentar o seu nível de informação”. 

Por todas as suas características, a Internet pode contribuir para melhorar a 

comunicação entre os componentes da cadeia de valor da empresa, possibilitando a 

obtenção de vantagem competitiva.  

Segundo Seybold (2000 : 34), “nos dias de apogeu da reengenharia, muitas 

empresas enfocaram os itens errados”. Agilizaram processos internos, o que obviamente 

tem seu valor, porém “a maioria dos esforços de reengenharia empreendidos nos anos 

90 não envolveu o cliente final, portanto eles não enfocaram a prioridade chave de 

facilitar os negócios do cliente com a empresa”.  

Kalakota e Robinson (2002 : 81) colocam que “evidentemente, estamos nas fases 

iniciais de uma revolução que está mudando a paisagem empresarial. Como qualquer 

revolução, haverá momentos de otimismo extremo, quando o potencial se revelar; 
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também haverá momentos de pessimismo extremo, quando o ceticismo dominar. 

Porém, uma coisa é certa: o e-business está criando oportunidades para as empresas que 

desejam se adaptar. Para outras empresas, essa mesma revolução representa uma 

ameaça de desestabilização do status quo do negócio usual”.  Complementam que “na 

situação atual, mais do que nunca, os administradores das empresas da velha economia 

precisam das ferramentas certas para dar suporte e melhorar sua eficácia ao fazer 

grandes movimentos estratégicos, alocando recursos escassos e administrando riscos”. 

Segundo Kaplan & Sawhney (2000:98), os benefícios “para se fazer negócios na 

Web são claros. Concentrando juntos um grande número de compradores e vendedores, 

e automatizando as transações, os mercados da Web expandem as alternativas para 

compradores, permitem aos vendedores o acesso a novos consumidores, e reduzem 

custos de transação para todos os envolvidos”. Complementa que, devido ao fato dos 

“marketplaces serem feitos de software – e não de tijolos – eles podem ganhar escala 

com um investimento adicional mínimo, prometendo margens ainda mais atraentes a 

medida que o mercado crescer.”. 

Segundo Wise (2000 : 88), “O uso da Internet para facilitar comércio entre 

companhias promete vastos benefícios: custos dramaticamente reduzidos, grande acesso 

a compradores e vendedores, melhorar a liquidez dos mercados, e uma gama de novos 

métodos de transação eficientes e flexíveis. Mas se os benefícios são claros, o caminho 

para alcançá-los não o são. O mercado B2B ainda está em sua infância, e sua estrutura e 

players continuam evoluindo rapidamente. Fora a cobertura através de poucas 

publicações, muito pouco se sabe sobre como o comércio business-to-business vai 

evoluir na Internet”. Com relação às empresas afetadas, complementa que “... suas 

cadeias de suprimentos, seus produtos e estratégias de marketing, seus processos e 

operações – até seus modelos de negócios – serão alterados pela forma com que os 

relacionamentos B2B são formados e as transações realizadas”. 

As razões para uma empresa praticar NE são muitas, entre as quais, podemos 

destacar a expansão do alcance de mercado, aumento da visibilidade, oferecer novos 

serviços, fortalecer o relacionamento de negócios com parceiros e clientes, além de 

reduzir custos (Amor, 2000). 

Porter (2001) discute os impactos da Internet sobre a estratégia e competitividade, e 

apresenta algumas das suas aplicações sobre a cadeia de valores de uma empresa. 
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Figura 2.12: Aplicações Proeminentes da Internet na Cadeia de Valor 
Infra-estrutura da Firma
• Sistemas ERP e financeiros distribuídos, baseados na Web
• Relações com investidores on-line (por ex. disseminação de informações, chamadas para transmissão de conferências)

Logística Interna
• Agendamento,
envio, administração
de armazém,
administração e
planejamento de
demanda, planeja-
mento avançado e
agendamento entre a
companhia e seus
fornecedores de
forma integrada  e em
tempo real
• Disseminação
através da companhia
de dados de estoque
em tempo real

Administração de Recursos Humanos
• Administração de pessoal e benefícios por auto atendimento
• Treinamento baseado na Web
• Disseminação de compartilhamento de informações da companhia baseada na Internet
• Reporte eletrônico de horas e despesas

Desenvolvimento de Tecnologia
• Projeto colaborativo de produtos através de locas e entre múltiplos participantes do sistema de valor
• Diretórios de conhecimento acessíveis de todas as partes da organização
• Acesso em tempo real pelo P&D às informações de vendas e serviços on-line
Aquisições
• Planejamento da demanda habilitada na Internet; disponibilidade e capacidade para promessa e abastecimento em tempo real
• Outra ligação de sistemas de compra, estoque e previsão com fornecedores
• Requisição para pagamento automatizada
• Compras diretas e indiretas por mercados eletrônicos, bolsas, leilões e “encontro” (matching) de compradores e vendedores

Operações
• Troca de infor-
mações, agenda-
mento e tomada de
decisões integradas
em plantas internas,
montadores
contratados e
fornecedores de
componentes
• Informação sobre
disponibilidade e
capacidade para
promessa e tempo
real, disponível
para força de
vendas e canais

Logística Externa
• Proc. de ordens em tempo real se
iniciadas por um consumidor final,
um vendedor, ou um parceiro de
canal
• Acordos e termos de contrato
específicos por consumidores
automatizados
• Acesso dos consumidores e
canais ao desenv. de produtos e
situação de entrega
• Integração colaborativa com
sistemas de previsão de
consumidores
• Administração de canal integrada
incluindo troca de informações,
garantias, e administração de
contratos (controle de versões e
processo)

Vendas e Marketing
• Canais de vendas on-line incluindo
sites e e-mercados
• Acesso interno e externo em tempo
real a informações de consumidores,
catálogos de produtos, preços
dinâmicos, disponibilidade de
estoque, submissão on-line de quotas,
entrada de ordens
• Configuradores de produtos
• Vendas sob medida pelo uso do
perfil dos consumidores
• Propagandas empurradas
• Acesso on-line sob medida
• Feedback dos consumidores em
tempo real através de pesquisas na
Web, marketing por opção, e
rastreamento de resposta às
promoções

Serviços pós-venda
• Suporte on-line de representantes de
serviço ao consumidor através de
gerenciador de respostas de e-mail,
integração de cobrança, chat, “chame-me
agora”, voz-sobre-ip, e outros usos de
streaming de vídeo
• Auto-serviço a consumidores pelo
site e processamento de solicitações de
serviço inteligentes incluindo
atualizações no perfil de cobrança e
envio
• Acesso a serviços de campo em
tempo real para revisão de contas de
clientes, revisão esquemática,
disponibilidade de peças e pedido,
atualização de pedido de trabalho e
gestão de serviços     de peças

 
Adaptado de: Porter (2001 : 75) 
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Ou seja, as várias aplicações possibilitadas pelo NE estão disseminadas pela cadeia 

de valor de uma empresa, e devem estar alinhadas com a estratégia para que possam 

trazer ou reforçar vantagens competitivas. 

Amit & Zott (2001) analisam vários modelos sobre estratégia e criação de valor, 

entre eles o de Porter, e afirmam que eles não captam toda a riqueza possibilitada pelos 

negócios eletrônicos. Segundo os autores, as oportunidades de criação de valor nos 

mercados virtuais podem resultar de novas combinações de informação, produtos físicos 

e serviços, configurações inovadoras de transações, e a reconfiguração e integração de 

recursos, capacidades, regras e relacionamentos entre fornecedores, parceiros e clientes. 

Os autores identificaram quatro fontes de criação de valor em NE: eficiência, 

complementaridades, aprisionamento (lock-in) e novidade. 

 Eficiência: que seria uma das fontes primárias de valor em NE. Reduz a assimetria 

de informação e os custos de procura de clientes e negociação e também aumenta a 

eficiência das transações por permitir decisões mais rápidas e bem informadas, 

reduz custos de distribuição, estoques, simplifica transações. 

 Complementaridades: as complementaridades estão presentes sempre que ter um 

conjunto de bens juntos provê maior valor que o valor total de ter cada um dos bens 

separadamente. Os autores colocam vários exemplos de serviços agregados. 

Também é possível aproveitar complementaridades pela integração da cadeia de 

valor, e complementaridades entre tecnologias. 

 Aprisionamento:  o potencial de criação de valor do NE é aumentado pela extensão 

em que consumidores são motivados a engajar em repetidas transações, e pela 

extensão em que parceiros estratégicos têm incentivos em manter ou aumentar a 

associação. 

 Novidade: o NE traz inovações na maneira como se realizam os negócios, ou seja, 

na estrutura das transações. 

 

Procuramos selecionar para discutir neste trabalho os autores mais relevantes e os 

que forneciam maior contribuição de acordo com os nossos objetivos. O leitor que tiver 

interesse sobre a literatura de negócios eletrônicos pode consultar no Apêndice B uma 

tabulação que realizamos sobre todos os autores pesquisados e os respectivos assuntos 

tratados. 
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2.3. Estrutura Organizacional para Negócios Eletrônicos 

2.3.1. Importância da Estrutura Organizacional para NE 

Venkatraman e Henderson (1998) afirmam que “os modelos atuais de estratégia e 

estrutura estão inadequados para atingir os desafios iminentes da era da informação”. Os 

autores rejeitam a idéia de uma organização virtual como uma estrutura distinta, mas 

tratam “a virtualidade como uma característica estratégica aplicável a todas as 

organizações”. 

Carvalho (1999 : 179), em seu estudo sobre os condicionantes de estratégia para a 

Internet, conclui que “as áreas funcionais com maior nível de inserção da web em suas 

estratégias são aquelas que: 

 Fazem parte de empresas que valorizam a formalização de procedimentos e 

estão dispostas a correr riscos tecnológicos; 

 Os profissionais que as gerenciam tem grau de prontidão tecnológica superior”. 

Investigando as iniciativas de negócios eletrônicos, Willcocks e Plant (2001) 

chegam a duas conclusões: “primeiro, a ida para a Internet foi um processo 

evolucionário para as companhias de cimento e tijolos, segundo, envolveu planejamento 

e flexibilidade em face ao desenvolvimento do mercado e da tecnologia”.  

Porter (2001) é cético com relação aos impactos revolucionários da Internet. 

Coloca que “temos que sair da retórica sobre ‘indústrias da Internet’, ‘estratégias de e-

business’, e ‘nova economia’ e ver a Internet pelo que ela é: uma tecnologia 

capacitadora – um conjunto poderoso de ferramentas que pode ser usado, sabiamente ou 

não, em praticamente qualquer indústria e como parte de praticamente qualquer 

estratégia”. Sendo que “a Internet não representa uma quebra com o passado; ao invés, é 

o mais recente estágio na evolução da tecnologia da informação”.  

Mesmo assim, reconhece a importância da Internet, afirmando que “a questão 

chave não é se devemos utilizar a tecnologia da Internet – as companhias não tem 

escolha se quiserem se manter competitivas – mas como utilizá-la”.  

A incorporação da Internet para suportar os processos empresariais, bem como a 

adaptação da estrutura organizacional para atuar com estas novas ferramentas é de suma 

importância no ambiente empresarial atual. 
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Segundo Gulati & Garino (2000 : 107), as “companhias estão reconhecendo que o 

sucesso na nova economia irá para aqueles que conseguirem executar estratégias de 

‘cliques e cimento’ que façam a ponte entre os mundos físico e virtual.”.  

Várias empresas do mundo real estão tentando transformar suas operações para dar 

suporte a um modelo de negócio virtual, ao mesmo tempo em que várias companhias 

inicialmente virtuais também estão procurando construir um canal físico do mundo real 

(Kalakota e Robinson, 2002 : 91). 

Segundo Venkatraman e Hederson (1998), a virtualidade exige uma estratégia com 

três vetores distintos e interdependentes: 

 “O vetor da interação com o consumidor (encontro virtual) trata dos novos desafios 

e oportunidades para interações companhia-para-consumidor”. 

 “O vetor da configuração dos ativos (fontes virtuais) foca nos requisitos da empresa 

para estar virtualmente integrada em uma rede de negócios, em claro contraste com 

o modelo verticalmente integrado da economia industrial”. 

 “O vetor da alavancagem do conhecimento (expertise virtual) é relativa às 

oportunidade para alavancar diversas fontes de expertise dentro e fora dos limites 

organizacionais”. 

Carvalho (1999) estudou os diferentes graus de utilização da Internet pelas áreas de 

atuação dos gerentes, concluindo uma significativa diferença de acordo com a natureza 

da função ou atividade. Segundo sua pesquisa “as áreas que estão mais avançadas no 

processo de adoção da web são aquelas que precisam estabelecer comunicação com 

clientes e consumidores, depois aquelas que precisam estabelecer coordenação com 

parceiros de negócios. Finalmente, as mais atrasadas no processo de adoção da web 

estão aquelas funções de apoio interno às atividades primárias da organização”. 

Maitra (1996) ainda coloca que “nem todos os aspectos do ambiente da Internet são 

factíveis ou desejáveis para todas as empresas, mas um levantamento de cada unidade 

de negócios ajudará a identificar alguns elementos em comum que se aplicam à suas 

escolhas por programas e facilidades de Internet específicos para seu próprio ambiente 

de negócio e, em contrapartida, para a empresa como um todo”. 

Kalakota e Robinson (2002 : 91) também defendem que “a tendência mais provável 

será o padrão de cliques-e-cimento, um modelo de negócio híbrido on-line/off-line que 

incorpora práticas de negócios materiais e virtuais”. Os autores apresentam os conceitos 

que consideram fundamentais para construir uma estratégia de cliques e cimento: 
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 Lojas físicas podem oferecer conveniência e serviço personalizado, diferentemente 

da Internet. 

 Varejistas tradicionais devem procurar oferecer mercadorias de qualidade mais alta 

para seus sites. As exceções são para itens de consumo como CDs, livros e software. 

 A marca torna-se mais importante do que nunca. 

 Do ponto de vista das despesas os varejistas tradicionais têm sérias vantagens. Este 

item é válido principalmente pela utilização de um cadastro já construído com base 

na carteira de clientes das lojas tradicionais. 

Como bem observam os autores, “as estratégias de C&B não são fáceis. Elas exigem 

flexibilidade, recursos, habilidades de recrutamento e políticas para realizar uma 

aventura on-line híbrida bem sucedida”. Colocam ainda que a sincronização de vários 

canais apresenta os seguintes desafios de administração: 

 Falta de itens para o site: ocorre quando as empresas colocam menos itens à 

disposição dos clientes da Internet, com medo de perder as vendas nas lojas e cortar 

as margens. Os autores destacam que “uma das principais razões para esse problema 

é o esclarecimento deficitário de questões de propriedade e de estratégia entre os 

departamentos de TI e marketing”. 

 Falta de comunicação e colaboração da administração entre o site e o pessoal da 

loja. 

 Contratação de talentos de segundo nível para o quadro de pessoal dos sites. 

 Contínuo investimento em iniciativas de Internet sem gerar retorno positivo sobre os 

investimentos. Os autores esclarecem que quando se investe em uma loja física, 

muitos dos investimentos são depreciados ao longo do tempo, não afetando os 

resultados. Já na Internet, a maior parte do investimento recai sobre os salários, 

impactando imediatamente o resultado. 

Ou seja, vários autores já reconhecem a importância de se integrar as iniciativas de 

CE à empresa tradicional, o que claramente só pode ser realizada de forma eficiente 

através de uma estrutura organizacional bem delineada. 

Dentre os modelos pesquisados, três em particular apresentaram uma maior 

relevância para o tema desta pesquisa, sendo detalhados a seguir. 
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2.3.2. O Modelo de Moore  

Em uma pesquisa realizada com mais de cem grandes empresas da América do 

Norte, Europa, Austrália e Ásia, Moore (2000) identificou cinco modelos de negócios 

eletrônicos para grandes empresas: 

 Nova empresa dentro do grupo / corporação: nesta alternativa, as empresas colocam 

suas atividades de NE separadas em outra empresa, ligadas apenas pelo principal 

executivo, que normalmente se dirige ao CEO do grupo / corporação. 

 Empresa semi-autônoma dentro do grupo / corporação: nesta alternativa, há uma 

estrutura para NE que possui mais ligações com a estrutura do grupo / corporação. 

 Totalmente integrada com o grupo / corporação: nesta alternativa, a divisão de NE 

responde aos principais executivos funcionais e da unidade de negócios. 

 Integrada com o departamento de TI do grupo / corporação: nesta alternativa, o 

departamento de TI do grupo / corporação é que lidera os NE. Moore (2000) coloca 

que esta alternativa pode funcionar se o departamento de TI for orientado para os 

negócios. 

 Organização paralela: o autor disse ter visto este modelo em apenas uma empresa 

norte-americana de telecomunicações, que cresceu rapidamente através de 

aquisições. Deixou uma de suas empresas liderar um novo grupo que experimentaria 

iniciativas eletrônicas e faria aquisições sem interferência do grupo / corporação. 

Moore (2000) coloca que o plano seria uma posterior fusão, para que a empresa mãe 

absorvesse parte da cultura eletrônica desta iniciativa. 

Para cada uma destas cinco alternativas, o autor identificou seis dimensões que 

envolveriam uma dimensão que, segundo ele, é vital para o sucesso do negócio 

eletrônico: 

1) Impacto na cultura da empresa proprietária: o autor coloca que a escolha de uma das 

cinco alternativas dependerá se a empresa considera os NE como importantes para 

os seus negócios no futuro. Em caso afirmativo, é natural desejar uma mudança na 

cultura da empresa. 

2) Grau de controle administrativo: a escolha da alternativa dependerá novamente da 

visão que a empresa possui sobre o futuro impacto dos NE. Se acreditar que será 

importante, é natural querer ter um maior controle sobre a iniciativa. 
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3) Contribuição para o valor do acionista: como a pesquisa de Moore foi elaborada 

ainda em meio ao boom da Internet, o autor coloca que empresas de Internet 

possuem forma de serem avaliadas diferentes das empresas tradicionais, valendo 

normalmente muito mais. Sendo assim, empresas tradicionais que tenham empresas 

de Internet podem não ser reconhecidas como tal, tendo o seu valor menor do que se 

lançassem uma iniciativa separada de Internet. Claramente este argumento não faz 

sentido nos dias atuais. 

4) Retenção da cultura “Net”: o autor argumenta que iniciativas muito integradas com a 

iniciativa tradicional tendem a “abafar” a cultura de Internet. 

5) Atração/retenção de funcionários chaves: ainda “contaminado” pelo boom da 

Internet, o autor coloca que empresas totalmente virtuais têm mais chances de atrair 

e reter jovens talentos habilitados a trabalhar em NE.  

6) Mantendo-se atrativo para parceiros e alianças: segundo o autor, a parceria com 

marcas muito poderosas pode ser encarada com receio por partes dos parceiros, o 

que não ocorreria com uma empresa de Internet menor. 

A tabela abaixo apresenta as conclusões do trabalho de Moore (2000). 

Quadro 2.4: Modelos de Negócios Eletrônicos segundo Moore 

Aspectos 
Chaves 

Nova empresa 
dento do grupo 

/ corporação 

Semi-autônoma 
dentro do 
grupo / 

corporação 

Integrada no 
grupo / 

corporação 

Integrada na 
função de TI do 

grupo / 
corporação 

Organização 
paralela 

Impacto na 
cultura da 
empresa 
proprietária 

Muito baixo Baixo Médio Baixo 
Potencialmente 
alto no longo 

prazo 

Grau de controle 
administrativo Baixo Médio Alto Médio Baixo 

Contribuição 
para o valor do 
acionista 

Potencialmente 
alto Baixo (hoje) Baixo (hoje) Baixo (hoje) Médio 

Retenção da 
cultura de rede 
(Net) 

Alta Média  Baixa Baixa Alta 

Atração e 
retenção de 
pessoas 

Alta Média Baixa ---- Alta 

Atratividade 
para alianças Alta Média Baixa Baixa Média 

Adaptado de: Moore (2000) 
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Moore (2000) coloca que estes seis fatores chaves são uma forma da empresa 

identificar qual a melhor alternativa de integração a ser adotada. 

 

Figura 2.13: Evolução nos Modelos de Negócios Eletrônicos segundo Moore 

Semi-autônoma no
grupo/corporação

Integrada no
grupo/corporação

Nova empresa no
grupo/corporação

Organização
paralela

Integrada na função de TI
do grupo/corporação

Adaptado de Moore (2000) 

 

O autor verificou em sua pesquisa que a evolução das iniciativas de NE estão 

tomando diversos caminhos evolutivos, mas acredita que a maioria das empresas irá 

adotar o modelo totalmente integrado, mesmo que iniciando e/ou passando por outros 

modelos antes disso.  
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2.3.3. O Modelo de Gulati & Garino 

Gulati e Garino (2000) apresentam um spectrum de variação, onde teríamos em um 

extremo a constituição de uma nova unidade totalmente separada da empresa originária, 

e em outro extremo, uma divisão interna totalmente integrada. Existe uma infinidade de 

combinações possíveis entre estes dois opostos, onde podemos encontrar também as 

opções de parceria estratégica e de joint venture. O espectro proposto por Gulati & 

Garino está reproduzido abaixo: 

Figura 2.14: Spectrum de “Cliques e Cimento” segundo Gulati & Garino 

Nova
Empresa

Parceria
Estratégica

Joint
Venture

Unidade
InternaSeparação

• Maior Foco
• Mais Flexibilidade
• Acesso a Fundos de

Capital

Integração

• Marca Establecida
• Informação Compartilhada

• Compras Alavancadas
• Eficiências na Distribuição

Fonte: Gulati & Garino (2000) 

 

Para decidir sobre a integração / separação entre os negócios reais e virtuais, Gulati 

& Garino (2000 : 113) sugerem a análise de quatro dimensões: 

 Marca: esta é, principalmente, uma escolha entre flexibilidade e credibilidade. 

Estender a marca para a Internet, caso ela seja famosa e respeitada, oferece os 

seguintes benefícios: credibilidade ao site, os freqüentadores do site darão tráfego e 

vendas imediatas ao comércio eletrônico, menor medo sobre fraudes com cartão de 

crédito, e pode também gerar sinergia entre os negócios virtual e real. Por outro 

lado, a integração pode oferecer menor flexibilidade, pois torna-se interessante 

oferecer na Internet os mesmos produtos ao mesmo preço para não confundir os 

consumidores, sendo mais difícil atingir um segmento diferente de consumidores. 

 Administração: um time integrado poderá alinhar melhor a iniciativa de NE com os 

objetivos estratégicos, explorar sinergias, e compartilhar conhecimento. Por outro 

lado, um time separado poder agir de forma mais livre, inovativa, evitando 

contaminar um modelo de negócio com as características do outro. 
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 Operação: esta decisão deve se basear na habilidade que a empresa terá em migrar 

ou integrar com a Internet a sua estrutura de distribuição e sistemas de informação. 

A integração poderá reduzir custos, criar um site mais rico, e dar vantagem 

competitiva em relação a uma empresa puramente virtual. Porém a separação 

permitirá a empresa utilizar o estado da arte em termos de sistemas de informação, 

criando também uma distribuição totalmente customizada e que poderá satisfazer 

muito melhor os consumidores. 

 Investimento: manter a operação internamente permitirá a empresa incorporar todo o 

valor que a operação da Internet irá criar. Porém, criar uma nova unidade poderá 

facilitar atrair e reter talentos, além de permitir acesso mais fácil a um fundo de 

investimento. 

O modelo de Gulati & Garino (2001) foi desenvolvido com uma visão bastante 

macro da organização. Esta abordagem nos parece ser mais adequada quando a 

organização está nos estágios iniciais ainda de formulação das estratégias dos negócios 

eletrônicos e sua integração na estratégia dos negócios tradicionais. Porém, ao se 

planejar a integração efetiva desta unidade com as demais, o modelo já não atende e não 

explica como as organizações delineiam ou podem delinear a estrutura organizacional. 
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2.3.4. O Modelo de Vasconcellos & Muritiba 

Vasconcellos & Muritiba (2002) apresentam um modelo para classificar o nível de 

descentralização dos NE na organização tradicional. Através da análise da 

departamentalização da empresa e da localização hierárquica do departamento de NE ou 

de suas funções ao longo dos vários departamentos, os autores propõem o seguinte 

quadro de análise: 

Quadro 2.5: Níveis de Descentralização de NE segundo Vasconcellos & Muritiba 

 

As estruturas dos 
negócios virtual e 
tradicional são 
totalmente separadas. 
Não há nenhum 
compartilhamento de 
recursos, e existe 
duplicação das áreas da 
empresa. 

 

O negócio eletrônico é 
estabelecido como 
uma empresa separada 
ou uma unidade 
estratégica de 
negócios. Há áreas em 
duplicidade, porém há 
também alguns 
recursos sendo 
compartilhados. 

 

É estabelecido uma área 
para o e-business. Há 
porém 
compartilhamento entre  
áreas da empresa 
tradicional e não há 
áreas em duplicidade. 

 

O negócio eletrônico 
fica descentralizado 
pelas áreas da empresa. 
Não há, portanto, 
duplicação das áreas da 
empresa e há otimização 
no uso dos recursos 
existentes. 

    

e-business

Diretor de
Marketing

e-business

Diretor
de RH

e-business

Diretor de
Produção

e-business

Diretor de
Finanças

Diretor Presidente

 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Diretor de
Marketing

Diretor
de RH

Diretor de
Produção

Diretor de
Finanças

Diretor de
e-business

Diretor Presidente

Diretor de
Marketing

Diretor
de RH

Diretor de
Produção

Diretor de
Finanças

Gerente de
Marketing

Gerente de
Finanças

Diretor de
e-business

Diretor Presidente

Diretor de
Marketing

Diretor
de RH

Diretor de
Produção

Diretor de
Finanças

Diretor Presidente

Diretor de
Marketing

Diretor
de RH

Diretor de
Finanças

Diretor de
tecnologia

Diretor Presidente

Fonte: Vasconcellos & Muritiba (2002). 

 

Analisando 26 estudos de casos, os autores identificaram que nenhuma empresa se 

enquadrou no nível 1, cinco se enquadraram no nível 2, 11 no nível 3 e 10 no nível 4. 
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2.3.5. Considerações Sobre os Modelos Pesquisados 

Moore (2000) realizou seu estudo entre o auge da chamada bolha da Internet, 

quando as empresas ponto com atingiam valores irreais nas bolsas de valores, e o 

estouro da mesma bolha. Nesse momento, os investidores se conscientizaram que os 

preços das ações das chamadas empresas “ponto com” estavam excessivamente 

valorizados e os valores das empresas de Internet que não tinham sustentação com 

resultados reais caíram vertiginosamente. 

Este é um forte indício do motivo pelo qual seu modelo traça uma rota de evolução 

das estruturas autônomas e independentes em direção a uma integração na empresa 

tradicional. Observamos esse mesmo fenômeno no Brasil, por exemplo, no Grupo Pão 

de Açúcar, que criou a iniciativa Amélia totalmente independente do grupo, com 

intenção de lançar ações na bolsa de valores, e após o estouro da bolha, reviu sua 

estratégia reincorporando a empresa nos negócios tradicionais. 

Gulati & Garino (2001) propõem um modelo mais consistente, em que é necessário 

não avaliar uma trajetória evolutiva, mas o posicionamento em um spectrum através da 

análise de quatro dimensões que julgam ser importantes. 

Segundo nosso entedimento, ambas as abordagens deixam uma série de lacunas. 

Como vários outros pesquisadores já tem sugerido (Porter, 2001; Kalakota & Robinson, 

2002), as empresas estão cada vez mais adotando modelos integrados aos negócios 

tradicionais, levando à situação de criação de uma unidade interna. Porém, em que local 

da hierarquia esta unidade se localizará? Quais as atividades e decisões pelas quais esta 

unidade será responsável? Como será realizada a integração de NE com as atividades e 

decisões executadas pelos demais departamentos da estrutura tradicional? 

O modelo de Vasconcellos & Muritiba (2002) avança na direção de identificar nas 

empresas a situação em relação à estruturação dos negócios eletrônicos. Porém, o aporte 

teórico desta pesquisa fornece uma fotografia, e não se concentra sobre o processo que 

levou as empresas a adotarem suas respectivas estruturas organizacionais. 

Pretendemos avançar no estudo sobre como as empresas tradicionais estão 

estruturando suas iniciativas de NE, analisando a estrutura organizacional com uso de 

técnicas devidamente apresentadas na revisão de literatura, cujos aspectos 

metodológicos serão explorados na próxima seção. 
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3. Metodologia de Pesquisa 

3.1. Desenho do Estudo 

A ciência é um empreendimento preocupado com os fenômenos naturais, tendo 

como propósito a teoria, ou seja, uma exposição sistemática das relações entre um 

conjunto de variáveis (Kerlinger, 1980). A metodologia científica é extremamente 

importante para se garantir que a pesquisa permita obter informações relevantes para o 

problema proposto, de forma precisa e não viesada (Selltiz, 1974). 

Segundo Kerlinger (1980), uma variável é um “símbolo ao qual são atribuídos 

algarismos”, ou “propriedades de objetos que podem ser medidas”. Uma variável 

independente é uma variável que se supõe influenciar outra variável, chamada variável 

dependente, sendo que os cientistas fazem predições a partir de variáveis independentes 

para variáveis dependentes. 

O mesmo autor coloca a necessidade da definição operacional das variáveis, 

identificando-se como medi-las ou manipulá-las. 

Conforme já foi apresentado, o objetivo que nos propomos com esta pesquisa é: 

 

Pesquisar as alterações ocorridas na estrutura organizacional para realização 

de NE em empresas tradicionais, visando contribuir para o processo decisório 

sobre centralização ou descentralização de NE.  

 

Nesta pesquisa, dados o objeto de estudo e os objetivos propostos, não temos 

exatamente variáveis no conceito exato do termo. Utilizaremos os termos “antecedente” 

e “conseqüente”, para substituir respectivamente as variáveis independentes e 

dependentes, termos estes colocados por Kerlinger (1980) como correspondentes. Nosso 

antecedente consiste em empresas tradicionais com iniciativas de NE. Dada a utilização 

de NE, nosso conseqüente é analisar como a empresa se organizou, analisando 

diferentes graus de descentralização, procurando com isto contribuir para o processo 

decisório sobre centralização ou descentralização de NE.  

Explicamos a seguir, como pretendemos atingir cada um dos objetivos específicos já 

apresentados no item 1.3: 
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a) Identificar quais iniciativas de NE têm sido adotadas. 

Procuraremos identificar quais aplicações estão sendo utilizadas, tendo como 

base as aplicações de Internet pesquisada na revisão de literatura. Estamos 

cientes de que muitas informações sobre NE são estratégicas e sigilosas. Mesmo 

assim tentaremos, à medida do possível, identificar os benefícios e resultados 

obtidos através destas iniciativas. 

 

b) Identificar e analisar a evolução da estrutura organizacional de NE desde o 

seu início até o momento atual em termos de atribuições, número de 

colaboradores e posicionamento no organograma. 

Conforme discutido na revisão de literatura, a estrutura organizacional consiste 

em três subsistemas: o de tarefas, o de comunicação e o de autoridade.  

Devido à complexidade do levantamento destas três dimensões, estaremos 

preocupados basicamente com a representação da estrutura através do 

organograma, localizando o departamento de NE nesta estrutura, e apresentando 

as principais alterações sofridas desde o início da operação de NE até o 

momento atual. 

Para a estrutura atual, identificaremos as principais atribuições dos 

departamentos envolvidos com NE. 

 

c) Identificar graus de descentralização ou centralização da estrutura de NE, e 

critérios que podem ser considerados para a decisão sobre a alternativa de 

estrutura mais adequada. 

Considerando os modelos teóricos sobre estrutura organizacional para NE 

(Moore, 2000; Gulati & Garino, 2001; Vasconcellos & Muritiba, 2002) como 

ponto de partida, identificamos junto à empresa pesquisada as alternativas de 

estrutura organizacional que seriam merecedoras de uma análise aprofundada. 

Também partindo das metodologias para análise sobre centralização x 

descentralização (Vasconcellos, 1979, 2001), procuramos identificar os fatores 

que seriam relevantes para a análise sobre o grau mais adequado de 

descentralização da área de NE. 
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d) Utilizar estes critérios de forma a subsidiar a decisão sobre o grau de 

descentralização de NE, identificando vantagens e desvantagens potenciais 

de cada alternativa de estrutura organizacional. 

Com base nas mesmas referências teóricas utilizadas no item anterior, 

procuraremos levantar diferentes percepções de pessoas ligadas aos NE, de 

forma a subsidiar a decisão sobre o grau de descentralização de NE mais 

adequado para a empresa. 

 

Para atingir estes objetivos, dividimos a pesquisa em quatro fases. 

Na Fase I, procuramos atingir os objetivos específicos (a) e (b), obtendo 

informações gerais sobre os NE na empresa, tal como o contexto, os fatores 

condicionantes da estrutura organizacional, da evolução da estrutura de NE e as 

iniciativas de NE adotadas.   

Para atingir o objetivo (c), foram necessárias duas etapas: 

Na Fase II, juntamente com pessoas-chave nos negócios eletrônicos, procuramos 

identificar as alternativas de estrutura, em termos de graus de descentralização, 

merecedoras de uma análise mais aprofundada. Identificamos também quais os critérios 

que deveriam ser considerados na análise sobre a alternativa de estrutura mais adequada 

para a empresa. 

Na Fase III, entrevistamos várias pessoas que possuíam ligação com NE na empresa 

para verificar as percepções sobre cada uma das alternativas de estrutura para a área, 

considerando cada um dos critérios selecionados para a análise. 

Por fim, na Fase IV, consolidamos as informações e realizamos as análises. O 

resultado final foi ainda enviado ao responsável por NE para que fossem analisadas a 

sua coerência e a sua validade. A figura a seguir resume estas fases da pesquisa. 

Gostaríamos de ressaltar que estas fases foram assim divididas para facilitar a 

organização da metodologia, mas que em sua aplicação prática as fases não foram tão 

rigidamente delimitadas. À medida que as entrevistas foram realizadas, nós já 

começávamos a analisar o material coletado, havendo necessidade em alguns casos de 

se voltar e perguntar aspectos de fases anteriores para aprimorar as análises de 

pesquisa. 
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Figura 3.1: Metodologia para Estudo da Estrutura Organizacional de NE 

COLETA DE INFORMAÇÕES GERAIS

1.Caracterização do contexto
2.Dados gerais sobre a empresa
3.Levantamento das iniciativas de NE
4.Levantamento da estrutura para NE, em termos gerais
(departamentalização, pessoas, principais atribuições, etc.)

CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE

1. Análise das informações obtidas
2. Elaboração do quadro de análise sobre graus de
Descentralização

IDENTIFICAÇÃO DOS GRAUS DE DESCENTRALIZAÇÃO
DE NE E DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

1. Identificação dos critérios para análise do grau de
descentralização
2. Identificação dos graus de descentralização com as alternativas
de estrutura para NE

AVALIAÇÃO DOS GRAUS DE DESCENTRALIZAÇÃO

1. Avaliação (pela empr a) da adequação de cada alternativa de
estrutura para NE segundo os fatores de análise
2. Identificação das principais atividades e decisões referentes a
NE
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3.2. Escolha do Método de Estudo de Caso 

Já existe uma vasta literatura sobre Internet e NE. Porém, grande parte é literatura 

técnica ou então patrocinada por empresas de tecnologia e de consultoria com 

proposições de modelos sem qualquer embasamento científico. Especificamente sobre 

estrutura organizacional para negócios eletrônicos a literatura acadêmica é ainda mais 

escassa.  

Nosso objetivo é muito mais o aumento da compreensão deste fenômeno recente 

para as organizações que é a incorporação dos negócios eletrônicos, sendo portanto 

mais adequada uma pesquisa exploratória (Selltiz, 1974). 

Segundo Aaker (1990 : 174), estudo de caso é uma descrição e análise 

compreensiva de uma situação. Existem algumas situações em que o estudo de caso é a 

única forma de entender uma situação complexa, como por exemplo, o processo 

decisório em uma grande corporação. 

Yin (1989 : 16) coloca que existem três condições para se determinar qual método 

deve ser utilizado para a pesquisa: (a) o tipo de questão de pesquisa; (b) a extensão do 

controle do investigador sobre os eventos comportamentais; (c) o grau de foco em 

eventos contemporâneos, em oposição a eventos históricos. O mesmo autor coloca em 

um quadro as situações mais adequadas para cada estratégia de pesquisa: 

Quadro 3.1: Métodos de Pesquisa 

Estratégia Forma da questão da 

pesquisa 

Requer controle sobre 

eventos 

comportamentais? 

Foca em eventos 

contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Pesquisa de campo Quem, o que *, onde, 

quantos 

Não Sim 

Análise de arquivos 

(ex. estudos 

econômicos) 

Quem, o que *, onde, 

quantos 

Não Sim/Não 

Histórico Como, por que Não Não 

Estudo de Caso Como, por que Não Sim 
* Questões sobre “O que”, quando perguntadas como parte de um estudo exploratório, pertence a todas as cinco estratégias 

Fonte: Yin (1989) 
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Desta forma, justificamos a escolha do método de estudo de caso pelos seguintes 

motivos: 

a) A questão de pesquisa, já apresentada, é da forma “como”, para a qual recomenda-se 

experimento, histórico ou estudo de caso. 

b) Não é possível obter controle sobre os eventos comportamentais, sendo portanto 

descartada a estratégia de experimento, restando histórico e estudo de caso. 

c) O estudo que pretendemos realizar é sobre uma prática muito recente nas 

organizações.  

Segundo Yin (1989 : 29), existem cinco componentes particularmente importantes 

para os estudos de caso: 

(1) As questões do estudo; 

(2) Suas proposições, se existir alguma; 

(3) Suas unidades de análise; 

(4) A lógica linkando os dados com as proposições; e 

(5) O critério de interpretação das descobertas. 

As questões do estudo correspondem ao problema da pesquisa devidamente 

apresentado. 

Para nosso estudo, não fizemos a colocação de proposições, mas sim a colocação de 

objetivo geral e objetivos específicos para direcionarem a pesquisa. 

Os demais componentes do estudo de caso serão explorados nos itens seguintes. 
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3.3. Unidade de Análise e Amostragem 

Nossa unidade de análise corresponde à estrutura organizacional para negócios 

eletrônicos em uma empresa, sendo utilizado um critério intencional para a escolha da 

amostra. A empresa precisaria possuir uma estrutura com unidades de negócio e 

precisaria principalmente estar disposta a colaborar com o estudo sobre uma análise de 

centralização ou descentralização dos negócios eletrônicos. 

Para selecionarmos o caso analisado, inicialmente entramos em contato com mais de 

100 empresas por e-mail e/ou telefone a partir de contatos que eu e o professor 

orientador possuíamos. Também contatamos empresas destacadas em rankings e 

pesquisas sobre NE, mas com as quais não tínhamos contato anterior, procurando 

localizar o responsável por NE. Destes contatos iniciais, muitas empresas não 

realizavam negócios eletrônicos, algumas utilizavam NE, porém de forma ainda tímida 

e não possuíam uma estrutura que permitisse desenvolver o trabalho proposto, e a 

maioria simplesmente não retornou ao contato inicial que realizamos. 

Das cerca de dez empresas em que conseguimos acesso para uma entrevista 

preliminar com os respectivos responsáveis por negócios eletrônicos, selecionamos uma 

para realizar um estudo de caso em profundidade, uma vez que possuía os requisitos 

necessários para o estudo proposto.  

Esta empresa é destacada pelo ranking de uma revista de informática de grande 

circulação nacional como sendo a primeira em seu seguimento em valor transacionado 

via comércio eletrônico. Possui um departamento centralizado para NE, que atende 

várias unidades de negócio, e atualmente está estudando a possibilidade de 

descentralizar as atividades de NE. Dado este contexto, o estudo proposto foi visto 

como sendo de grande utilidade para a própria empresa, o que nos garantiu um grande 

apoio por parte das pessoas entrevistadas. 

Por motivos de confidencialidade, chamaremos a empresa estudada de Empresa X. 
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3.4. Protocolo do Estudo de Caso 

Segundo Yin (1989 : 70), “um protocolo de estudo de caso é mais do que um 

instrumento. O protocolo contém o instrumento mas também contém os procedimentos 

e regras gerais que devem ser seguidas usando o instrumento... ”. O protocolo é uma das 

principais técnicas para aumentar a confiabilidade do estudo de caso, sendo composto 

das seguintes seções: 

• “Visão geral do projeto de estudo de caso (objetivos do projeto, temas do estudo de 

caso, e leitura relevante sobre o tópico em investigação); 

• Procedimentos de campo (credenciais e acesso ao local de estudo de caso, fontes 

gerais de informações, e lembretes procedimentais); 

• Questões do estudo de caso (as questões específicas que o investigador do estudo de 

caso precisa ter em mente ao coletar dados,  tabelas para dados específicos, e as 

fontes potenciais de informação para responder cada questão); e 

• Guia para o relatório de estudo de caso (introdução, formato da narrativa, e 

especificação de qualquer informação bibliográfica e outra documentação)”. 

Não haverá outros pesquisadores de campo além do pesquisador autor da 

dissertação. Sendo assim, a visão geral do projeto de estudo de caso, incluindo os 

objetivos do projeto, temas de estudo de caso e a revisão de literatura já foram 

devidamente conduzidas, não havendo necessidade de reproduzi-las novamente. 

As demais etapas serão detalhadas a seguir. 
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3.4.1. Procedimentos de Campo 

Seguindo as recomendações de Yin (1989 : 75) apresentamos alguns procedimentos 

de campo que deverão ser seguidos: 

 Obtenção de acesso a pessoas chave: uma vez conseguida a colaboração da empresa, 

procuraremos identificar a(s) pessoa(s) responsável pelos negócios eletrônicos, 

sempre encaminhando uma carta apresentando os objetivos da pesquisa e solicitando 

a colaboração para agendar uma entrevista. 

Conforme já foi apresentado, prevemos a aplicação de dois roteiros de entrevista. A 

duração estimada para cada roteiro de entrevista é de duas horas. Este prazo deve ser 

comunicado no momento de agendamento da reunião, com objetivo de minimizar o 

risco do entrevistado ter de interromper a entrevista antes de seu término por ter 

outros compromissos. 

 Recursos em campo: será imprescindível ao entrevistador levar consigo: um roteiro 

da entrevista, folhas soltas para anotações livres, lapiseira, borracha, caneta, uma 

cópia da carta de apresentação. É necessário levar também uma folha contendo os 

seguintes telefones de contato: professor orientador da tese, contato principal na 

empresa que está sob estudo. 

 Agenda para atividade de coleta de dados: na mesma folha onde constará o 

procedimento para assistência, deve ser identificada a agenda da entrevista. 

Segundo Yin (1989 : 85) existem seis fontes de evidência que devem ser o foco da 

coleta de dados para os estudos de caso: (1) documentação, (2) registros de arquivos, (3) 

entrevistas, (4) observação direta, (5) observação participativa e (6) artefatos físicos. 

Não utilizaremos observações, devido à restrições de tempo para realização da 

pesquisa e acessibilidade nas dependências da empresa.  

Com relação aos dados secundários (documentação, registros de arquivos e artefatos 

físicos) deverão ser solicitados pelo pesquisador durante a entrevista, com objetivo de 

aumentar a riqueza de detalhes sobre o caso. Os documentos que julgamos relevante a 

priori para realização desta pesquisa são: 

 Organograma da empresa. 

 Cópia de matérias de imprensa (press releases) arquivadas. 

 Se possível, uma cópia do plano de negócios referente às iniciativas de NE. 

 Caso seja uma empresa de capital aberto, solicitar os relatórios de acionistas. 
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3.4.2. Questões do Estudo de Caso 

Segundo Yin (1989 : 76) “o coração do protocolo é um conjunto de questões 

substantivas refletindo a investigação”. 

Uma das principais diferenças entre estas questões e as questões de uma pesquisa de 

campo é que estas questões são colocadas para o pesquisador, e não ao respondente, 

tendo muito mais o papel de lembretes sobre informações que devem ser coletadas. 

Conforme já foi apresentado ao discutirmos o desenho do estudo de caso, teremos 

quatro fases de pesquisa, sendo a última correspondente à análise. Os roteiros de 

entrevista utilizados podem ser consultados no Apêndice A, e foram denominados de 

Q1, Q2, Q3 e Q4 para facilitar sua referência durante este texto. Abaixo, apresentamos 

uma tabela, em que relacionamos os roteiros utilizados em cada uma das três fases que 

envolveram coleta de dados: 

Quadro 3.2: Roteiros de Entrevista Utilizados em Cada Fase da Pesquisa  

Fase Roteiro de Entrevista 

I – Coleta de Informações Gerais Q1 

II – Identificação dos Graus de Descentralização e dos 

Critérios de Análise 

Q2 

III – Análise dos Graus de Descentralização Q3 (com material de apoio) e 

Q4 
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3.4.3. Guia para o Relatório do Estudo de Caso 

Yin (1989 : 79) coloca que esta parte do planejamento é muitas vezes negligenciada 

pelo pesquisador. Porém é uma etapa também muito importante pois saber qual o 

resultado onde se quer chegar certamente auxiliará o pesquisador permitindo direcionar 

a entrevista e realmente obter os dados de que precisa para responder às questões e 

atingir os objetivos inicialmente propostos para a pesquisa. 

Existem várias estruturas para diferentes tipos de estudo de caso, sendo que 

utilizaremos nesta pesquisa a estrutura analítico-linear. Segundo Yin (1989 : 138), “esta 

é uma abordagem padrão para compor relatórios de pesquisa. A seqüência de tópicos 

envolve o problema a ser estudado, os métodos utilizados, as descobertas dos dados 

coletados e analisados, e as conclusões e implicações das descobertas”. 

Além de expormos e comentarmos os dados coletados sobre os negócios eletrônicos, 

analisaremos também os grau de descentralização de NE, utilizando como base a 

metodologia apresentada na revisão de literatura, e o Instrumento para Seleção de 

Estruturas apresentado no quadro 2.3. 

Procuraremos também analisar as adaptações necessárias para aplicação desta 

técnica ao caso específico de NE. 
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3.5. Representatividade, Validade e Confiabilidade da Pesquisa 

Uma clara limitação do estudo de caso é sua representatividade, uma vez que não 

permite generalizações, devendo ser considerado apenas dentro do caso efetivamente 

pesquisado. Porém, esta limitação não invalida este método, uma vez que o objetivo é 

provocar, e não testar hipóteses, aumentando a compreensão sobre um determinado 

problema (Selltiz, 1974). 

Mesmo não sendo possível a generalização probabilística, Yin (1989) coloca que é 

possível a generalização analítica, em que “teorias desenvolvidas previamente são 

usadas como padrões para comparar os resultados empíricos do estudo de caso”. 

Outros dois aspectos importantes a serem considerados são a validade e a 

confiabilidade. 

A validade da pesquisa, diz respeito a se você está realmente medindo o que deseja 

e pensa que está medindo (Kerlinger, 1980). É difícil de ser avaliada, principalmente em 

uma pesquisa exploratória qualitativa. Como bem observa Selltiz (1974): “... raramente 

um pesquisador sabe, de antemão, se sua medida tem validade satisfatória, a não ser que 

isso tenha sido demonstrado em estudos anteriores, referentes à mesma característica”.  

Yin (1989) coloca três tipos de validade: 

 Validade de constructo: que é assegurar as medidas operacionais corretas para os 

conceitos a serem estudados. 

A preocupação com este critério de validade começou já na apresentação do modelo 

conceitual da pesquisa, onde procuramos colocar os conceitos que procuramos 

levantar na pesquisa. 

Foi realizada também a análise criteriosa de todas as questões colocadas, antes de 

sua aplicação, tanto pelo pesquisador quanto pelo seu orientador, evitando termos 

que pudessem causar confusão, prevendo também os pontos em que seria necessária 

uma intervenção para explicação de algum conceito. As entrevistas foram realizadas 

obrigatoriamente pelo próprio autor, de forma que foi possível esclarecer ainda 

eventuais dúvidas que o entrevistado tivesse em alguma pergunta, sobre o que se 

estava querendo descobrir. 

 Validade interna, que não se aplica à nossa pesquisa, pois não realizamos a análise 

de relações causais. 

 66



3. Metodologia de Pesquisa 

 Validade externa: que é o domínio para o qual a pesquisa pode ser generalizada. 

Conforme já apresentamos, a pesquisa é restrita ao caso estudado, não sendo 

possível uma generalização probabilística. Porém, isto não invalida a possibilidade 

de aplicação da metodologia que iremos utilizar para outros casos, com suas devidas 

adaptações. Certamente os resultados obtidos serão diferentes, porém, o 

conhecimento teórico e o domínio sobre as ferramentas apresentadas podem servir 

para a sua utilização em casos futuros. 

A confiabilidade da pesquisa, que Kerlinger (1980) chama de fidedignidade, está 

associada com estabilidade e precisão, ou seja, se o valor medido corresponde ao 

“verdadeiro” valor, podendo ser verificado, por exemplo, com a consistência das 

respostas em aplicações repetidas (Selltiz, 1974). Yin (1989) coloca que a 

confiabilidade permite que o estudo possa ser repetido, obtendo-se os mesmo 

resultados. 

Por se tratar de um estudo de caso, não temos condições de medir estatisticamente a 

confiabilidade da pesquisa, porém, tomamos uma série de medidas para aumentar a 

confiabilidade. Elaboramos o protocolo de estudo de caso, de forma a conferir maior 

objetividade ao processo de coleta de dados. Entrevistamos várias pessoas na 

organização, confrontando e analisando diferentes percepções sobre os negócios 

eletrônicos, de forma a minimizar viéses pessoais sobre os negócios eletrônicos. 

Também submetemos as análises para serem avaliadas por dois dos entrevistados, que 

justamente respondem diretamente pelos negócios eletrônicos. 

Mesmo com todos estes cuidados, o método utilizado possui vários limitações 

decorrentes da subjetividade das respostas. A principal análise a ser conduzida nesta 

dissertação sobre graus de descentralização, apresentada no item 4.4., utiliza-se de 

informações dadas pelos respondentes a partir de suas percepções sobre a adequação de 

cada alternativa de estrutura, segundo cada critério de análise. As limitações são 

exploradas em maior profundidade no item 5.3.1. 

A seguir, iniciamos a apresentação do estudo de caso propriamente dito. 
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4. Apresentação do Estudo de Caso 

Apresentamos a seguir o estudo de caso realizado. Salientamos que até o momento 

tivemos uma preocupação muito grande em evitar os “estrangeirismos”, traduzindo os 

principais termos em inglês para um correspondente na língua portuguesa. Porém, nesta 

seção, alguns termos serão colocados em inglês para não desfigurarmos o levantamento 

realizado, seja para refletir o termo utilizado na empresa pesquisada, seja porque não 

encontramos um termo em português que transmitisse por completo o significado da 

palavra em inglês. 

 

4.1. Apresentação da Empresa 

A Empresa X é uma das maiores empresas mundiais em seu setor de atuação, que 

atende clientes em mais de 170 países, estando presente em quase todos os países da 

América do Sul. Produz cerca de oito mil itens de diversas categorias, tal como 

Químicos, Plásticos e Fibras, Produtos de Performance, Produtos para Agricultura e 

Nutrição, Petróleo e Gás.  

Segundo o seu website, a Empresa X norteia suas operações com base no 

desenvolvimento sustentável e busca o equilíbrio dos aspectos econômicos, ambientais 

e sociais. Dos quase 100 mil colaboradores, cerca de 10 mil trabalham com pesquisa, 

aplicações técnicas e desenvolvimento de novas tecnologias.  

Atualmente, possui no Brasil cerca de 10 centros produtivos distribuídos nas 

regiões Sudeste e Nordeste. Disponibiliza uma linha diversificada de produtos químicos, 

corantes, tintas e vernizes (tintas imobiliárias, industrial, automotiva e repintura), 

dispersões, pigmentos, auxiliares, vitaminas, produtos para agricultura, tintas de 

impressão, pré-misturas vitamínicas, plásticos de engenharia, sistemas de poliuretanos e 

poliestireno.  

O escritório brasileiro é responsável por toda a operação da América do Sul. 

Segundo o seu website, as vendas na região totalizaram aproximadamente 1,7 bilhão de 

dólares, dos quais cerca de 960 milhões representam as vendas totais das várias 

empresas que compõem o grupo da Empresa X no Brasil. 

Com relação à estrutura organizacional, a Empresa X possui cinco vice-

presidências conforme organograma a seguir. 
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Figura 4.1: Organograma da Empresa X 
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A estrutura é matricial, e cada unidade de negócios ou departamento se reporta ao 

seu superior na região, e também para o responsável pela área na matriz. 

Uma vice-presidência e duas áreas de apoio são chamadas internamente de 

funcionais: a de Planejamento Estratégico e Novos Negócios, a de Recursos Humanos, e 

a de “Serviços”, que foi escrita entre aspas porque oficialmente não é esta a sua 

denominação, sendo acumulados sob sua responsabilidade os serviços de apoio às áreas 

de negócios. Além do Departamento de eCommerce, também estão sob 

responsabilidade desta vice-presidência as áreas de TI, Finanças, Compras, Logística, 

Auditoria e Qualidade. 

As demais quatro vice-presidências são de negócios, divididas em 9 Business Units 

principais, responsáveis por segmentos mais específicos, explicados no quadro 

apresentado a seguir. 
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Quadro 4.1: Unidades de Negócio da Empresa X 

BU Breve Explicação  

Agronegócios Produtos químicos para lavouras e plantações 

Tintas Decorativas Tintas imobiliárias 

Tintas Industriais Tintas para indústrias, montadoras e repintura (oficinas) 

Químicos de Performance Produtos para  industria de Pigmentos, Couros , Têxtil e 

Especialidades químicas 

Polímeros Funcionais Produtos para  indústria de tintas, têxtil, adesivos e papel 

Poliuretanos Produtos para  indústria de calçados e automobilística 

Química Fina Produtos para nutrição humana, animal, cosméticos e 

farmacêuticos 

Plásticos Produtos para indústria de embalagens, eletro-
eletrônicos, refrigeração, descartáveis, construção civil, 
automobilística.  

Químicos Industriais Inorgânicos, petroquímicos e intermediários. 

 

A seguir, passamos a explorar mais detalhadamente as iniciativas de NE da 

Empresa X. 
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4.2. Os Negócios Eletrônicos na Empresa X 

4.2.1. Iniciativas de Negócios Eletrônicos 

A Empresa X possui 8 iniciativas principais de negócios eletrônicos, a saber: 

a) Extranet: com várias ferramentas, incluindo um portal de vendas com comércio 

eletrônico, além de outros serviços para facilitar o contato com o cliente; 

b) Portal: diferencia-se da aplicação anterior porque o objetivo principal é fornecer 

informações institucionais sobre a empresa; 

c) VMI: sigla para Vendor Managed Inventory, onde a Empresa X monitora o estoque 

do cliente, providenciando abastecimento contínuo; 

d) SMI (Supplier): sigla para Supplier Managed Inventory, semelhante ao VMI, mas 

voltado para os  fornecedores; 

e) Elemica: mercado eletrônico voltado para a indústria química; 

f) E-procurement: que corresponde às compras pela Internet; 

g) EDI: sigla para Electronic Data Interchange, utilizado pela Empresa X apenas para 

alguns casos específicos, normalmente quando exigido por outra empresa; 

h) EAI: sigla para Enterprise Application Integration, que é uma abordagem para 

integração de aplicações de TI. 

A seguir, exploramos cada iniciativa mais detalhadamente. 

 

a) Extranet 

Inicialmente, cada área de atuação mundial da Empresa X (Nafta, América do 

Sul, Europa, Ásia) possuía sua própria iniciativa de comércio eletrônico.  

No Brasil, foi lançada a primeira iniciativa em 2000, conquistando 500 clientes 

ativos em um universo de 5000 clientes. 

Foi criado um comitê mundial de comércio eletrônico, e decidiram, em 2002 

fazer uma nova ferramenta, para ser usada mundialmente. 

As principais funcionalidades abrangidas pela ferramenta utilizada 

mundialmente são: 

• Entrada de pedido: permite que os clientes insiram seus pedidos pela 

Internet 
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• Consulta de pedidos: permite que, uma vez inserido o pedido,  o cliente 

possa visualizar a sua situação até o momento da entrega 

• Troca de informações entre o cliente e a Empresa X 

• Catálogo de produtos 

• eFinance: permite que o cliente acesse informações financeiras sobre contas 

a pagar. 

Por ser uma ferramenta utilizada mundialmente, o desenvolvimento de novas 

funcionalidades, bem como a adaptação para características locais ou específicas de 

cada unidade de negócios, é feita de forma centralizada, coordenada pela matriz. 

Quando é necessário desenvolver algo, a filial fica encarregada de enviar uma 

solicitação com a especificação, recebendo depois o orçamento da alteração para 

aprovação. 

 

b) Portal 

Iniciativa que abrange o site na Internet, voltado principalmente para fornecer 

informações institucionais da Empresa X e servir como um ponto de contato com os 

múltiplos públicos interessados (clientes, fornecedores, estudantes, etc). 

 

c) VMI 

Sigla para Vendor Managed Inventory, ou Estoque Gerenciado pelo Vendedor. 

Corresponde à solução para se gerenciar o estoque da empresa cliente, de forma a 

poder providenciar o reabastecimento de forma mais eficiente. 

Basicamente, as informações são mandadas pelo cliente para a empresa, que 

automaticamente integra tais informações com o ERP. O envio de novas remessas 

do produto é feito sem a necessidade do cliente realizar uma ordem de compra, uma 

vez que, de posse das informações, a Empresa X pode calcular o ponto de re-

suprimento e enviar automaticamente o produto aos seus clientes. 
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Figura 4.2: Solução de VMI na Empresa X 
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Um dos entrevistados citou o caso de uma grande indústria cliente da Empresa 

X, que possui 10 produtos com VMI. Em um item específico, conseguiram com o 

VMI uma redução de 36% no estoque mantido pelo cliente, que obviamente ficou 

extremamente satisfeito. 

A adoção do VMI envolve uma ampla negociação entre a Empresa X e o cliente. 

São envolvidas uma pessoa do eCommerce, uma de IT e uma de Logística. A área 

de logística inicialmente define o cliente, e o grupo elabora um business plan e um 

business case para convencer primeiramente a área de vendas da própria Empresa X. 

Começam convencendo o gerente de vendas, que é efetivamente o decisor, para 

depois convencer o vendedor. Com a aprovação da área de vendas, apresentam 

então a solução para o cliente. 

 

d) SMI 

É o processo inverso ao VMI, onde é enviada a informação sobre o estoque da 

Empresa X aos fornecedores. O termo corresponde a Supplier Managed Inventory, 

ou Estoque Gerenciado do Fornecedor. 

Fazem contrato com fornecedores para programação de remessa, de forma que 

quando o produto atinge o nível de reabastecimento, o fornecedor automaticamente 

emite a fatura e envia o produto à Empresa X. 

O modelo da aplicação é muito semelhante ao exposto na figura 4.2. para o 

VMI, apenas invertendo as posições, uma vez que a Empresa X é que é o cliente 

nesta situação. 

 73



4. Apresentação do Estudo de Caso 

 

e) Elemica 

O Elemica é uma comunidade virtual fundada pelas 22 maiores empresas 

globais do setor químico, contando hoje com mais de 100 empresas afiliadas. 

Ainda não existe representação no Brasil para o Elemica, uma vez que eles ainda 

não consideram a escala existente atraente o suficiente para montar uma operação 

local. 

Utiliza-se do padrão CIDX (Chemical Industry Data Exchange), que é regulado 

por uma instituição de mesmo nome, criada justamente para padronizar o 

intercâmbio de dados na indústria química, da mesma forma que outras indústrias 

possuem seus respectivos padrões. Por exemplo, no setor bancário, existe o padrão 

CNAB utilizado para intercâmbio de dados entre os bancos e seus clientes. 

A Empresa X é pioneira na utilização do Elemica na América Latina, NAFTA, 

Ásia e Europa, tendo realizado em 2002 a primeira transação eletrônica no Brasil 

através do portal, comprando de uma fornecedora. 

A principal diferença do Elemica é que é utilizado para interligar ERP com ERP. 

O portal também oferece outros serviços como o VMI, e diferentes tipos de 

transações logísticas.  

O comprador entra no seu sistema de gestão (ERP) e faz a ordem de compra 

normalmente. Automaticamente, é enviada uma mensagem no padrão XML para o 

Elemica, que manda para o fornecedor, que integra o pedido em seu ERP, de forma 

também automática. 

Porém, existe o caso de empresas que só farão a integração se a empresa utilizar 

este portal. Foi citado o caso de uma grande empresa multinacional do setor de bens 

de consumo, que exigiu que seus fornecedores em todo o mundo utilizassem esse 

portal. 

O Elemica também já está preparado para se conectar a outros mercados 

eletrônicos, como por exemplo, o Eyeforchem (outro portal da indústria química), o 

Covisint (mercado eletrônico da indústria automobilística), o Rubber Network (da 

indústria de borracha), etc. 
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f) E-Procurement 

Na área de compras também são utilizados diferentes soluções com o objetivo de 

automatizar e melhorar continuamente o processo de compras. São usadas soluções 

para cotação eletrônica, integração, gerenciamento de estoques entre outras.  

O e-procurement é utilizado não apenas para os chamados itens de MRO 

(Manutenção, Reparo e Operações), ou seja, material de escritório, ferramentas, 

materiais de limpeza, mas também é estratégico para auxiliar a aplicação das 

estratégias materiais diretos.  

 

g) EDI 

Em alguns casos específicos, como para montadoras e bancos, a Empresa X 

ainda utiliza a comunicação por EDI (Electronic Data Interchange).  

Figura 4.3: EDI utilizado na Empresa X 
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Basicamente a Empresa X contrata uma VAN (Value Added Network), que é um 

serviço oferecido por empresas para prover a infra-estrutura, ficando responsável 

por fazer a conversão dos padrões dos arquivos para um padrão que os sistemas da 

Empresa X compreendam.  

 

h) EAI 

Esta sigla corresponde a Enterprise Application Integration, é uma abordagem 

recente para arquitetar a integração entre os sistemas internos das organizações.  

As empresas em geral investiram em várias soluções de TI, como sistemas 

integrados de gestão empresarial (ERP, ou Enterprise Resource Planning), sistemas 

para gerenciamento do relacionamento com os consumidores (CRM, ou Customer 

Relationship Management), sistemas de inteligência empresarial (BI, ou Business 
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Intelligence), além de possuírem e continuarem a desenvolver uma série de 

aplicações específicas.  

O EAI envolve uma arquitetura para integrar estas aplicações. Sua grande 

vantagem consiste na flexibilidade, permitindo que a empresa troque um sistema ou 

módulo do sistema, reduzindo drasticamente o tempo necessário para fazer as 

integrações entre os vários sistemas diferentes que precisam conversar entre si. 

No caso da Empresa X, permite que várias aplicações conversem com os 

sistemas de gestão empresarial e o sistema de Data Warehouse. 
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4.2.2. O Processo de Adoção dos Negócios Eletrônicos 

A adoção de ferramentas de negócios eletrônicos provoca muitas alterações nos 

processos da empresa. 

Por exemplo, em uma unidade de negócio desta empresa, os vendedores possuem 

um Notebook com acesso via satélite ao sistema de gestão empresarial para lançar os 

pedidos e consultar informações. No entanto, o custo do processo é elevado devido ao 

canal de comunicação e às licenças de uso do sistema, além da necessidade de 

treinamento dos vendedores nessa ferramenta. Neste caso a utilização das ferramentas 

de eCommerce trouxe grande valor para a empresa, pois os clientes estão passando a 

realizar o auto-serviço, através da extranet. Cabe salientar que os clientes desta unidade 

de negócios são geralmente distribuidores de produtos da Empresa X, que revendem 

para os verdadeiros consumidores que são os agricultores e fazendeiros.  

O grande benefício gerado pela ferramenta é possibilitar que os vendedores desta 

unidade, sendo estes engenheiros, visitem os seus canais (distribuidores, revendedores e 

clientes finais) para promover os produtos da Empresa X, e até em alguns casos 

estratégicos, pesquisar novas aplicações ou novas necessidades, podendo até demandar 

o desenvolvimento de novos produtos. 

Um dos Consultores de eCommerce entrevistados traçou um gráfico para 

simbolizar os benefícios potenciais de várias tecnologias para transação entre as 

empresas.  

Figura 4.4: Benefícios Potenciais de Tecnologias para Transação entre Empresas 

Benefícios

Tel./Fax E-commerce CRP VMI CPFR
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A medida que os benefícios aumentam, também são maiores as complexidades da 

ferramenta e a sofisticação para sua implementação. 

O comércio eletrônico no universo B2B, geralmente, é uma ferramenta de auto-

atendimento para entrada de pedidos, substituindo o telefone ou o fax. Porém, já traz 

benefícios importantes para a eficiência do processo.  

O entrevistado faz uma distinção entre CRP e VMI, dois conceitos que segundo ele 

são confundidos no mercado. O CRP, de Continuous Replenishment Processing, ou 

seja, processamento contínuo de reposição, corresponde ao monitoramento dos estoques 

do cliente pelo fornecedor, permitindo a reposição contínua do estoque. Já o VMI 

(Vendor Managed Inventory), envolve um conceito mais amplo, onde uma empresa 

fornecedora, como no caso da Empresa X, administra o estoque do cliente, inclusive 

tendo informações sobre previsão de venda e produção, podendo assim administrar 

muito melhor o estoque e a programação futura das reposições. 

Já o CPFR (Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment) é um 

conceito bastante novo, sendo uma evolução do ECR (Efficient Consumer Response).  

Conforme já foi abordado na revisão de literatura, o CPFR tem por objetivo integrar 

todo o sistema de valor, desde as empresas fornecedoras das matérias primas (a 

indústria química se enquadraria aqui), passando pelas empresas de bens de consumo, 

até o varejo, quando finalmente o produto atinge o consumidor final. 

Apesar de admitir que ainda este conceito está bem distante da realidade praticada, 

o mesmo entrevistado acredita que as pessoas engajadas em logística e em marketing 

deveriam se preocupar em conhecer melhor este conceito, pois mais cedo ou mais tarde 

a indústria passará a adotá-lo. 

Entre os principais desafios encontrados no processo de adoção do comércio 

eletrônico foram destacados principalmente: 

• Capacitação: as pessoas ainda não estavam (e algumas ainda não estão) 

capacitadas para utilizar a Internet como ferramenta de negócios. Uma das 

pessoas entrevistadas citou o caso de uma grande empresa, líder no setor de 

cosméticos que, por motivos de segurança, até hoje ainda não permite acesso de 

seus funcionários à Internet. 

• Cultura: existe a “inércia”, ou seja, uma tendência a se continuar fazendo as 

coisas da forma como sempre foram feitas. Foi citado por um entrevistado do 

Departamento de eCommerce, que muitas vezes a maior barreira não está nos 
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clientes, mas na sua própria estrutura. Os clientes que estão sendo escolhidos 

para utilizar a Internet gostam e aderem rapidamente à ferramenta, porém, os 

vendedores da Empresa X apresentam resistências na sua utilização. Para 

vencer estas barreiras, são utilizadas estratégias de comunicação para informar 

e preparar os colaboradores para mais este passo. Desta forma, procura-se 

engajar os vendedores, demonstrando que a ferramenta da Internet não é 

complicada. 

• Manutenção dos cadastros: uma das etapas importantes e trabalhosas para que o 

comércio eletrônico funcione é a manutenção dos cadastros. Quando o processo 

é manual, o vendedor interno, ao digitar o pedido, complementa as informações 

que faltam e corrige informações erradas. Porém, como esse acerto não é feito 

no cadastro, mas especificamente na transação, ele precisa repetir o 

procedimento a cada venda realizada. Com ferramentas de negócios 

eletrônicos, uma vez que o processo torna-se automatizado, é preciso manter 

todo o cadastro sempre atualizado! Isto gera um grande volume de atividades 

para a unidade de negócios, principalmente no início, além de um esforço 

contínuo de manutenção. 

• Mudança dos processos: a alteração dos processos tradicionais é uma tarefa 

bastante complexa, tanto pelo fator já citado da inércia, quanto pelo fator 

cultural do medo das pessoas de que essa ferramenta possa substituí-las no 

emprego, ou receio pela incapacidade de assumir novas responsabilidades. 

• Adaptação da área de TI: As novas ferramentas de comércio eletrônico exigiam 

profissionais com um perfil diferente e com competências técnicas também, já 

que as ferramentas não seriam utilizadas por clientes internos e sim pelos 

clientes da companhia. Como conseqüência, a área de TI teve que formar 

profissionais que tivessem a capacidade de desenvolver aplicações com foco no 

cliente (funcionais, amigáveis e que atendessem as reais necessidades do 

cliente) e de resolver eventuais dificuldades/problemas de maneira rápida e 

assertiva. Outra dificuldade encontrada foi a de alocação adequada de recursos 

para desenvolvimento e manutenção versus prazos exigidos, pois como citado 

anteriormente qualquer atraso do projeto tem um impacto direto nos clientes da 

companhia. A solução encontrada foi alocar um gerente técnico que fosse 

responsável por gerenciar os aspectos operacionais da tecnologia (negociações 
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de recursos, prazos, gestão dos projetos de desenvolvimento ou aquisição de 

soluções, etc), enquanto que a equipe de eCommerce pôde concentrar-se nas 

atividades mais estratégicas da utilização dos negócios eletrônicos junto com as 

unidades de negócios. 

Apesar destas barreiras e desafios, os resultados obtidos são muito significativos. 

Em 2002, a Empresa X comercializou por comércio eletrônico 15% do volume total de 

vendas, transacionando quase R$ 300 milhões. Segundo um ranking de uma revista 

sobre informática de grande circulação nacional, a Empresa X é a empresa do setor 

químico com maior faturamento gerado por comércio eletrônico. 

A estimativa da empresa é que em 2003 sejam comercializados R$ 600 milhões e 

que, até 2005, pelo menos 50% das transações sejam feitas por comércio eletrônico. 

Mesmo com estes resultados, o eCommerce, como um departamento vinculado 

diretamente ao Vice-Presidente de Serviços, tende a passar por uma reestruturação, com 

a descentralização das atividades de eCommerce pelas áreas de negócio. É reconhecido 

que a existência de um departamento dedicado ao comércio eletrônico foi essencial no 

início para garantir a adesão das áreas de negócio, disseminando a cultura da Internet. O 

motivo para a empresa estar discutindo esta mudança é a percepção, por parte da alta 

direção, que o  comércio eletrônico já está em um movimento crescente de utilização, 

diminuindo a necessidade de um esforço centralizado.   

Já foi sinalizado um novo desafio para o gerente de eCommerce dentro da própria 

empresa assim que a área for “remodelada”, e ele está engajado em delinear uma nova 

alternativa de estrutura para que os negócios eletrônicos continuem sua trajetória de 

crescimento dentro da Empresa X. Sua maior preocupação reside justamente em fazer 

com que não haja um retrocesso no processo de adoção dos negócios eletrônicos, assim 

que a área deixar de existir. 

Esta situação nos propiciou um ambiente altamente propício para a análise sobre 

centralização e descentralização, pois a própria empresa percebeu a utilidade do estudo 

e da metodologia proposta, colaborando no fornecimento das informações. A seguir, 

detalhamos a análise sobre os graus de descentralização dos negócios eletrônicos na 

Empresa X. 

 

 80



4. Apresentação do Estudo de Caso 

4.3. Estrutura Organizacional para NE 

Com o objetivo de acelerar o processo de digitalização da empresa, foi criada uma 

Vice-Presidência (VP) Global de eCommerce. Buscou-se um diretor de negócios para 

dirigir esta nova área e liderar a disseminação desta nova modalidade de negócios pelas 

várias operações da Empresa X ao redor do mundo. Em cada região de atuação da 

Empresa X (Europa, NAFTA, Ásia e América do Sul), foi criada uma gerência de 

eCommerce que se reportava a um Vice-Presidente regional (no caso do Brasil ao VP de 

Serviços) e também ao VP Global de eCommerce. 

Essa vice-presidência mundial existiu por aproximadamente um ano e meio, desde 

meados de 2000 até o final de 2001, quando foi então extinta. Os gerentes de 

eCommerce regionais passaram a responder ao vice-presidente global de IT, que passou 

a acumular as duas funções. Mesmo assim, a mudança organizacional ocorrida na 

matriz não foi significativa, pois toda a estrutura existente antes para eCommerce, com 

as mesmas atividades e atribuições, foi trazida praticamente de forma integral para o 

comando desse vice-presidente global de IT e eCommerce. 

No Brasil, o Departamento de eCommerce foi criado em dezembro de 2000, 

inicialmente com 5 pessoas, respondendo ao vice-presidente de “Serviços”.  

No início, a pessoa que foi contratada para liderar a área e que continua até hoje 

como gerente, conversou com vários diretores e VPs para avaliar o melhor modelo de 

estrutura, sendo decidida a adoção de uma estrutura centralizada. 

As principais atribuições do Departamento de eCommerce são: 

• Estratégia: Verificar as estratégias de cada unidade de negócios e definir como 

os negócios eletrônicos podem auxiliar a estratégia. 

• Definição das metas e follow-up: a área define as metas para transações 

eletrônicas de cada unidade de negócio e faz o acompanhamento destas metas. 

Atua para verificar, junto aos clientes que foram treinados para utilizar o 

comércio eletrônico, qual o percentual ainda comprado por vias tradicionais, 

bem como identificar os motivos para não se ter utilizado a Internet nestes casos. 

• Planejamento das ferramentas de negócios eletrônicos para atendimento dos 

clientes e áreas, acompanhando seu desenvolvimento pela área de TI. 

• Treinamento e suporte: envolvendo o treinamento tanto de clientes quanto de 

membros da unidade de negócio durante o plano de implementação 
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• On-Going: que envolve o gerenciamento do pedido e o papel de business leader, 

liderando as pessoas das unidades de negócio na utilização do comércio 

eletrônico. Envolve também a identificação das necessidades das unidades de 

negócios por novas ferramentas ou de adaptação nas existentes, bem como a 

modelagem dos processos. O posterior gerenciamento do desenvolvimento da 

solução é responsabilidade da área de TI. 

 

Atualmente o Departamento de eCommerce possui, além do gerente, mais quatro 

Consultores de eCommerce, além de um treinee. Cada consultor é responsável por 

atender uma ou mais unidades de negócio, em determinadas soluções (as iniciativas de 

negócios eletrônicos da Empresa X serão discutidas mais detalhadamente adiante). 

Nas áreas de negócio existem os Focal Points. São pessoas oriundas da própria 

unidade de negócio, responsáveis por serem os “interlocutores” da unidade na 

implantação dos negócios eletrônicos. O Departamento de eCommerce chama o 

conjunto dos Focal Points de Core Team. Estas pessoas auxiliam nas seguintes tarefas: 

• Definição da estratégia de negócios eletrônicos: fixando as metas e as estratégias 

de atuação juntamente com o Departamento de eCommerce. 

• Definição de quais clientes da unidade de negócios serão abordados, com 

objetivo de fazer com que passem a utilizar as novas ferramentas. Esta análise 

não leva em consideração apenas o volume de compras, mas se o cliente irá 

efetivamente utilizar a ferramenta. As barreiras são muitas, variando desde não 

haver acesso à Internet para os funcionários, até a questão cultural de se confiar 

em uma ferramenta tecnológica, substituindo-se o contato pessoal. 

• Implementação das soluções, atuando junto aos clientes das unidades de 

negócio, treinando-os e liderando-os na utilização da ferramenta. 

A área de TI precisa atuar em estreita sintonia com o Departamento de eCommerce 

na adoção dos negócios eletrônicos. 

Quaisquer novas ferramentas ou funcionalidades detectadas pelo Departamento de 

eCommerce são implementadas posteriormente pela área de TI. Também as alterações 

de versão nas ferramentas de TI, tal como no sistema de gestão empresarial (ERP) 

utilizado pela Empresa X, podem provocar alterações nos processos. Antes de serem 

realizadas precisam ser devidamente comunicadas para o Departamento de eCommerce, 
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para se analisar eventuais impactos sobre os processos que envolvem os negócios 

eletrônicos. 

Devido à esta estreita interdependência entre as áreas de eCommerce e TI, 

detalhamos abaixo a gerência de Tecnologias Web e Serviços aos Cliente, que faz esta 

ponte entre as duas áreas: 

Figura 4.5: Organograma da Gerência Responsável pelas Aplicações de NE 

 

Tecnologias WEB 
e Serviços ao

Cliente

Extranet Portal /
Aplicações Web

Business
Integration

O gerente desta área se reporta diretamente ao CIO do grupo da Empresa X, assim 

como as duas outras gerências que são de Infra-estrutura (equipamentos e redes) e 

Sistemas (fábrica de software, e equipe do sistema de gestão empresarial).  

No que se refere a comércio eletrônico, as atribuições da área de Tecnologias Web 

e Serviços ao Cliente são: 

• Gerenciamento e execução dos projetos para implementação das soluções de e-

business: em alguns casos a área adota soluções globais da Empresa X, como é 

o caso da ferramenta de extranet. Alterações nesta ferramenta são realizadas de 

forma centralizada, somente pela Matriz, e os custos são repassados para a filial 

que solicitou a alteração. Até maio de 2003 o Departamento de eCommerce 

tinha orçamento próprio para decidir sobre as alterações a serem realizadas, 

porém, atualmente, o custo é arcado pela Unidade de Negócios. Toda a 

negociação, bem como o gerenciamento do desenvolvimento é realizado pela 

área de TI. 

• Homologação dos fornecedores para as soluções: para algumas soluções, a 

unidade brasileira, responsável pela operação na América do Sul, tem 

autonomia para contratação de fornecedores locais. A seleção é feita pelo 

Departamento de eCommerce, porém a homologação dos fornecedores, bem 

como o gerenciamento do projeto é realizado por esta área. Quando é 
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necessário o desenvolvimento de uma nova ferramenta, a  contratação dos 

programadores também é responsabilidade da área. 

• Manutenção técnica das soluções: a continuidade posterior das soluções é 

também responsabilidade da área de TI. 

Conforme já foi apresentado, a Empresa X possui nove áreas de negócio 

(denominadas Business Units). Na área de Tecnologias Web e Serviços ao Cliente, 

existem os coordenadores de conta. Existem seis coordenadores que atendem, cada um, 

algumas BUs específicas. 

A estrutura atual está em questionamento, e o Gerente de eCommerce, bem como o 

Vice-Presidente de Serviços ao qual está subordinado, acreditam que é necessário 

promover uma mudança semelhante à ocorrida na matriz, onde a área de eCommerce foi 

absorvida pela área de TI. Porém, com o direcionamento no sentido de descentralizar as 

atividades existentes para as áreas de negócio, para que elas passem a atuar mais 

efetivamente com a utilização das ferramentas de NE. Esta situação foi extremamente 

propícia para realizarmos a análise proposta sobre os graus de descentralização de NE, 

explorada a seguir. 
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4.4. Análise Sobre os Graus de Descentralização de NE 

4.4.1. Identificação dos Graus de Descentralização e dos Critérios para Análise 

para o Caso da Empresa X 

Apenas para recapitular a metodologia proposta, na Fase II foi aplicado um 

questionário para identificar os possíveis graus de descentralização dos NE (Q2), bem 

como critérios relevantes para uma decisão sobre qual a estrutura mais adequada.  

Participaram desta etapa o gerente do Departamento de eCommerce, o gerente de 

Tecnologias Web e dois membros de sua equipe, um dos quais responsável pela 

ferramenta de extranet, previamente explicada, e a outra pessoa sendo a supervisora de 

serviços ao cliente. 

Foram identificadas três alternativas de estrutura para os negócios eletrônicos, a 

saber:  

 

• CE centralizado: corresponde à estrutura atual, com um Departamento de 

eCommerce centralizado na empresa, servindo as várias Business Units (BU). 

Figura 4.6: CE Centralizado (A1) 

eCommerce

Estratégia
Definição das soluções
Negociação/contratação de

fornecedores
Definição de Metas e Follow Up
On-going (acompanhamento)
Suporte para plano de

implementação

TI Business
Unit 1

Soluções (gerenc. e execução
dos projetos)

Homologação de fornecedores
Manutenção Técnica

Determina quais os clientes
Responsáveis pelo plano de
implementação
Core Team
Propagar o e-commerce

Tecnologias Web
e serviços ao cliente

Focal Point

B.U. 2

F. P.

B.U.‘n’

F. P.

...

 

• CE incorporado em TI: uma estrutura em que a maior parte das atividades de 

comércio eletrônico seria absorvida pela gerência de Tecnologias Web, dentro da 

diretoria de Tecnologia de Informação. 
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Figura 4.7: CE Incorporado em TI (A2) 
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• CE  descentralizado: onde as atribuições do atual Departamento de eCommerce 

seriam descentralizadas para as BUs. 

Figura 4.8: CE Descentralizado (A3) 
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Nesta mesma etapa, também foram levantados quais os critérios que deveriam ser 

considerados na análise sobre os graus de descentralização do Departamento de 

eCommerce. Foi realizada uma intensa discussão entre os participantes para não apenas 

definirmos os critérios, mas também chegarmos a uma explicação, a mais precisa 

possível, com objetivo de facilitar o entendimento dos futuros entrevistados, de tal sorte 

que respondessem de acordo com o que realmente estávamos querendo descobrir, 

aumentando assim a confiabilidade e a validade da pesquisa. 

 86



4. Apresentação do Estudo de Caso 

Quadro 4.2: Critérios para Análise dos Graus de Descentralização 

Critérios para análise Explicação (entenda por “estrutura” a “alternativa de estrutura 
organizacional que está sendo avaliada”) 

Custo da estrutura A estrutura é enxuta, eficiente, tem baixo custo (melhor uso dos recursos, 
menor retrabalho) 

Velocidade no atendimento A estrutura permite desempenhar rapidamente as várias atividades do processo 
de comércio eletrônico 

Viabilidade de implantação A estrutura pode ser implantada facilmente, ou com menor grau de resistência 

Clareza de responsabilidades 
e objetivos 

A estrutura permite definir com clareza as responsabilidades de seus colabores 
em relação aos resultados esperados (ou em relação ao produto final) 

Relação com Clientes A estrutura facilita o relacionamento da empresa com a estrutura do cliente 

Relação com Entidades 
Externas 

A estrutura facilita o relacionamento da empresa com outras entidades, que não 
são clientes (por exemplo: parceiros tecnológicos como VMI, governo, etc) 

Facilidade de coordenação A estrutura facilita a coordenação e/ou padronização das atividades 

Desenvolvimento de 
executivos 

A estrutura promove o desenvolvimento de executivos 

Sintonia com a estratégia 
e/ou políticas corporativas 
(Matriz) 

A estrutura facilita a sintonia entre eCommerce e a estratégia e/ou políticas 
corporativas (Matriz) 

Sintonia com a estratégia 
e/ou políticas corporativas 
(Regional) 

A estrutura facilita a sintonia entre eCommerce e a estratégia e/ou políticas 
regionais ou da Unidade de Negócios 

Facilidade de medir 
resultados / benefícios 

A estrutura facilita a medição dos resultados / benefícios (hoje feita pela área 
de eCommerce) 

Grau de diversificação das 
soluções e tecnologias 
(portfólio) de eCommerce 

A grau de diversificação das soluções e tecnologias (portfólio) de eCommerce 
favorece a estrutura  

Volume da demanda dos 
serviços da área de 
eCommerce 

A grau de oscilação do volume das atividades de eCommerce favorece a 
estrutura, otimizando recursos 

Turbulência do ambiente O grau de turbulência do ambiente da empresa favorece a estrutura 

Dispersão geográfica A dispersão geográfica da empresa favorece a estrutura (seja por dificuldades 
de acesso, comunicação, etc) 

Capacitação técnica e 
administrativa 

A capacidade técnica e gerencial existente favorece a estrutura 

Facilidade de identificar as 
necessidades da unidade de 
negócios 

A estrutura torna mais fácil a identificação das necessidades das unidades de 
negócios 

 

Elaboramos então o instrumento de coleta da Fase III, que corresponde ao roteiro 

de entrevista Q3, detalhado a seguir.  
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Quadro 4.3: Roteiro de entrevista Q3, para avaliar cada alternativa de estrutura 

segundo os critérios identificados 

Critérios para análise de 

Centralização x Descentralização 

Peso A1 A2 A3 Observações 

Custo da estrutura   

Velocidade no atendimento  

Viabilidade de implantação  

Clareza de responsabilidades e 

objetivos 

 

Relação com Clientes  

Relação com Entidades Externas  

Facilidade de coordenação  

Desenvolvimento de executivos  

Sintonia com a estratégia e/ou 

políticas corporativas (Matriz) 

 

Sintonia com a estratégia e/ou 

políticas corporativas (Regional) 

 

Facilidade de medir resultados / 

benefícios 

 

Grau de diversificação das soluções e 

tecnologia (portfólio) de NE 

 

Volume da demanda dos serviços da 

área de NE 

 

Turbulência do ambiente  

Dispersão geográfica  

Capacitação técnica e administrativa  

Facilidade para identificar as 

necessidades da unidade de negócios 

 

Observações: Notas atribuídas de 0 a 5, e pesos atribuídos de 1 a 10 

 

Foi elaborado um material de apoio, contendo a explicação sobre as alternativas de 

estrutura e sua representação gráfica, além da descrição de cada critério de análise, que 

foram devidamente apresentados e explicados aos respondentes antes que eles 

iniciassem o preenchimento da tabela acima. 
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Para cada critério de análise, solicitamos que o respondente atribuísse uma nota de 

0 a 5 (apenas número inteiros) para cada alternativa de estrutura organizacional. A nota 

0 corresponde à nota mínima, ou seja, que a estrutura é péssima segundo o critério de 

análise, e 5 corresponde à nota máxima, ou seja, que a estrutura é ótima segundo o 

critério. Logo em seguida, solicitamos que cada respondente atribuísse um peso para 

cada critério de análise, segundo sua importância, variando em uma escala de 1 a 10.  

Este processo foi interativo e conduzido pelo próprio autor desta dissertação, de 

forma a poder fornecer informações adicionais e dirimir dúvidas que pudessem surgir 

durante o seu preenchimento.  

As pessoas entrevistadas nesta etapa foram: 

• Do Departamento de eCommerce: o gerente e três consultores (nome do cargo 

dado às pessoas que trabalham no departamento); 

• Do Departamento de Tecnologias Web: o gerente e a supervisora de serviços ao 

cliente; 

• Das Unidades de Negócio: dois Focal Points das unidades de Performance 

Chemicals e Plásticos, que desempenham também a função de analistas de 

marketing em suas respectivas unidades de negócio. Por restrição de tempo, não 

pudemos entrevistar todos os Focal Points ligados ao eCommerce.  

A seguir, fazemos as análises sobre os dados coletados. 

 89



4. Apresentação do Estudo de Caso 

4.4.2. Consolidação dos Dados Coletados 

Ao consolidarmos os dados, primeiramente fizemos uma análise geral das 

avaliações individuais dos respondentes. Para cada um, calculamos a nota ponderada 

(nota atribuída para a alternativa x peso do critério), e depois somamos as notas para 

cada alternativa de estrutura. 

Constatamos que, segundo os critérios de análise utilizados, a alternativa A1 

(estrutura atual, centralizada) foi melhor avaliada por 7 dos 8 entrevistados. Segundo 

estes mesmos 7 respondentes, a alternativa A2 (CE incorporado em TI) ficou com a 

segunda maior nota total, e a alternativa A3 (CE descentralizado) ficou com a pior nota. 

O gerente de eCommerce foi o único respondente em cuja tabulação final, a alternativa 

A3 (totalmente descentralizada) foi a melhor avaliada, seguida da alternativa A1 

(estrutura atual), e por último a alternativa A2 (CE incorporado em TI). 

 

Quadro 4.4: Resultados individuais da avaliação das alternativas de estrutura 

 Alternativa de Estrutura 

 A1 

CE 
Centralizado 

A2 

CE Integrado 
em TI 

A3 

CE 
Descentralizado 

Quantidade de respondentes que avaliaram 
a alternativa como sendo a mais adequada 7 0 1 

 

Seria inviável realizar a análise das tabelas obtidas individualmente de forma 

separada.  

Calculamos então as médias dos pesos e das notas atribuídas, conforme o quadro a 

seguir.  
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Quadro 4.5: Médias das Respostas Obtidas 

Notas Médias 

Critérios para análise de Centralização x 
Descentralização 

Peso 
Médio 

A1 A2 A3 

Custo da estrutura       9,13      2,63       3,38       3,63 

Velocidade no atendimento      8,50      4,25       3,63       3,00 

Viabilidade de implantação      7,50      4,50       3,88       2,50 

Clareza de responsabilidades e objetivos      8,75      4,38       3,50       3,50 

Relação com Clientes      8,38      3,63       3,13       4,25 

Relação com Entidades Externas      5,50      4,88       4,13       3,13 

Facilidade de coordenação      8,00      4,88       3,75       2,75 

Desenvolvimento de executivos      5,75      3,13       3,00       3,38 

Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas 
(Matriz) 

     7,63      4,63       4,25       3,00 

Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas 
(Regional) 

     7,75      4,38       4,13       3,25 

Facilidade de medir resultados / benefícios      8,13      4,00       3,25       3,75 

Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) 
de NE 

     7,50      4,13       4,00       3,13 

Volume da demanda dos serviços da área de NE      6,88      4,25       4,38       3,50 

Turbulência do ambiente      5,50      3,00       2,88       3,25 

Dispersão geográfica; dificuldade de acesso e comunicação      3,38      3,63       3,50       3,63 

Capacitação técnica e administrativa      7,13      4,63       4,25       3,50 

Facilidade para identificar as necessidades da unidade de 
negócios 

     8,75      3,38       3,13       4,63 

Observação: Pesos atribuídos de 1 a 10, e notas atribuídas de 0 a 5 para cada alternativa de estrutura 

Com relação aos pesos dos critérios utilizados, podemos observar que, na média, os 

itens considerados mais importantes foram o custo (9,13), seguido pela clareza de 

responsabilidades e objetivos e a facilidade para identificar as necessidades das 

unidades de negócio (8,75).  De outro lado, os critérios considerados menos importantes 

foram a dispersão geográfica (3,38) a relação com entidades externas e a turbulência do 

ambiente (ambos com 5,50). 

A partir deste quadro, calculamos então as notas ponderadas, multiplicando as 

notas atribuídas para cada alternativa de estrutura pelo peso do respectivo critério. 
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Quadro 4.6: Notas Ponderadas para os Diferentes Graus de Centralização 

Nota Ponderada 

Critérios para análise de Centralização x 
Descentralização 

A1 A2 A3 

Custo da estrutura     24,01    30,86     33,14 

Velocidade no atendimento    36,13    30,86     25,50 

Viabilidade de implantação    33,75    29,10     18,75 

Clareza de responsabilidades e objetivos    38,33    30,63     30,63 

Relação com Clientes    30,42    26,23     35,62 

Relação com Entidades Externas    26,84    22,72     17,22 

Facilidade de coordenação    39,04    30,00     22,00 

Desenvolvimento de executivos    18,00    17,25     19,44 

Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas 
(Matriz) 

   35,33    32,43     22,89 

Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas 
(Regional) 

   33,95    32,01     25,19 

Facilidade de medir resultados / benefícios    32,52    26,42     30,49 

Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) 
de NE 

   30,98    30,00     23,48 

Volume da demanda dos serviços da área de NE    29,24    30,13     24,08 

Turbulência do ambiente    16,50    15,84     17,88 

Dispersão geográfica; dificuldade de acesso e comunicação    12,27    11,83     12,27 

Capacitação técnica e administrativa    33,01    30,30     24,96 

Facilidade para identificar as necessidades da unidade de 
negócios 

   29,58    27,39     40,51 

 499,90  454,00   424,05 

 

Somando as notas ponderadas para cada alternativa de estrutura, a alternativa atual, 

de ter um departamento centralizado para os negócios eletrônicos, foi a alternativa com 

maior nota (499,90).  

A partir deste quadro, ainda é difícil identificarmos o impacto de cada critério 

específico sobre resultado geral. Não basta ordenarmos, em cada alternativa de 

estrutura, os critérios por ordem decrescente de nota para sabermos os fatores mais 

importantes para determinada alternativa de estrutura. 

Para ilustrar esta dificuldade, se ordenarmos os critérios para a alternativa A1, 

teremos com maior pontuação a Facilidade de Coordenação (39,04), a Clareza de 
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Responsabilidades e Objetivos (38,33), seguidos da Velocidade no Atendimento (36,13). 

Porém, se analisarmos para estes critérios as respectivas notas atribuída às demais 

alternativas de estrutura, é possível observar que a nota atribuída à alternativa A1 para o 

segundo critério com melhor avaliação (Clareza de Responsabilidades e Objetivos, com 

38,33) está muito mais próxima das notas das demais alternativas de estrutura (30,63 

tanto para A2 quanto A3) que a nota atribuída à mesma alternativa A1 para o terceiro 

critério (Velocidade no Atendimento, com 36,13) em relação às demais alternativas 

(30,86 para A2 e 25,50 para A3). Ou seja, a Velocidade no Atendimento, mesmo tendo 

uma nota absoluta menor que o critério Clareza de Responsabilidades e Objetivos, 

contribuiu muito mais para que a alternativa A1 fique bem avaliada. 

Portanto, é preciso analisar o quanto a estrutura é melhor ou pior avaliada em 

relação às demais alternativas para cada critério.  

Para facilitar tal análise, calculamos para cada critério, a média das notas 

ponderadas para as três alternativas e subtraímos este valor médio, da nota de cada uma 

das alternativas. Por exemplo, o critério Custo da Estrutura, teve as seguintes notas 

ponderadas: A1 = 24,01, A2 = 30,86 e A3 = 33,14. 

1) Calculamos a média para o critério Custo da Estrutura: 

Média (custo da estrutura) = (24,01 + 30,86 + 33,14) / 3 = 29,34 

2) Depois, calculamos a diferença da nota atribuída para cada alternativa em 

relação a esta média. Então, para o critério Custo da Estrutura, demonstramos 

abaixo o cálculo realizado: 

Diferença com a Média (A1) = 24,01 – 29,34 = (5,33) 

Diferença com a Média (A2) = 30,86 – 29,34 = 1,52 

Diferença com a Média (A3) = 33,14 – 29,34 = 3,80 

A partir destes cálculos é possível identificar o quanto um critério contribui para 

fazer com que a alternativa de estrutura seja maior ou pior avaliada em comparação com 

as demais. 

Um valor positivo indica o quanto a alternativa de estrutura foi bem avaliada, 

segundo o critério, em relação às demais, enquanto que uma nota negativa indica o 

quanto a alternativa de estrutura foi mal avaliada, também em relação às demais. 

A seguir, apresentamos um novo quadro com os valores já calculados. 
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Quadro 4.7: Diferenças das Notas Ponderadas com as Médias 

Diferença com a Média 

Critérios De Análise A1 A2 A3 

Custo da estrutura       (5,33)       1,52       3,80 

Velocidade no atendimento      5,30       0,03      (5,33)

Viabilidade de implantação      6,55       1,90      (8,45)

Clareza de responsabilidades e objetivos      5,13      (2,57)      (2,57)

Relação com Clientes      (0,34)      (4,53)       4,86 

Relação com Entidades Externas      4,58       0,46      (5,04)

Facilidade de coordenação      8,69      (0,35)      (8,35)

Desenvolvimento de executivos      (0,23)      (0,98)       1,21 

Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Matriz)      5,11       2,21      (7,33)

Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Regional)      3,57       1,63      (5,19)

Facilidade de medir resultados / benefícios      2,71      (3,39)       0,68 

Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) de NE      2,83       1,85      (4,67)

Volume da demanda dos serviços da área de NE      1,42       2,31      (3,74)

Turbulência do ambiente      (0,24)      (0,90)       1,14 

Dispersão geográfica; dificuldade de acesso e comunicação      0,15      (0,29)       0,15 

Capacitação técnica e administrativa      3,59       0,88      (4,46)

Facilidade para identificar as necessidades da unidade de negócios      (2,91)      (5,10)       8,02 

   40,58      (5,32)    (35,27)

 

O valor total deste quadro corresponde ao quanto a alternativa está acima ou abaixo 

da média dos totais obtidos no quadro 4.6. 

A seguir, realizamos uma análise sobre cada uma das 3 alternativas de estrutura 

organizacional para negócios eletrônicos que foram avaliadas. 
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4.4.3. Análise da Alternativa 1: CE centralizado 

Ordenando os critérios de análise pelos valores obtidos para a alternativa 1 no 

quadro 4.7, temos o seguinte resultado: 

Quadro 4.8: Critérios Ordenados Para a Alternativa 1 

Dif. com a 
Média  

 Critérios De Análise  

      8,69 Facilidade de coordenação 

      6,55 Viabilidade de implantação 

      5,30 Velocidade no atendimento 

      5,13 Clareza de responsabilidades e objetivos 

      5,11 Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Matriz) 

      4,58 Relação com Entidades Externas 

      3,59 Capacitação técnica e administrativa 

      3,57 Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Regional) 

      2,83 Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) de NE 

      2,71 Facilidade de medir resultados / benefícios 

      1,42 Volume da demanda dos serviços da área de NE 

      0,15 Dispersão geográfica; dificuldade de acesso e comunicação 

    (0,23) Desenvolvimento de executivos 

    (0,24) Turbulência do ambiente 

    (0,34) Relação com Clientes 

    (2,91) Facilidade para identificar as necessidades da unidade de negócios 

    (5,33) Custo da estrutura  

 

Analisando esta tabela, tecemos alguns comentários sobre os critérios que mais 

contribuíram para que esta alternativa fosse avaliada acima da média: 

• Facilidade de coordenação: grande parte dos entrevistados concordou que uma 

estrutura centralizada facilita muito a coordenação das várias atividades e 

iniciativas na área de negócios eletrônicos. Uma estrutura descentralizada pode 

gerar o problema de cada área investir em iniciativas próprias, sem padronização 

e sem aproveitar uma sinergia que pode existir em uma estrutura centralizada. 

• Viabilidade de implantação: por motivos óbvios esta alternativa é bem avaliada 

neste critério, uma vez que já está implantada. 
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• Velocidade no atendimento: não apenas as pessoas do Departamento de 

eCommerce e de TI, mas também das unidades de negócio reconhecem que a 

velocidade atual de atendimento é boa. A equipe, mesmo envolvendo várias 

áreas, consegue se mobilizar e atender aos clientes, implantando rapidamente as 

soluções de NE. 

• Clareza de responsabilidades e objetivos: apesar dos entrevistados considerarem 

que a estrutura atual possibilita uma boa clareza de responsabilidades e 

objetivos, entrevistados do Departamento de eCommerce comentaram o fato 

deles acharem que muitas vezes entram dentro do que consideram ser atribuições 

das áreas de negócio. Foi citado que os Consultores de eCommerce ainda gastam 

muito tempo apenas ligando e articulando com a área de negócios para 

impulsionar a utilização dos negócios eletrônicos, para evitar que ele caia em 

esquecimento. Isso não é uniforme para todas as BUs, pois existem áreas que 

abraçaram sozinhas até atividades das quais o eCommerce participaria, tal como 

a definição das estratégias e metas. 

• Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (País de Origem): a 

estrutura atual permite uma maior sintonia com a estratégia corporativa de 

comércio eletrônico, uma vez que existe uma única pessoa aqui no Brasil, que 

responde a um Gerente Global de eCommerce, que está no departamento de TI 

do grupo. Uma estrutura descentralizada dificultaria manter uniformidade com 

as diretrizes do grupo sobre a utilização das ferramentas de NE. 

• Relação com entidades externas: considerando aí principalmente os parceiros 

tecnológicos, pois muitas iniciativas de NE precisam ser trabalhadas juntamente 

com eles. Na média, os entrevistados acreditam que a estrutura atual permite 

uma melhor relação entre a Empresa X e seus parceiros. Se fosse 

descentralizado, cada unidade de negócios teria que interagir com os parceiros, 

podendo inclusive dificultar a padronização, criando uma situação ineficiente 

onde cada unidade poderia ter parceiros diferentes, para aplicações iguais ou 

semelhantes. 

• Capacitação técnica e administrativa: existe um questionamento se as unidades 

de negócio, ou mesmo se a área de TI, teria capacitação técnica e administrativa 

para gerir os negócios eletrônicos. 
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• Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Regionais): a área 

centralizada também facilita manter uniforme a estratégia na região da América 

do Sul, pela qual a unidade brasileira é responsável.  

• Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) de NE: Existe 

atualmente um leque diversificado de soluções, e hoje o Departamento de 

eCommerce consegue fazer bem o papel de meio de campo entre as áreas de 

negócio e a área de TI, conversando o necessário das “duas línguas”. Se ele for 

agregado a TI, teme-se que os responsáveis por eCommerce passem a se 

preocupar mais com a tecnologia e menos com o negócio, e se for totalmente 

descentralizado, há um receio de que a Unidade de Negócios não tenha ainda 

incorporado a cultura dos negócios eletrônicos. Foi citado pelo Departamento de 

eCommerce que muitas áreas ainda não conseguem identificar sozinhas qual 

solução utilizar em cada caso de cliente ou linha de produtos, decisão esta que a 

área já deveria conseguir fazer, devido a todos os treinamentos que já foram 

realizados.  

• Facilidade de medir resultados / benefícios: muitos entrevistados, inclusive da 

área de eCommerce, admitiram que ainda é difícil mensurar os resultados e 

benefícios dos negócios eletrônicos. Foi citado, como exemplo, que sempre 

existe a alternativa de se contratar mais um estagiário para desempenhar a tarefa 

manualmente, dificultando justificar junto à área de negócios a necessidade da 

mudança. Por isso, uma das tarefas que o departamento possui atualmente é 

tentar mensurar os benefícios para provar os ganhos de se implantar as soluções 

de NE. 

Baseados nos dados do quadro 4.7., para todas as três alternativas de estrutura 

fizemos o gráfico seguinte para estas alternativas de estrutura.  
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Figura 4.9: Critérios pelos quais a alternativa A1 foi melhor avaliada 

(10,00)

(8,00)

(6,00)

(4,00)

(2,00)

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

A1 A2 A3

Facilidade de coordenação

Viabilidade de implantação

Velocidade no atendimento

Clareza de responsabilidades e
objetivos

Sintonia com a estratégia e/ou políticas
corporativas (Matriz)

Relação com Entidades Externas

Capacitação técnica e administrativa

Sintonia com a estratégia e/ou políticas
corporativas (Regional)

Grau de diversif icação das soluções e
tecnologia (portfólio) de NE

Facilidade de medir resultados /
benefícios

 

 98



4. Apresentação do Estudo de Caso 

Gostaríamos de ressaltar que o objetivo do gráfico é permitir uma visualização de 

como estes critérios contribuem para a avaliação final de cada uma das três alternativas. 

A distribuição dos pontos não é contínua, ou seja, a linha que foi traçada ligando os 

pontos do critério para as alternativas de estrutura tem por objetivo apenas facilitar a 

visualização. 

Podemos observar uma similaridade muito grande nas curvas destes critérios, onde a 

alternativa A1 fica avaliada acima da média, a A2 fica em um nível um pouco inferior, 

algumas acima outras abaixo da média, porém a A3, para quase todos os critérios, 

encontra-se em um nível bem inferior à média, com uma avaliação muito ruim. 

Contudo, a alternativa A1 também foi avaliada abaixo da média segundo alguns 

critérios. Claramente existe um custo elevado para se ter uma estrutura central dedicada 

exclusivamente à atividade de negócios eletrônicos. Esta percepção é um dos motivos 

pelos quais a Empresa X está questionando esta estrutura. Caso ela seja descentralizada, 

talvez seja necessário alocar mais pessoas do que os atuais Focal Points nas unidades de 

negócios, mas certamente estas pessoas não terão dedicação exclusiva aos negócios 

eletrônicos, assumindo outras responsabilidades na área. 

Outro critério segundo o qual a alternativa foi mal avaliada consiste na facilidade 

para identificar as necessidades da unidade de negócios. A estrutura centralizada, fora 

da unidade não tem o mesmo contato com o negócio, podendo dificultar a identificação 

de eventuais necessidades não atendidas e oportunidades para utilização dos negócios 

eletrônicos. 
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4.4.4. Análise da Alternativa 2: CE incorporado em TI 

Ordenando os critérios de análise pelos valores atribuídos à alternativa 2 no quadro 

4.7., temos o seguinte resultado:  

Quadro 4.9: Critérios Ordenados Para a Alternativa 2 

Dif. com a 
Média  

 Critérios De Análise  

      2,31 Volume da demanda dos serviços da área de NE 

      2,21 Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Matriz) 

      1,90 Viabilidade de implantação 

      1,85 Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) de NE 

      1,63 Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Regional) 

      1,52 Custo da estrutura  

      0,88 Capacitação técnica e administrativa 

      0,46 Relação com Entidades Externas 

      0,03 Velocidade no atendimento 

    (0,29) Dispersão geográfica; dificuldade de acesso e comunicação 

    (0,35) Facilidade de coordenação 

    (0,90) Turbulência do ambiente 

    (0,98) Desenvolvimento de executivos 

    (2,57) Clareza de responsabilidades e objetivos 

    (3,39) Facilidade de medir resultados / benefícios 

    (4,53) Relação com Clientes 

    (5,10) Facilidade para identificar as necessidades da unidade de negócios 

 

É possível perceber que existem vários critérios em que a alternativa 2 está acima da 

média, porém, o único critério segundo o qual esta alternativa é melhor avaliada em 

relação às duas demais alternativas é o de Volume da demanda dos serviços da área de 

NE, representando no gráfico a seguir. 

Para todos os demais critérios em que a alternativa A2 possui um valor positivo, a 

alternativa A1 é ainda melhor avaliada, sendo que tais critérios já foram, portanto, 

comentados anteriormente. A única exceção fica para o critério Custo da Estrutura, que 

será explicado ao comentarmos a alternativa A3, de CE Descentralizado, uma vez que é 

a alternativa que fica melhor avaliada por este critério. 
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Figura 4.10: Critérios pelos quais a alternativa A2 foi melhor avaliada 
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Sobre o Volume da demanda dos serviços da área de NE, acredita-se que o volume 

da demanda existente possa ser melhor trabalhado nesta alternativa de estrutura, que 

poderia otimizar os vários envolvidos, deslocando-os quando uma ou outra área tivesse 

maior necessidade. Já se a estrutura fosse descentralizada, cada área teria que 

providenciar recursos adicionais para atender uma maior demanda por negócios 

eletrônicos, por exemplo. Foi citado por um dos entrevistados da área de negócios que 

existe uma dificuldade grande para se justificar a contratação de pessoas, o que poderia 

prejudicar uma evolução mais acelerada dos negócios eletrônicos em determinados 

momentos. Pelo gráfico, podemos observar que este critério não a diferencia tanto da 

alternativa A1, que fica com uma avaliação muito próxima, porém, tornam estas duas 

alternativas muito melhor avaliadas em relação à alternativa A3 de estrutura 

descentralizada. 

Entre os critérios segundo os quais a alternativa se encontra mais abaixo da média, 

destacam-se: 

• Facilidade para identificar as necessidades das unidades de negócio: é natural a 

preocupação com o fato de que a área de TI tenha maior dificuldade de 

identificar as necessidades de negócios, por ser uma área técnica, cujas 

competências estão mais voltadas à gestão da tecnologia. Inclusive na literatura, 

Moore (2000) coloca que esta alternativa só funciona se área de TI tiver uma 

forte orientação para os negócios da companhia. 

• Relação com clientes: o fato de tipicamente a área de TI ser uma área interna, de 

apoio e voltada para processos internos, gera o receio de que a relação com 

clientes seja prejudicada por esta estrutura. 

• Facilidade de medir resultados e benefícios: este é um dos grandes desafios 

existentes hoje, uma vez que vários benefícios são apenas qualitativos e de 

difícil mensuração. Existe também o questionamento sobre se o mesmo 

benefício não poderia ser conseguido de outra forma. Por exemplo, contratando-

se um estagiário para desempenhar alguma atividade manualmente ao invés de 

se automatizar. 

• Clareza de responsabilidades e objetivos: as responsabilidades e objetivos do 

Departamento de eCommerce hoje estão claras, porém, é reconhecido que em 

várias situações o departamento entra em decisões de negócios, que antes do 

surgimento desse departamento eram exclusivas de cada área. Por exemplo, o 
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eCommerce fixa, junto com as áreas, as metas para a quantidade de clientes e 

volumes a serem transacionados de forma eletrônica, o que obviamente interfere 

na forma com que a unidade terá de realizar seus negócios. Nesta segunda 

alternativa de estrutura, com CE incorporado em TI, pode haver inclusive um 

questionamento sobre a missão da área de TI dentro da companhia. 

A seguir, analisamos a terceira e última alternativa de estrutura estudada. 
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4.4.5. Análise da Alternativa 3: CE descetralizado pelas BUs 

Ordenando os critérios de análise pelos valores atribuídos à alternativa 3 no quadro 

4.7., temos como resultado a tabela a seguir. 

Quadro 4.10: Critérios Ordenados Para a Alternativa 3 

Dif. com a 
Média  

 Critérios De Análise  

      8,02 Facilidade para identificar as necessidades da unidade de negócios 

      4,86 Relação com Clientes 

      3,80 Custo da estrutura  

      1,21 Desenvolvimento de executivos 

      1,14 Turbulência do ambiente 

      0,68 Facilidade de medir resultados / benefícios 

      0,15 Dispersão geográfica; dificuldade de acesso e comunicação 

    (2,57) Clareza de responsabilidades e objetivos 

    (3,74) Volume da demanda dos serviços da área de NE 

    (4,46) Capacitação técnica e administrativa 

    (4,67) Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) de NE 

    (5,04) Relação com Entidades Externas 

    (5,19) Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Regional) 

    (5,33) Velocidade no atendimento 

    (7,33) Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Matriz) 

    (8,35) Facilidade de coordenação 

    (8,45) Viabilidade de implantação 

 

A alternativa descentralizada é considerada acima da média principalmente nos 

seguintes critérios: 

• Facilidade para identificar as necessidades da unidade de negócios: pelo fato de 

responder à pessoas da mesma estrutura e estar em contato mais próximo com a 

unidade, é muito mais fácil a estrutura descentralizada identificar as 

necessidades da unidade. 

• Relação com clientes: pelo fato da BU já ser responsável por atender os clientes, 

a estrutura de eCommerce descentralizada também pode se relacionar de forma 

muito mais próxima e ser favorecida por este critério. 
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• Custo da estrutura: pelo fato das pessoas de eCommerce não estarem dedicadas 

em tempo integral e poderem compatibilizar seu tempo com outras atividades, 

esta alternativa é percebida, na média, como mais barata que as demais. 

• Desenvolvimento de executivos: pois permite que pessoas que trabalham na 

unidade de negócios se envolvam com os negócios eletrônicos, desenvolvendo 

habilidades novas e que são reconhecidas como necessárias para os futuros 

executivos. 

• Turbulência do ambiente: pelo fato da unidade de negócios estar diretamente 

envolvida com o ambiente externo, através do contato com os clientes, 

fornecedores e outros envolvidos (governo, agências reguladoras, etc.), acredita-

se que ela possa reagir melhor às mudanças no ambiente. Este item, porém, 

apresenta um peso pequeno, refletindo a baixa turbulência existente no ambiente 

da Empresa X. 

A alternativa descentralizada possui cinco critérios segundo os quais foi melhor 

avaliada que as demais alternativas. Excetuando o custo, segundo os demais critérios a 

estrutura atual (A1) foi avaliada em segundo lugar e, por último, a estrutura A2, com CE 

incorporada em TI. De certa forma, isto reflete um receio de que a área de TI tenha 

menor habilidade para tratar com aspectos diretamente ligados ao negócio (identificar 

necessidades da BU, relacionamento com clientes e turbulência do ambiente). 

Esta alternativa de estrutura descentralizada, mesmo sendo avaliada acima da média 

segundo vários critérios, ainda é considerada, na soma geral, inferior inclusive à 

alternativa A2. Isto ocorre porque existe uma série de critérios em que sua avaliação é 

muito ruim em relação à média, refletindo seus riscos: 

• Viabilidade de implantação: existem vários questionamentos com relação à 

viabilidade de implantação. Por exemplo, uma vez que as pessoas de NE 

provavelmente terão outras atribuições também, fica a dúvida se elas não 

deixariam os NE em segundo plano, fazendo com que seus resultados sejam 

prejudicados.  

• Facilidade de coordenação: a coordenação das atividades de NE é muito mais 

complicada nesta alternativa de estrutura. Existe o temor de que áreas de 

negócios separadas invistam em ferramentas semelhantes, ou que haja maior 

dificuldade para padronização e priorização das iniciativas..  
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Figura 4.11: Critérios pelos quais a alternativa A3 foi melhor avaliada 
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• Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Matriz): foi salientada a 

dificuldade das negociações para novas implementações na ferramenta de 

comércio eletrônico utilizada mundialmente. Estando descentralizada a definição 

das estratégias e novas funcionalidades, as áreas podem começar a demandar 

alterações de forma muito aleatória, sem coordenação, ficando a cargo da área de 

TI negociar estas várias alterações na ferramenta.  

• Velocidade no atendimento: acredita-se que estando descentralizado, a 

velocidade com que se conseguiria disponibilizar as ferramentas de NE, bem 

como atender a novas demandas de clientes, poderia ser prejudicada em relação 

às alternativas de estrutura mais centralizadas. 

• Sintonia com a estratégia e/ou políticas corporativas (Regional): há o risco de 

cada unidade de negócios investir ou priorizar iniciativas sem ter a visão da 

empresa como um todo. 

• Relação com entidades externas: na alternativa descentralizada, cada BU ficaria 

responsável por gerenciar o relacionamento com fornecedores, parceiros e outras 

entidades envolvidas na implementação dos negócios eletrônicos. Isto pode 

gerar desgaste, dificultando as negociações, e também dificultar o 

compartilhamento do aprendizado obtido por uma área específica. 

• Grau de diversificação das soluções e tecnologia (portfólio) de NE: a Matriz 

utiliza-se de um leque razoavelmente amplo de soluções, e a área de negócios 

não possui uma intimidade tão grande com as especificações (técnicas ou 

funcionais) destas soluções.  

• Capacitação técnica e administrativa: existem dúvidas se as unidades de negócio 

possuem pessoas qualificadas para lidar com esta nova tecnologia, e mais do que 

isto, enxergar como utilizá-las a favor dos negócios. 

• Volume da demanda dos serviços de NE: a área centralizada pode lidar melhor 

com oscilações de demandas de serviços por parte das várias áreas de negócio, 

do que a estrutura descentralizada. Existe dificuldade para as unidades 

contratarem novas pessoas, o que pode dificultar a implantação em novos 

clientes ou de novas ferramentas em períodos de sobrecarga de trabalho. 

Uma vez realizada a análise das três alternativas, partimos a seguir para as 

considerações finais sobre este trabalho. 
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5. Considerações Finais 

5.1. Introdução 

A partir de sua exploração comercial no início da década de 90, a Internet 

apresentou um crescimento vertiginoso, originando toda uma especulação a respeito de 

uma nova economia, empresas virtuais, estratégias para Internet, e uma série de outras 

discussões sobre o futuro das empresas.  

Houve uma “bolha especulativa”, em que os analistas de mercado acreditavam que 

grande parte do que é transacionado pela economia o seria feito pela Internet, fazendo 

com que empresas “ponto com” tivessem então uma valorização muito grande nas 

bolsas, principalmente nas norte-americanas. O presidente do banco central norte 

americano, Allan Greenspan, preocupado com este cenário, chegou a afirmar que o 

mercado vivia uma “exuberância irracional”. 

Essa fase de euforia encerrou-se com o “estouro da bolha”, quando em abril de 

2000 as ações das empresas de Internet, e de algumas empresas de tecnologia 

relacionadas a Internet, começaram uma trajetória de queda. Houve um excessivo 

negativismo, onde as ações atingiram níveis extremamente baixos, levando o mesmo 

Allan Greenspan a dizer que o mercado vivia, naquele momento, uma “irracionalidade 

exuberante”. 

Passado esse momento, as empresas e os acadêmicos começam a concordar que a 

Internet é uma poderosa tecnologia, que se utilizada corretamente, pode auxiliar as 

empresas na realização dos negócios (Porter, 2001; Kalakota & Robinson, 2002).  

Fomos motivados a iniciar esta pesquisa a partir da percepção de que muitas 

empresas, ao iniciarem seus negócios eletrônicos, acabam por tentar inúmeras 

alternativas de estrutura, até encontrar alguma que comece a efetivamente trazer 

resultados. 

Dentro deste contexto, esta dissertação teve como objetivo principal “Pesquisar as 

alterações ocorridas na estrutura organizacional para realização de NE em empresas 

tradicionais, visando contribuir para o processo decisório sobre centralização ou 

descentralização de NE”. 

Iniciamos com uma pesquisa bibliográfica sobre estrutura organizacional e 

negócios eletrônicos. Já existe um grande acervo sobre ambos os temas, porém de forma 
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separada. Além disso, as referências sobre negócios eletrônicos geralmente estão muito 

focadas em tecnologia, e geralmente não estão fundamentadas em estudos acadêmicos e 

científicos.  

Especificamente sobre estrutura organizacional para negócios eletrônicos a 

literatura ainda é escassa, principalmente se considerarmos os textos acadêmicos e 

científicos. Identificamos neste tema três estudos que nos forneceram um importante 

referencial teórico para realização da pesquisa: 

 

a) Moore (2000) 

Este estudo analisou a estrutura organizacional de negócios eletrônicos em várias 

empresas, identificando sua integração em relação à empresa tradicional. 

 

b) Gulati & Garino (2001)  

Apresentam um spectrum de integração entre “cliques e tijolos” e quatro dimensões 

para análise desta integração: marca, administração, operação e capital. 

 

c) Vasconcellos & Muritiba (2002) 

Avançam no estudo sobre as alternativas organizacionais para negócios eletrônicos, 

apresentando vários níveis de integração possíveis. 

 

Utilizando a metodologia de estudo de caso (Yin, 1989), realizamos uma pesquisa 

em profundidade em uma empresa, que por motivos de confidencialidade chamamos 

apenas de Empresa X. 

O estudo de caso já foi exposto e analisado, o que nos permite agora apresentar 

nossas conclusões, tendo em vista sempre as limitações existentes no método, as quais 

também serão comentadas mais adiante. 
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5.2. Conclusões 

Para atingir o objetivo proposto, definimos os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar quais iniciativas de NE têm sido adotadas. 

b) Identificar e analisar a evolução da estrutura organizacional de NE desde o seu 

início até o momento atual em termos de atribuições, número de colaboradores e 

posicionamento no organograma. 

c) Identificar graus de descentralização ou centralização da estrutura de NE, e 

critérios que podem ser considerados para a decisão sobre a alternativa de 

estrutura mais adequada. 

d) Utilizar estes critérios de forma a subsidiar a decisão sobre o grau de 

descentralização de NE, identificando vantagens e desvantagens potenciais de 

cada alternativa de estrutura organizacional. 

As conclusões serão apresentadas observando-se a ordem dos objetivos específicos, 

sendo que os objetivos (c) e (d), por serem extremamente integrados, serão abordados 

conjuntamente. 
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5.2.1. Iniciativas de NE Adotadas 

O estudo realizado permitiu identificar várias iniciativas – ou aplicações – de 

negócios eletrônicos utilizadas na Empresa X, que podem ser aplicadas não apenas no 

seu segmento de atuação, mas em outros também. No quadro 5.1. apresentamos as 

principais iniciativas de NE da empresa pesquisada. 

Uma tendência que deverá ser adotada pela indústria química é a integração direta 

entre os sistemas de gestão empresarial (ERP) de cada empresa. Não apenas as áreas de 

TI e eCommerce citaram esta tendência, mas também um entrevistado da área de 

negócios. Isto porque não faz sentido o cliente digitar o pedido em seu sistema interno 

de gestão, e depois ter que digitar novamente no sistema de eCommerce da Empresa X. 

Porém, para partir para a integração direta entre as aplicações de empresas diferentes, o 

eCommerce é um primeiro passo para aprimorar os processos. Um passo mais adiante 

ainda, é o cliente nem precisar digitar o pedido internamente no seu ERP, mas apenas 

confirmá-lo a partir de ordens de compras geradas diretamente pelo seu módulo de 

MRP (material requirements planning), que teoricamente deveria gerar a quantidade a 

adquirir de cada item produtivo. 

Em uma outra empresa entrevistada na fase de contatos preliminares, que não foi 

escolhida para este estudo de caso, já existe uma ferramenta para integração direta entre 

o ERP dessa empresa com o de seus clientes. Porém, existe uma grande dificuldade para 

sua adoção, uma vez que são poucos os clientes que confiam nos dados gerados 

automaticamente pelos seus respectivos sistemas de gestão, havendo sempre a 

aprovação de um supervisor ou gerente, que no final, altera grande parte das ordens de 

compra geradas. O problema não reside nos sistemas, mas nos processos internos, onde 

existem falhas e aberturas para que os dados do sistema acabem por ficar inconsistentes. 

Uma pessoa da área de negócios entrevistada na Empresa X ressaltou que com 

relação aos negócios eletrônicos as ferramentas disponibilizadas estão bem aderentes 

aos seus processos, mas que no sistema de gestão empresarial (ERP) implantado, ainda 

existem vários processos que não estão totalmente aderentes às práticas do 

departamento, havendo várias possibilidades de melhoria.   
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Quadro 5.1: Iniciativas / Aplicações de NE na Empresa X 

Iniciativa de NE Breve Descrição Resultados / Benefícios 

Portal  Basicamente fornece informações institucionais da empresa para qualquer 
interessado na Internet. 

Também disponibiliza informações técnicas dos produtos. 

Ponto de contato com clientes, fornecedores, estudantes, etc. 

Libera o tempo das pessoas, que antes precisavam atender a cada 
cliente, quando este necessitava de informações técnicas. 

Intranet Destinada aos funcionários internos, possui uma série de funcionalidades como 
informações sobre as unidades de negócios e unidades funcionais, serviços como 
crachá, alterações de senhas de sistemas, requisição de veículos, lista telefônica, 
abertura de chamados no help desk e acompanhamento dos mesmos. 

Informações e serviços centralizados,  com ferramentas que 
auxiliam na produtividade, diminuindo o tempo necessário para 
procura destas informações. 

Extranet A Empresa X possui uma aplicação de CE mundial que permite ao cliente inserir 
seu pedido pela Internet e fazer consultas, tanto das compras, quanto de posição 
financeira. 

Entre os vários benefícios destacados, evita o retrabalho, 
aumenta a eficiência e a velocidade com que o cliente pode ser 
atendido e libera os vendedores para atividades mais estratégicas. 
Como o cliente insere as informações, a possibilidade de erros é 
menor, diminuindo as devoluções. 

VMI (Vendor 
Managed 
Inventory) 

Para determinados clientes, ao invés do CE, é mais adequado fornecer o 
gerenciamento do estoque do cliente. Ou seja, a Empresa X faz um contrato de 
reabastecimento contínuo, e passa a monitorar o consumo do tanque do produto no 
cliente. Referente a VMI, possui várias aplicações diferentes. 

O valor agregado por esta aplicação é muito maior que uma 
simples ferramenta de CE. Foi citado o caso de um cliente em 
que, a partir da utilização do VMI, foi possível uma redução 
estoque de aproximadamente 35%, o que claramente significa 
menor capital de giro parado e maior eficiência para o cliente. 

SMI (Supplier 
Managed 
Inventory) 

Corresponde ao mesmo processo do VMI, só que para interligação da Empresa X 
com seus fornecedores. 

Evita paradas de fábricas por falta de produto e reduz o custo do 
capital parado em estoques. 

E-procurement 
(compras 
eletrônicas) 

Implantaram ferramenta para realização de compras eletrônicas, que não foi muito 
utilizada neste ano. A causa provavelmente é porque o Departamento de 
eCommerce se concentrou principalmente nas ferramentas voltadas para as vendas. 

Aumenta a eficiência e a produtividade, liberando o comprador 
para tarefas mais estratégicas. 

 

E-marketplace 
(mercado 
eletrônico) 

Utilizam-se de um mercado eletrônico global para a indústria química, chamado 
Elemica. 

Automatiza a entrada de pedidos, com melhora na produtividade 
e redução nos erros. 

Contribui para reduzir as devoluções da empresa. 
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Segundo a percepção das pessoas de TI e eCommerce, os negócios eletrônicos 

podem permitir a diferenciação de produtos commoditizados, à medida que ofereçam 

serviços agregados que gerem valor. Conforme apresentado no quadro 5.1., existem 

casos de clientes da empresa pesquisada que, ao utilizarem o VMI, conseguiram 

redução significativa de seus estoques. Ou seja, mesmo o preço do produto sendo o 

mesmo que o praticado pelo mercado, o custo total para o cliente, considerando custos 

de estoque (administração do estoque, custo do capital parado em estoque, etc), pode 

ficar menor que o dos concorrentes.  

Porém, existe o questionamento sobre a sustentabilidade deste tipo de vantagem 

competitiva. A Internet e seus padrões abertos permite que aplicações sejam copiadas 

com relativa facilidade (Porter, 2001), fazendo com que cada vez menos a TI seja um 

diferencial competitivo. Este tema foi tratado no artigo “TI já não importa” (Carr, 

2003), publicado pela Harvard Business Review, e que está gerando enorme polêmica 

dentre os acadêmicos e profissionais ligados à gestão de tecnologia de informação. Carr 

(2003) argumenta que, cada vez mais, TI é um recurso como a eletricidade, ou seja, a 

empresa que a possui não necessariamente consegue vantagem competitiva, porém, não 

a ter, significa desvantagem perante os concorrentes.  

Ainda não existem respostas conclusivas para estes questionamentos. Mas o que 

pudemos identificar nesta pesquisa é que NE não é visto pela empresa pesquisada como 

uma tecnologia commoditizada, havendo ainda um aprendizado muito grande a ser 

percorrido pelas empresas na adoção destas novas ferramentas. A Empresa X acredita 

estar à frente dos concorrentes na utilização das tecnologias de NE, já tendo atingido 

resultados significativos, com expectativa de atingir 50% de seu faturamento por via 

eletrônica até 2005.  

A seguir, exploramos a estrutura organizacional delineada para a realização de NE 

na Empresa X. 
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5.2.2. Evolução da Estrutura Organizacional para NE 

A Empresa X adotou uma estrutura em que as atribuições para realização dos NE 

ficaram distribuídas entre o Departamento de eCommerce, a Gerência de Tecnologias 

Web e as próprias Unidades de Negócio. Em linhas gerais, as atribuições “oficiais” de 

cada parte estão descritas no quadro a seguir. 

Quadro 5.2: Atribuições das Áreas Envolvidas no Processo de NE 

Dep. de eCommerce Ger. de Tecnologias Web Unidades de Negócio 

Definição da estratégia para NE 

Definição das soluções 

Negociação / contratação de 
fornecedores 

Definição de metas e follow up 

Suporte para o plano de 
implementação 

On-going 

Gerenciamento e execução dos 
projetos 

Homologação de fornecedores 

Manutenção técnica 

Determina quais clientes 

Responsáveis pelo plano de 
implementação 

Core Team  

Propagação do eCommerce 
internamente e externamente 

 

As atribuições ficam, portanto, distribuídas na empresa. Na figura a seguir, 

procuramos simbolizar esta distribuição de atribuições na empresa. 

Figura 5.1: Distribuição das Atribuições de NE pela Empresa (“Oficial”) 

Presidência

VP de 
Serviços

VP de 
Negócios 1

VP de 
Negócios ‘n’

BU 1

BU 2

BU ‘n’

Focal
Point

Dep.
eCommerce

Atribuições da 
Business Unit

Atribuições do 
Dep. de eCommerce

Atribuições de 
Tecnologias Web

TI

Tecnologias 
Web
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Utilizamos o termo atribuições “oficiais” porque, na prática, algumas unidades de 

negócio não desempenham seu papel, e o Departamento de eCommerce acaba ou 

desempenhando-as, ou gastando um tempo adicional para articular e liderar a unidade 

de negócios a realizá-las. Na figura a seguir, procuramos representar um pouco melhor 

o que ocorre na prática.  

 

Figura 5.2: Distribuição das Atribuições de NE pela Empresa (Praticada) 

Presidência

VP de 
Serviços

VP de 
Negócios 1

VP de 
Negócios ‘n’

Dep.
eCommerce

BU 1

BU 2

BU 3

Focal
Point

BU 4

1

2

3

4

Atribuições da 
Business Unit

Atribuições do 
Dep. de eCommerce

Atribuições de 
Tecnologias Web

TI

Tecnologias 
Web

 
 

Destacamos quatro situações, apontadas pelos círculos na figura, explicadas a 

seguir. 

1) Quando uma BU não desempenha suas atribuições, e o eCommerce acaba 

abraçando estas atividades, ou então, dedicando um tempo maior para liderar, 

articular e fazer com que a área efetivamente as desempenhe. Isto ocorreu com 

algumas áreas principalmente no início da implantação do eCommerce, devido 
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às resistências normalmente presentes em implementações de novos processos 

apoiados por tecnologia. 

2) Quando ocorre na prática o que está foi delineado em termos de atribuições 

para cada área. 

3) Quando a BU abraça atividades da área de eCommerce. Isto ocorreu com baixa 

freqüência no início, porém, sua tendência é crescente dentro da Empresa X. 

4) Quando a BU abraça praticamente todas as atividades da área de eCommerce, 

deixando ela cumprir praticamente apenas a função de ponte entre a BU e a 

área de TI. Algumas BUs já estão próximas a este estágio. 

A área de TI não sofre muita alteração em suas atribuições, uma vez que, devido ao 

caráter técnico e mais especialista, as unidades de negócio não desempenham tais 

atividades, bem como a área de TI não abraça hoje atividades que seriam das unidades 

de negócio, até porque o contato é feito com “intermediação” da área de eCommerce. 

Ao apresentarmos esta figura ao Gerente de eCommerce, a reação foi 

extremamente positiva no sentido dele ver representadas no modelo as situações que 

ocorrem na prática. Prontamente ele identificou quantas BUs estavam em qual situação, 

destacando que em 2 BUs não era possível aplicar esta classificação genérica para a 

unidade como um todo, havendo algumas unidades internas (que chamaremos de sub-

BUs) em cada nível: 

 

Quadro 5.3: Identificação das BUs pelas atribuições desempenhadas 

Situação Quantidade de BUs 

1 1 BU e 3 sub-BUs 

2 3 BUs e 2 sub-BUs (todas tendendo a ir para a situação 3) 

3 3 BUs e 2 sub-BUs 

4 1 sub-BU 
 

De forma geral, as BUs que mais abraçaram as atividades de negócios eletrônicos 

(situação 3 ou 4), foram as que justamente conseguiram melhores resultados em termos 

de transações sendo realizadas on-line, comparativamente ao que é transacionado pelas 

vias tradicionais. Foi ressaltado pelo Gerente de eCommerce a importância de se vencer 
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a barreira cultural existente em muitos casos de implantação, e ganhar o 

comprometimento da área para que realmente os NE sejam utilizados. 

Identificamos que é fundamental o apoio da alta direção para que os negócios 

eletrônicos sejam efetivamente adotados pela empresa. Este apoio, no caso analisado, já 

começou a partir de uma diretriz mundial, quando houve a criação da vice-presidência 

de eCommerce. As unidades de negócio brasileiras que conseguiram melhores 

resultados com o eCommerce, em geral, são justamente unidades em cujos respectivos 

líderes na matriz também apoiavam fortemente a iniciativa. 

A estrutura delineada aqui no Brasil foi muito semelhante a implantada 

inicialmente na Matriz para disseminar os NE pelo grupo, que consistiu na criação de 

uma vice-presidência global de eCommerce. Na matriz, porém, essa vice-presidência já 

deixou de existir, e a estrutura de eCommerce foi trazida, praticamente de forma 

integral, para dentro do departamento de TI, onde o VP passou a acumular as funções de 

TI e eCommerce. Esse movimento tem uma aderência muito grande com o modelo 

destacado por Moore (2001), que detectou este padrão de mudança de estrutura em 

outras empresas também. 
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5.2.3. Análise Dos Graus de Descentralização de NE 

Representamos no quadro a seguir as três alternativas de estrutura organizacional 

para NE analisadas neste trabalho (A1 – CE Centralizado, A2 – CE Incorporado em TI e 

A3 – CE Descentralizado), com suas respectivas pontuações finais: 

 

Quadro 5.4: Pontuação Final dos Graus de Descentralização de NE 

Graus de Descentralização de NE Pontuação Final 

A1 – CE Centralizado 499,90 

A2 – CE Incorporado em TI 454,00 

A3 – CE Descentralizado 424,05 

 

Os critérios que mais contribuíram para cada alternativa de estrutura para NE estão 

consolidados no quadro abaixo. 

 

Quadro 5.5: Critérios que mais favorecem cada alternativa de estrutura para CE 

A1 

CE Centralizado 

A2 

CE Incorporado em TI 

A3 

CE Descentralizado 

Facilidade de coordenação 

Viabilidade de implantação 

Velocidade no atendimento 

Clareza de responsabilidades e 
objetivos 

Sintonia com a estratégia e/ou 
políticas corporativas (Matriz) 

Relação com entidades externas 

Capacitação técnica e 
administrativa 

Sintonia com a estratégia e/ou 
políticas corporativas (Regional) 

Grau de diversificação das 
soluções e tecnologia (portfólio) 
de NE 

Facilidade de medir resultados / 
benefícios 

Volume da demanda dos serviços 
da área de NE 

Facilidade para identificar as 
necessidades da unidade de 
negócios 

Relação com Clientes 

Custo da estrutura 

Desenvolvimento de executivos 

Turbulência do ambiente 
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Conforme já observamos, esta metodologia não tem por objetivo que a empresa 

adote indiscriminadamente a alternativa de estrutura que recebeu a maior nota. Sua 

utilidade consiste em uma avaliação mais objetiva sobre cada alternativa, identificando 

as vantagens e desvantagens potenciais, bem como fatores que podem contribuir ou 

dificultar uma futura mudança.   

Inclusive, a empresa pode optar por implantar uma determinada alternativa, 

digamos a A1, de eCommerce centralizado, com algumas modificações, de forma a 

minimizar o impacto dos pontos negativos, devidamente comentados ao analisarmos 

esta alternativa de estrutura. Por exemplo, um dos critérios segundo o qual esta 

alternativa de estrutura não foi bem avaliada é a Facilidade para identificar as 

necessidades da unidade de negócios. Para contornar este problema, pode-se instituir a 

prática da área de eCommerce enviar periodicamente um de seus consultores para 

acompanhar reuniões da área de negócios. 

Observamos também que um determinado nível de descentralização não ocorre de 

forma uniforme na empresa. Para algumas BUs, as atribuições já se encontram mais 

descentralizadas, enquanto que para outras não. Um respondente de uma BU afirmou 

que, inclusive, a unidade dele já se encontrava em um estágio de descentralização muito 

semelhante à alternativa A3, uma vez que eles já determinavam as estratégias e metas, 

além de tocar toda a implementação dos NE junto aos clientes. 

O resultado final obtido a partir deste estudo interessa muito mais à Empresa X, 

não podendo ser generalizado, porém, acreditamos que uma contribuição deste estudo 

consiste no método utilizado. A partir de técnicas recomendadas pela literatura 

pesquisada, fizemos algumas adaptações para o caso e acreditamos que esta mesma 

metodologia possa ser aplicada em outros casos sobre decisão de graus de 

descentralização para a estrutura de NE. 

Resumimos no quadro a seguir as etapas e recomendações em cada etapa de 

aplicação da metodologia utilizada. 

Na seqüência, apresentamos as limitações deste trabalho, bem como 

recomendações para futuros estudos. 
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Quadro 5.6: Metodologia Utilizada para Análise dos Graus de Descentralização de NE 

Etapa Comentários e Recomendações 

1 Definição dos participantes em 
cada etapa 

O ideal seria que todos os envolvidos com NE participassem em todas as fases, buscando o consenso do grupo, ou pelo menos 
minimizando avaliações muito divergentes decorrentes de má interpretação das informações. Porém, isto foi inviável de ser 
realizado em um trabalho acadêmico como este. Realizamos as três etapas destacas a seguir em um único dia com a presença de 
pessoas chaves das áreas de eCommerce e TI. 

2 Apresentação da metodologia e 
exposição dos modelos teóricos 

O objetivo foi compartilhar um conhecimento pré-existente sobre o assunto, e gerar uma base comum de conhecimento sobre a 
qual seriam feitas as reflexões das duas etapas a seguir. 

3 Identificação dos diferentes graus 
de descentralização de NE 

Além da situação atual, foram discutidas outras alternativas de estrutura, refletindo diferentes graus de descentralização. Foram 
escolhidas ao final três alternativas consideradas merecedoras de uma análise mais aprofundada. 

4 Identificação dos critérios para a 
analisar a descentralização de NE 

Com base em fatores e critérios inicialmente levantados na revisão de literatura, procuramos identificar quais mereceriam ser 
mantidos e quais outros deveriam ser incluídos na análise sobre os graus de descentralização de NE, para o caso da Empresa X. 

5 Consolidação das informações e 
formatação do roteiro de 
entrevista 

Esta etapa merece uma especial atenção, principalmente se for necessário entrevistar pessoas que não participaram das etapas 
anteriores. Aprimorar as definições e representações, de forma a facilitar a compreensão por parte dos entrevistados futuros torna a 
pesquisa muito mais confiável. Ajustes sucessivos foram feitos no material original, até que chegarmos ao material de apoio e ao 
roteiro de entrevista Q3, que constam do anexo. 

6 Aplicação dos roteiros de 
entrevista para análise dos graus 
de descentralização 

Nesta etapa, apresentamos primeiramente um resumo dos objetivos de pesquisa e também os modelos teóricos apresentados na 
etapa 2, para nivelar o conhecimento dos entrevistados. Depois, aplicamos o questionário, solicitando primeiramente que fossem 
atribuídas as notas de cada alternativa de estrutura, para cada critério. 

Só ao final foi pedido para que o entrevistado atribuísse um peso para os critérios analisados. Foi feita uma tentativa invertendo-se 
a ordem, ou seja, pedindo-se primeiramente que o entrevistado  atribuísse o peso e depois as notas. O que constatamos foi uma 
dificuldade muito grande para a atribuição dos pesos, até porque é necessário primeiro entender cada um dos critérios. Realizando 
esta etapa depois, o entrevistado já tem domínio sobre o que significa cada critério, facilitando a atribuição dos pesos. 

7 Análises A bibliografia fornecia pouco suporte sobre as análises a serem realizadas. 

Utilizar as médias para analisar os resultados simplificou o processo de análise, porém, conforme será comentado, pode introduzir 
viéses, ou nivelar os resultados pela percepção da maioria, anulando a percepção de um eventual bom decisor. 

Tendo como ponto de partida a utilização das médias, a tabela 4.7., em que calculamos as diferenças entre cada nota ponderada e a 
média das notas ponderadas das três alternativas se mostrou bastante útil para identificar, para cada alternativa, os critérios 
segundo os quais ela é melhor ou pior avaliada, em relação às demais. 
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5.3. Limitações e Sugestões para Estudos Futuros 

5.3.1. Limitações da Pesquisa 

Este estudo possui a principal limitação de não poder ser generalizado 

estatisticamente, uma vez que foi utilizada a metodologia de estudo de caso com 

amostragem intencional. Isto, porém, não invalida a possibilidade de generalizações 

analíticas (Yin, 1989). Ou seja, com a devida adaptação crítica, este estudo pode ser 

bastante útil a outras empresas que estejam estruturando suas iniciativas de negócios 

eletrônicos, bem como a acadêmicos interessados em replicar este estudo ou avançar 

com novas contribuições. 

Por restrição de tempo para término da pesquisa e disponibilidade de nossos 

entrevistados, não conseguimos entrevistar todos os Focal Points das áreas de negócio, 

o que pode introduzir um certo viés de acordo com a percepção das pessoas 

entrevistadas. Entrevistas com pessoas de outras áreas dentro da organização poderiam 

trazer novas contribuições, permitindo uma análise mais rica e consistente. 

Gostaríamos de ressaltar que esta dissertação não tem a pretensão de afirmar que a 

alternativa que obteve maior pontuação deva ser adotada indiscriminadamente, sem um 

julgamento crítico.  

As médias obtidas não necessariamente correspondem ao “verdadeiro valor”, que 

seria o que realmente ocorreria na existência de cada alternativa de estrutura, até porque 

sua existência é muito questionável. Sobre este assunto, gostaríamos de tecer algumas 

observações que julgamos importantes: 

• Estatisticamente não temos condições de testar hipóteses, uma vez que não temos 

evidências sobre a distribuição da amostra para cada critério, e mesmo que a 

distribuição fosse conhecida (digamos, normal), não teríamos o número de 

respondentes suficientes para tal análise; 

• Mesmo que a distribuição fosse normal e o número de respondentes fosse suficiente 

para testarmos hipóteses, a análise poderia indicar apenas que uma ou outra 

alternativa seria mais adequada segundo média das percepções dos entrevistados. 

Não existem evidências de que os participantes sejam todos bons decisores, ou 

mesmo que suas percepções possam corresponder à realidade que ocorrerá na 

implantação de cada alternativa de estrutura. Talvez uma maneira de contornar este 
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problema seria atribuir pesos diferenciados aos participantes. Outro aspecto a 

destacar é que a mesma realidade é percebida de forma diferente pelas pessoas, e o 

que pode ser percebido com um ponto positivo por uma, pode não o ser por outra. 

Outro viés que esta pesquisa pode conter é o fato das pessoas avaliarem a estrutura 

que já existe, e sobre a qual cada entrevistado possui uma compreensão supostamente 

maior sobre suas vantagens e desvantagens, em relação a duas outras alternativas de 

estrutura que ainda não existem. Isto exigiu, portanto, que cada entrevistado 

vislumbrasse como seria a situação futura em cada caso, atribuindo sua nota para cada 

critério de análise segundo sua percepção do que seriam suas vantagens e desvantagens. 

A análise proposta não substitui um decisor, que deverá aliar ao resultado aqui 

apresentado o seu julgamento pessoal, considerando inúmeras outras variáveis 

(experiência, intuição e, por que não, objetivos pessoais que podem ser diferentes dos 

objetivos organizacionais). 

Mesmo com estas restrições, acreditamos que a análise realizada é extremamente 

importante. Apresentamos os resultados da pesquisa aos gerentes de eCommerce e 

Tecnologias Web, que apesar de inicialmente serem a favor de uma mudança no sentido 

da descentralização, estão revendo e re-analisando esta mudança em função dos 

resultados da pesquisa. Ambos concordaram que foi possível introduzir maior 

objetividade ao processo decisório sobre o grau de descentralização mais adequado.  

A implantação efetiva de uma alternativa de estrutura pior avaliada na análise não 

está necessariamente fadada ao fracasso, pois existem medidas pró-ativas que, a partir 

das análises realizadas, podem ser tomadas justamente visando minimizar os conflitos e 

problemas vislumbrados.  
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5.3.2. Sugestão para Estudos Futuros 

 

Abaixo, apresentamos algumas sugestões para estudos futuros: 

 

a) Estudar as integrações entre as empresas. Conforme foi possível observar na 

Empresa X, esta integração constitui um grande desafio para o futuro dos negócios 

eletrônicos, possibilitando a futura otimização em tempo real dos negócios dentro 

das cadeias de valores (Porter, 2001), reduzindo custos de transação e aumentando a 

eficiência. Novos arranjos organizacionais também estão sendo construídos, tal 

como as redes estratégicas e novas relações entre matriz e filiais de multinacionais 

(Fenton e Pettigrew, 2000), implicando em novos desafios tantos para os 

acadêmicos quanto para os gestores. 

b) Um questionamento que nos aflige neste momento é: “Será que os negócios 

eletrônicos passarão a fazer parte do core business das empresas? Quais segmentos 

estariam mais sujeitos a isso?”. Consequentemente, outro questionamento seria se a 

TI não deixaria de ser apenas uma área de apoio, para se tornar uma componente 

chave e, quem sabe, até fazendo parte das atividades primárias de empresas de 

muitos setores. 

c) Com intuito de tornar todo o processo de análise de graus de descentralização mais 

objetivo ainda, uma sugestão é buscar uma metodologia para transformar as notas 

atribuídas para cada alternativa em valores monetários. Valores positivos 

representariam ganhos em relação à situação atual, e valores negativos, perdas em 

relação à situação atual. Os valores poderiam ser atribuídos ao longo do tempo, em 

forma de fluxo de caixa, e descontados ao valor presente para se chegar ao quanto 

cada alternativa, segundo cada critério, poderia propiciar de ganho ou perda. Os 

pesos não seriam necessários, porque os próprios valores já representariam a 

magnitude da importância de cada critério. 

d) Estudos quantitativos para aprofundar questões como: existência ou não da área de 

NE em outras empresas, atribuições da área, integração da estrutura de NE com 

estrutura tradicional na operação dos negócios eletrônicos e existência maior de 

estruturas centralizadas ou descentralizadas. 
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e) Realizar um estudo semelhante em uma empresa com NE voltado ao consumidor 

final (B2C). 

f) Aplicar a mesma metodologia para análise da centralização x descentralização, o 

que não necessariamente precisaria ocorrer para o departamento de NE. Inclusive as 

aplicações desta técnica na literatura utilizada como base não foram em NE, mas em 

P&D e em Engenharia & Desenvolvimento.  

 

Por fim, acreditamos que conseguimos atingir os objetivos propostos, com a 

humildade de reconhecermos que este trabalho não constitui um ponto final sobre o 

assunto, mas apenas uma pequena contribuição para o conhecimento existente sobre 

negócios eletrônicos, abrindo possibilidade para vários outros estudos mais 

aprofundados sobre este tema. 

 

 124



6. Bibliografia 

6. Bibliografia 

AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Marketing Research. 5th Ed., New York, 

John Wiley & Sons, 1995. 

AMIT, Raphael; ZOTT, Christoph. Value Creation in E-Business. Strategic 

Management Journal, 22, 493-520, jun/jul, 2001. 

ANSOFF, H. I. e BRANDENBURG, R. G. A Language for Organization Design: Part I 

e Part II. Management Science, Vol. 17, No 12, 1971. 

ALBERTIN, Luiz Alberto. Comércio Eletrônico - Um Estudo no Setor Bancário. São 

Paulo: Tese de Doutorado, FEA-USP, 1997. 

ALBERTIN, Luiz Alberto. Comércio Eletrônico. 3. Ed., São Paulo: Atlas, 2001. 

ALBERTIN, Luiz Alberto (Coordenador). Pesquisa FGV – Comércio Eletrônico no 

Mercado Brasileiro, 5a Edição, São Paulo: FGV-EAESP, 2003. 

ALDRICH, Douglas F. Dominando o Mercado Digital. São Paulo: Makron Books, 

2000. 

AMOR, Daniel. A (R)evolução do E-Business. São Paulo: Makron Books, 2000. 

B2B MAGAZINE. São Paulo: Padrão Editorial, Ano 2, no 19, Junho de 2002. 

BORIN, Geraldo Aparecido. A Informatização e seus Efeitos sobre a Descentralização 

das Decisões Gerenciais na Indústria. Dissertação de Mestrado, FEA-USP, 1989. 

CASTILHO Jr., Newton Corrêa de. Comércio Eletrônico e sua Aplicação no 

Planejamento e Gestão do Processo de Compras da Cadeia de Suprimentos: um Estudo 

da Indústria Química. São Paulo: EAESP/FGV, Dissertação de Mestrado, 2002. 

CARR, Nicholas. TI já não importa. Harvard Business Review, maio de 2003. 

CARVALHO, Dirceu T. de. Condicionantes de Estratégias para a Internet: Uma 

Abordagem Inter-Funcional. Tese de Doutorado, São Paulo: FEA-USP, 1999. 

CHANDLER Jr., Alfred. D. Strategy and Structure – Chapters in History of the 

Industrial Enterprise. Cambridge: The MIT Press, 1962. 

COHEN, Susan G. A Nova Organização por Equipes e o Trabalho de Equipe. In: 

LAWLER & GALBRAITH, op. cit. 

COSTA, Luis Alexandre de Almeida. Internet, um canal de vendas: um estudo de caso 

em agência de viagens e turismo online. Dissertação de Mestrado. São Paulo : 

FEA/USP, 2001. 

DIAS, Isabel de M. Metodologia para Formulação de Estratégias de Presença na 

Internet: Um Estudo de Caso. Dissertação de Mestrado, São Paulo: FEA-USP, 2002. 

 125



6. Bibliografia 

FENTON, Evelyn M., PETTIGREW, Andrew M. Theoretical Perspectives on New 

Forms of Organizing. In PETTIGREW, Andrew M., FENTON, Evelyn M. The 

Innovating Organization. London : Sage, 2000. 

GALBRAITH, Jay R. A Corporação que Agrega Valor: Combinando Estrutura e 

Estratégia. In: LAWLER & GALBRAITH, op. cit. 

GALBRAITH, Jay R. Competing with Flexible Lateral Organizations. Reading: 

Addison Wesley, 1994. 

GALBRAITH, Jay R. Organization Design. Reading: Addison-Wesley, 1977. 

GIBSON, James L., IVANCEVICH, John M., DONNELLY, Jr, James H. Organizações 

– comportamento, estrutura, processos. São Paulo : Atlas, 1981. 

GOOLD, Michael e CAMPBELL, Andrew. Do you have a well-designed organization? 

Boston: Harvard Business Review, March, 2002. 

Grupo Pão de Açúcar – Site na Internet. www.grupopaodeacucar.com.br. Último acesso 

em 16/10/2002. 

GUIZZO, Érico. Adeus à mulher de verdade. São Paulo: Negócios Exame, Dez, 2002. 

GULATI, Ranjay; GARINO, Jason. Get The Right Mix Of Bricks & Clicks. Boston: 

Harvard Business Review, May/Jun 2000. 

KALAKOTA, Ravi; ROBINSON, Marcia. E-business: Estratégias para alcançar o 

sucesso no mundo digital. Porto Alegre: Bookman, 2. Ed, 2002. 

KAPLAN, Steven; SAWHNEY, Mohanbir. E-hubs: The New B2B Marketplaces. 

Boston: Harvard Business Review, May/Jun 2000. 

KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento 

conceitual. São Paulo: EPU, 1980. 

KOONTZ, Harold; O´DONNELL, Cyril; WEIHRICH, Heinz. Administração: 

Organização, planejamento e controle. São Paulo : Pioneira, 1987. 

LAWLER III, Edward E.; GALBRAITH, Jay R. Organizando para Competir no 

Futuro. São Paulo: Makron Books, 1995. 

LAWRENCE, Paul; LORSCH, Jay. As Empresas e o Ambiente: Diferenciação e 

Integração Administrativas. Petrópolis: Editora Vozes, 1973. 

MAITRA, Amit. Building a Corporate Internet Strategy. New York: VNR, 1996. 

MANZONI JR., Ralph. Grupo Pão de Açúcar Consolida Estratégia de Comércio 

Eletrônico. Computerworld Diário, 20/02/2003. Disponível no endereço: 

http://computerworld.terra.com.br/templ_textos/noticias.asp?id=23940. Último acesso 

em 21/02/2003.  

 126



6. Bibliografia 

MARCELINO, Gileno Fernandes. Contribuições à Descentralização: Um Estudo dos 

Sistemas Estaduais de Ciência e Tecnologia. São Paulo: FEA-USP, Tese de Doutorado, 

1984. 

MCGEE, James e PRUSAK, Laurence. “Gerenciamento Estratégico da Informação”. 

São Paulo: Editora Campus, 1995. 

MINTZBERG, Henry. The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs: Prentice-

Hall, 1979. 

MOORE, Karl. The E-volving Organization. London: Ivey Business Journal, 

November/December 2000. 

NEWMAN, William H. Ação Administrativa – As técnicas de organização e gerência. 

São Paulo : Atlas, 1991. 

ODEBRECHT Informa. Publicação institucional do grupo Odebrecht, Agosto, 2002. 

OLIVEIRA, Djalma de P. R. de. Sistemas, Organização e Métodos – Uma abordagem 

gerencial. São Paulo : Atlas, 6a Edição, 1995. 

OZAKI, Adalton; VASCONCELLOS, Eduardo. Constituição de Mercados Eletrônicos: 

Um Estudo de Caso Sobre o Projeto de Lançamento de um Portal para o Setor de 

Telecomunicações no Brasil. A ser apresentado no X Seminário Altec (Asociación 

Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica), México, 2003. 

POLO, Edison Fernandes. Descentralização de Estrutura: Uma Contribuição às 

Destilarias de Álcool. Tese de Doutorado, FEA-USP, 1987. 

PORTER, Michael E. Strategy and the Internet. Boston: Harvard Business Review, 

March 2001. 

PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 

RINDOVA, Violina; KOTHA, Suresh. Coninuous "morphing": Competing through 

dynamic capabilities, form and funcition. Academy of Management Journal, Dec 2001.  

SAIKOVITCH, Vera Lucia. O Uso Estratégico da Internet Pelas Livrarias Brasileiras. 

Tese de Doutorado. São Paulo: FEA-USP, 2000. 

SAYON, Melissa. E-marketplaces globais, desafios locais. Business Standard, 

disponível em http://www.businessstandard.com.br/bs/ecommerce/2003/03/0001. 

Acesso em 10/03/2003. 

SELLTIZ, Claire; JAHODA; DEUTSCH; COOK. Método de Pesquisa nas Relações 

Sociais. São Paulo, EPU, 1974. 

SEYBOLD, Patricia B. Clientes.com . São Paulo: Makron Books, 2000. 

 127



6. Bibliografia 

SIMERAY, Jean Paul. A Estrutura da Empresa: princípios e definições, tipos de 

estruturas e organogramas. Rio de Janeiro : Livro Técnico, 1970. 

SISK, Hery L. Management and Organization. Cincinnati : South-Western Publishing, 

1973. 

TAKAHASHI, Tadao (organizador). Sociedade da Informação no Brasil. Livro Verde. 

Brasília, Ministério da Ciência e Tecnologia, Setembro/2000. 

TAPSCOTT, Don. The digital economy: promise and peril in the age of networked 

intelligence. New York: McGraw-Hill 1995. 

_______________ Rethinking Strategy in a Networked World (or Why Michael Porter 

is Wrong about the Internet). Strategy+Business, Third Quarter, 2001, disponível em 

www.strategy-business.com/media/pdf/01304.pdf (acessado em 5/12/2002). 

TAPSCOTT, Don; LOWY, Alex; TICOLL, David. Plano de Ação para uma Economia 

Digital. São Paulo: Makron Books, 2000. 

TURBAN, Efraim; Et. Al. Electronic Commerce - A Managerial Perpective. Prentice 

Hall, 1999. 

VASCONCELLOS, Eduardo. Centralização x Descentralização: uma aplicação para 

laboratórios de instituições de pesquisa e desenvolvimento. Revista de Administração, 

São Paulo: IA – USP, pág. 101 – 121, Abr/Jun, 1979. 

________________ Contribuições ao Estudo da Estrutura Administrativa. Tese de 

Doutorado. São Paulo: FEA-USP, 1972. 

________________  Transparências da Disciplina “Avaliação e Mudança na Estrutura 

Organizacional”. Curso de Pós-Graduação em Administração, FEA-USP, 2001. 

VASCONCELLOS, Eduardo; HEMSLEY, James R. Estrutura das Organizações. São 

Paulo: Editora Pioneira, 1997. 

VASCONCELLOS, Eduardo & KRUGLIANSKAS, Isak; SBRAGIA, Roberto. 

Organograma Linear: Um Instrumento para o Delineamento das Estruturas. Revista de 

Administração, v. 16, n. 4, Out/Dez 1981. 

VASCONCELLOS, Eduardo & MURITIBA, Sérgio. Estrutura Organizacional como 

diferencial competitivo em negócios eletrônicos: estudo de caso em uma empresa do 

ramo de Internet. In: XXVI Enanpad – Encontro Nacional da ANPAD, Salvador, 2002. 

Anais Eletrônicos... Rio de Janeiro: ANPAD, 2002.  

VIDAL, Antônio G. da R. (Coordenador). Pesquisa FIESP/FIPE: Perfil da Empresa 

Digital 2002. São Paulo: FIESP/FIPE, 2003.  

 128



6. Bibliografia 

VENKATRAMAN & HENDERSON. Real strategies for virtual organizing. Boston: 

MIT Sloan Management Review, Vol. 40, No 1, Fall 1998. 

VIEIRA, José G. V. CPFR como um driver de gestão de inovação tecnológica na 

Supply Chain. VI SemeAd – Seminários em Administração, São Paulo, FEA-USP, 

2003. 

WICKESBERG, Albert K. Administração Organizada. São Paulo : Editora Brasiliense, 

1973. 

WILLCOCKS, Leslie P. e PLANT, Robert. Pathways to E-Business Leadership: 

Getting from Bricks to Clicks. Boston: MIT Sloan Management Review, Spring, 2001. 

WISE, Richard; MORRISON, David. Beyond the Exchange: The Future of B2B. 

Boston: Harvard Business Review, Nov/Dec 2000. 

YIN, R. K. Case Study Research. Design and Methods. California, Sage Publications, 

1989. 

ZILBER, Silvia. Fatores Críticos para o Desenho e Implantação do e-business por 
empresas tradicionais. Tese de Doutorado, FEA-USP, 2002. 

 

 129



Anexos 

7. Anexos 

Anexo A – Roteiros de Entrevista 

Roteiro de Entrevista da Fase I 

Q1 – Levantamento de Informações Gerais 

O objetivo desta etapa da pesquisa é conhecer melhor a área de NE da empresa, 

entender como ela surgiu e sua evolução em termos de estrutura organizacional. 

1. Razão Social da empresa 

2. A empresa faz parte de uma holding  ou grupo maior? Quais outras empresas 

existem no grupo? Qual o principal negócio de cada empresa? 

3. Qual o organograma da empresa? 

4. Existe área de NE? Se sim, a qual departamento/área está vinculada?  

5. Quais as atribuições da área ou do responsável (caso não haja a área)? 

6. A abordagem é centralizada ou descentralizada no grupo (cada unidade possui sua 

área ou há uma só para todo o grupo) 

7. Houve análise formal para esta definição? Se sim, quais os fatores/critérios 

considerados? 

8. A área possui quantos funcionários? 

9. Onde se localiza a área no organograma da empresa? 

10. Houve alterações com o passar do tempo? Levantar histórico da evolução. 

11. Quais aplicações de NE a empresa está utilizando? Identificar a fase em que se 

encontra cada iniciativa: se em implantação ou já operacional. Quais pretende 

implementar e para quando? 

12. Em sua opinião, quais os maiores desafios e as maiores dificuldades na 

implementação de cada uma destas iniciativas? 
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Roteiros de Entrevista da Fase II 

Q2 – Identificação dos Critérios para Análise da Centralização x 

Descentralização 

O objetivo desta etapa da pesquisa é identificar os fatores/critérios que devem ser 
considerados na decisão sobre o grau de centralização x descentralização (C x D) da 
área de NE (negócios eletrônicos, ou e-business). 

1) Para cada um dos fatores/critérios previamente levantados e relacionados abaixo, 
identifique se você considera pertinente que o critério deva ser considerado na 
análise das alternativas de estrutura, e qual o seu respectivo peso nesta análise. 

(observação: não estamos realizando aqui a análise sobre C x D propriamente dita. 
Após levantar quais os fatores/critérios que devem ser considerados nesta análise, 
elaboraremos outro questionário. Na segunda fase é que será pedido para que o 
entrevistado atribua, segundo cada critério, uma nota identificando a adequação de 
cada alternativa de estrutura à empresa). 

 

Critérios para análise de 
Centralização x 
Descentralização 

Explicação. Este critério é para analisar se ... Critério deve ser 
analisado na 
decisão sobre C x D 
de NE? (S/N) 

Caso positivo, 
qual o peso 
deste critério? 
(responder 
com um 
número) 

Custo da estrutura  ... a estrutura é enxuta, eficiente, tem baixo custo 
(melhor uso dos recursos, menor retrabalho) 

  

Velocidade no atendimento ... a área tem a capacidade de definir processos 
com velocidade, que poderão ser implementados 
rapidamente 

  

Viabilidade de implantação ... a estrutura pode ser implantada com facilidade, 
adaptando-se rapidamente a empresa. 

  

Clareza de responsabilidades ... a estrutura permite definir com clareza as 
responsabilidade de seus colabores em relação 
aos resultados esperados (ou em relação ao 
produto final) 

  

Parceiros qualificados ... a estrutura facilita a integração da empresa 
com parceiros qualificados, ou existem parceiros 
qualificados que permitem tal estrutura 

  

Facilidade de coordenação ... há facilidade de coordenação e/ou 
padronização 

  

Capacitação gerencial ... a estrutura promove o desenvolvimento de 
executivos 

  

Sintonia com a matriz / 
corporação 

... a estrutura facilita a integração e comunicação 
com a matriz/corporação 

  

Clareza de objetivos ... os objetivos da área são claros, o que facilitaria 
a descentralização 

  

Facilidade de medir resultados ... os resultados são fáceis de medir, facilitando a 
descentralização 

  

Estratégia e/ou políticas 
corporativas 

... a estrutura está de acordo com a estratégia e/ou 
políticas corporativas 

  

Grau de diversificação da 
tecnologia e das aplicações de 
NE 

... a diversificação da tecnologia e das aplicações 
pode favorecer a descentralização 
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Grau de interdependência entre 
as atividades da área de NE 

... há interdependência das atividades da área de 
NE 

  

Volume da demanda dos 
serviços da área de NE 

... há demanda suficiente em cada unidade de 
negócios de forma a justificar a existência de 
uma área descentralizada 

  

Flutuação da demanda ... há flutuação, o que favorece uma área 
centralizada, que assim pode compensar baixas 
demandas de uma unidade com as altas 
demandas de outra 

  

Turbulência do ambiente ... há mudanças freqüentes demandando ações 
rápidas da área de NE 

  

Dispersão geográfica; 
dificuldade de acesso e 
comunicação 

... as unidades são dispersas geograficamente, 
com dificuldade de acesso e comunicação 

  

Capacitação técnica e 
administrativa 

... há capacidade técnica e gerencial para 
descentralizar a área de NE, ou se for escassa, 
centralizar a área de NE 

  

 

 

2) Existem outros critérios, não relacionados acima, que na sua opinião devem ser 
analisados na decisão de centralização x descentralização da área de NE? Relacione 
abaixo esses critérios, e qual seria o seu peso. 

 

Critério Peso 

  

  

  

  

  

 

3) Para a análise de qual estrutura seria a mais adequada à sua empresa, apresentamos 
abaixo três alternativas que surgiram a partir de pesquisa prévias: 

 Estrutura de NE totalmente descentralizada. Cada unidade de negócio teria uma 
área de NE independente. 

 Estrutura de NE centralizada, com atribuições de definição de processos e de 
como utilizar os NE na organização. Haveria apenas uma área de NE para 
atender a todas as unidades de negócio, porém a operação estaria 
descentralizada. 

 Estrutura descentralizada, mas com um comando central. Haveria uma área de 
NE para cada unidade de negócio, que porém também responderia à uma área 
central de NE, responsável, por exemplo, pela uniformização das iniciativas. 

Além destas alternativas, você teria outras sugestões que poderiam também ser 
analisadas? Quais? 
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Roteiros de Entrevista da Fase III 

Q3 - Análise dos Graus de Descentralização 

O objetivo desta etapa é realizar uma análise crítica sobre a questão da centralização x descentralização 
da área. 

Assumir que NE (Negócios Eletrônicos) é a tradução para E-business. 

Para cada um dos critérios detalhados a seguir, será solicitado que o(a) senhor(a) atribua: 

a) Uma nota de 0 a 5 para cada alternativa de estrutura organizacional A1, A2 e A3  

(0 – Alternativa totalmente inadequada, 5 – Alternativa totalmente adequada) 

b) Um peso para cada critério, em uma escala de 1 a 10       

(1 – Peso mínimo, 10 – Peso máximo) 

A1 - CE Centralizado (Estrutura Atual) 

A2 - CE Incorporado em TI 

A3 - CE Descentralizado 

Critérios para análise de 
Centralização x Descentralização 

Peso A1 A2 A3 Observações 

Custo da estrutura   

Velocidade no atendimento  

Viabilidade de implantação  

Clareza de responsabilidades e 
objetivos 

 

Relação com Clientes  

Relação com Entidades Externas  

Facilidade de coordenação  

Desenvolvimento de executivos  

Sintonia com a estratégia e/ou 
políticas corporativas (Matriz) 

 

Sintonia com a estratégia e/ou 
políticas corporativas (Regional) 

 

Facilidade de medir resultados / 
benefícios 

 

Grau de diversificação das soluções e 
tecnologia (portfólio) de NE 

 

Volume da demanda dos serviços da 
área de NE 

 

Turbulência do ambiente  

Dispersão geográfica  

Capacitação técnica e administrativa  

Facilidade para identificar as 
necessidades da unidade de negócios 
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Material de Apoio ao Roteiro “Q3 – Análise dos Graus de Descentralização”5 

Juntamente com as áreas de eCommerce (CE) e TI, identificamos três alternativas de 
estrutura organizacional merecedoras de uma avaliação: 

A1 – CE Centralizado (Estrutura Atual) 

eCommerce

Estratégia
Definição das soluções
Negociação/contratação de

fornecedores
Definição de Metas e Follow Up
On-going (acompanhamento)
Suporte para plano de

implementação

TI Business
Unit 1

Soluções (gerenc. e execução
dos projetos)

Homologação de fornecedores
Manutenção Técnica

Determina quais os clientes
Responsáveis pelo plano de
implementação
Core Team
Propagar o e-commerce

Tecnologias Web
e serviços ao cliente

Focal Point

B.U. 2

F. P.

B.U.‘n’

F. P.

...

 
A2 – CE Incorporado em TI 

Soluções (definição e gerenc.
do projeto)

Suporte para plano de
implementação

On-going
Negociação/ contratação de

fornecedores
Manutenção Técnica

Estratégia
Definição de Metas e Follow
Up
Determina quais os clientes
Responsáveis pelo plano de
implementação
Core Team
Propagar o e-commerce

TI Business
Unit 1

Tecnologias Web,
serviços ao cliente

e eCommerce

Focal Point

B.U. 2

F. P.

B.U.‘n’

F. P.

...

 
A3 – CE Descentralizado  

Soluções (definição gerenc.
dos projetos)

Negociação/ contratação de
fornecedores

Manutenção Técnica

Estratégia
Definição de Metas e Follow Up
Determina quais os clientes
Plano de implementação (recursos e suporte)
Core Team
On-going
Propagar o e-commerce

TI Business
Unit 1

Tecnologias Web
e serviços ao cliente eCommerce

B.U. 2

eCom

B.U.‘n’

eCom

...
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Anexos 

1) Qual a sua opinião sobre estas três alternativas de estrutura? 

Com base na análise de cada um dos critérios detalhados a seguir, será solicitado que 
o(a) senhor(a) atribua: 

a) Uma nota de 0 a 5 para cada alternativa de estrutura organizacional A1, A2 e A3 

 0 – Nota mínima; a estrutura é péssima segundo o critério de análise 

5 – Nota máxima; a estrutura é ótima segundo o critério de análise 

b) Um peso para cada critério, em uma escala de 1 a 10     
 1 – Peso mínimo, 10 – Peso máximo 

Critérios para análise  Explicação (entenda por “estrutura” a “alternativa de estrutura 
organizacional que está sendo avaliada”) 

Custo da estrutura  A estrutura é enxuta, eficiente, tem baixo custo (melhor uso dos recursos, 
menor retrabalho) 

Velocidade no atendimento A estrutura permite desempenhar rapidamente as várias atividades do processo 
de comércio eletrônico 

Viabilidade de implantação A estrutura pode ser implantada facilmente, ou com menor grau de resistência 
Clareza de responsabilidades 
e objetivos 

A estrutura permite definir com clareza as responsabilidades de seus colabores 
em relação aos resultados esperados (ou em relação ao produto final) 

Relação com Clientes A estrutura facilita o relacionamento da empresa com a estrutura do cliente 
Relação com Entidades 
Externas 

A estrutura facilita o relacionamento da empresa com outras entidades, que não 
são clientes (por exemplo: parceiros tecnológicos como VMI, governo, etc) 

Facilidade de coordenação A estrutura facilita a coordenação e/ou padronização das atividades 
Desenvolvimento de 
executivos 

A estrutura promove o desenvolvimento de executivos 

Sintonia com a estratégia 
e/ou políticas corporativas 
(Matriz) 

A estrutura facilita a sintonia entre eCommerce e a estratégia e/ou políticas 
corporativas (Matriz) 

Sintonia com a estratégia 
e/ou políticas corporativas 
(Regional) 

A estrutura facilita a sintonia entre eCommerce e a estratégia e/ou políticas 
regionais ou da Unidade de Negócios 

Facilidade de medir 
resultados / benefícios 

A estrutura facilita a medição dos resultados / benefícios (hoje feita pela área 
de eCommerce) 

Grau de diversificação das 
soluções e tecnologias 
(portfólio) de eCommerce 

O grau de diversificação das soluções e tecnologias (portfólio) de eCommerce 
favorece a estrutura  

Volume da demanda dos 
serviços da área de 
eCommerce 

O grau de oscilação do volume das atividades de eCommerce favorece a 
estrutura, otimizando recursos 

Turbulência do ambiente O grau de turbulência do ambiente da empresa favorece a estrutura 
Dispersão geográfica A dispersão geográfica da empresa favorece a estrutura (seja por dificuldades 

de acesso, comunicação, etc) 
Capacitação técnica e 
administrativa 

A capacidade técnica e gerencial existente favorece a estrutura 

Facilidade de identificar as 
necessidades da unidade de 
negócios 

A estrutura torna mais fácil a identificação das necessidades das unidades de 
negócios 

 

2) Existem outros critérios, não relacionados acima, que na sua opinião devem ser 

analisados na decisão de centralização x descentralização da área de NE? Quais? 
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Anexos 

Q4 - Roteiro para Levantamento das Atividades e Decisões 

 

O objetivo desta etapa da pesquisa é identificar as principais atividades e decisões que 

ocorrem no processo operacional dos negócios gerados pela Internet. 

1) Quais as principais atividades? 

2) Por quem são executadas estas atividades? 

3) Quais as principais decisões deste processo? 

4) Por quem são tomadas estas decisões? 

5) Para cada atividade / decisão, favor identificar se existe a necessidade de 

comunicação formal a posteriori, ou então, outros participantes. 

6) Em uma escala de 1 a 10, atribua para estas atividades e decisões o seu peso de 

importância. 
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Anexos 

Anexo B – Literatura sobre Internet e negócios 

Quadro 7.1: Relacionamento literatura x assunto em negócios eletrônicos 
Estratégia / Estrutura Estudo em áreas / funções Modelos E-Biz
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Livros
KALAKOTA, Ravi & ROBINSON, 
Marcia 2002 x x x x x x x x x
ALVES, Luiz 2002 x x x
AMOR, Daniel 2000 x
TURBAN, Efraim; Et. Al. 1999 x x x
TAPSCOTT, Don 1995 x x x x x
ALDRICH, Douglas F 2000 x x x x x x x
SEYBOLD, Patricia B. 2000 x x x x
ALBERTIN, Luiz A. 2001 x x x
CRONIN, Mary J. 1995 x x x
MAITRA, Amit 1996 x x x
HUTT, Michael D.; SPEH, Thomas 
W. 2000 x x x x x
TAPSCOTT, Don; LOWY, Alex; 
TICOLL, David 2000

Harvard Business Review
SAWHNEY, Mohanbir; PARIKH, 
Deval 2001 x
KANTER, Rosabeth M. 2001 x
STOPFORD, John 2001 x
TJAN, Anthony K. 2001 x x
ZAWADA, Craig 2001 x
SHIRKY, Clay 2001 x x x
PORTER, Michael E. 2001 x x
NUNES, Paul F.; KAMBIL, Ajit 2001 x x
MILLS, Quinn 2001 x
RAMAN, Ananth; DEHORATIUS, 2001 x
DEGRAEVE, Zeger; ROODHOOFT, 
Filip 2001 x
HAGEL III, John; BROWN, John 
Seely 2001 x
SLYWOTZKY, Adrian J. 2000 x x
CHRISTENSEN, Clayton M.; 2000 x
CARR, Nicholas G. 2000 x x
SINHA, Indrajit 2000 x x x
NUNES, Paul; WILSON, Diane; 
KAMBIL, Ajit 2000 x x x
WERBACH, Kevin 2000 x x
KAPLAN, Steven; SAWHNEY, 
Mohanbir 2000 x x x
GULATI, Ranjay; GARINO, Jason 2000 x
HOFFMAN, Donna L.; NOVAK, 
Thomas P. 2000 x x
SHAPIRO, Carl 2000 x x
REICHHELD, Frederick F.; 
SCHEFTER, Phil 2000 x
SEMLER, Ricardo 2000 x
HANSEN, Morten T.; 2000 x
MCAFEE, Andrew 2000 x x
JAP, Sandy 2000 x x
WISE, Richard; MORRISON, David 2000 x x

KENNY, David; MARSHALL, John F. 2000 x x x

Ambiente
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Continuação do quadro 7.1. 

Estratégia / Estrutura Estudo em áreas / funções Modelos E-Biz
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Outras Publicações Estrangeiras
PERRIN, Towers 2000 x
STROUT, Erin 2000 x
FRIEDMAN, Dick 2000 x
LORD, Christopher 2000 x
BIGGS, Maggie 2000 x
FRIEDMAN, Dick 2000 x
MOORE, Cathleen 2000 x
HOU, William 2000 x
HICKEY, Kathleen 2000 x
COLLETT, Carolyn 2000 x
FOX, Justin 2000 x
VENKATRAMAN, N.; HENDERSON, 
John, C. 1998 x
COLLINS, Philippa 2001 x x x x
GOFF, Leslie 2000 x x
HAAPANIEMI, Peter 2000 x x
LIBEY, Donald R. 2000 x
MACSWEENEY, Greg 2001 x x
MOORE, Karl 2000 x
RINDOVA, Violina; KOTHA, Suresh 2001 x
WILLCOCKS, Leslie P. e PLANT, 
Robert 2001 x x x
BASU, Amit e KUMAR, Akhil 2002 x
AHUJA, Manju K. & CARLEY, 
Kathleen M. 1999 x
KICKUL, Jill & GUNDRY, Lisa 2001 x x
TAPSCOTT, Don 2001 x
WERTHER JR 1999 x x x
STRAUB & KLEIN 2001 x x x
GOSSAIN, Sanjiv 2002 x x x
AMIT, Raphael; ZOTT, Christoph 2001 x x

Teses / Dissertações
CARVALHO, Dirceu T. de  
(FEA/Dout) 1999 x x
SAIKOVITCH, Vera Lucia  
(FEA/Dout) 2000 x x

ALBERTIN, Luiz Alberto  (FEA/Dout) 1997 x x x x x
COSTA, Luis A de A (FEA/Mest) 2001 x x x x
DINIZ, Eduardo H.  (GV/Dout) 2000 x x x x
SANCHEZ, Otávio P. (GV/Mestr) 2001 x x x x x
CASTILHO Jr., Newton C. de 
(GV/Mestr) 2002 x x x x
DIAS, Isabel de M. (FEA/Mestr) 2002 x

SOUSA NETO, Manoel V (FEA/Dout) 2001 x x x x
ZILBER, Silvia (FEA/Dout) 2002 x x x x x

Publicações Nacionais (não 
acadêmicas)
SANTOS, Teresa x x
PADUAN, Roberta x
HAMMONS, Keith H. citando 
PORTER, Michael (EXAME 7/3/01) x

Ambiente
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