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RESUMO 

A tecnologia de informação vem criando um ambiente de muitas modificações nas 
organizações das mais diversas áreas. Este trabalho faz um estudo da tecnologia de 
informação motivando sua aplicação nas organizações de forma a alavancar sua 
competitividade. O trabalho apresenta os modelos de forças competitivas e de cadeia de 
valor desenvolvidos por P0I1er. A abordagem é voltada para a estratégia empresarial orientada 
a um enfoque didático. 

INTRODUÇÃO 

À medida que o homem tem que lidar com problemas cada vez mais complexos, surge 
a necessidade de desenvolver técnicas e felTlunentas que venham auxiliá-lo em tal empreitada. 
Dentre os recursos que o homem tem criado, o computador vem tendo a cada dia uma 
maior utilização como insb11lnento de manifestação da tecnologia de infolll1ação nas empresas. 
Altos investimentos têm sido feitos, tecnologias muito sofisticadas têm sido desenvolvidas, 
profissionais têm sido formados com o objetivo de atender toda a demanda criada por tal 
fen·amenta. O desenvolvimento da informática, há muito tempo,já atinge nosso cotidiano 
pois, entre muitas coisas, recebemos freqüentemente documentos que são fmto da aplicação 
de tecnologia de informação em organizações. Praticamente não existem atividades que não 
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estejam utilizando computadores de forma 
direta ou i ndireta. Podemos dizer que pra
ticamente todas as áreas do conhecimento hu
mano estão utilizando o tratamento automá
tico da informação como forma de aux ílio às 
suas atividades. 

À medida que crescem, as organizações 
sentem a necessidade de um controle maior entre 
seus setores e processos. Para que os objetivos 
estratégicos, gerenciais e operacionais possam 
ser alcançados, torna-se necessária a utilização 
de tecnologia de informação como forma de 
se controlarem melhor todas as ati vidades da 
organização. Conforme a linha de negócios 
de uma organização, o tratamento automático 
de dados pode ser a tarefa mais importante 
do negócio. 

Segundo Hamel e Prahalad [HamPra94] nos 
encontramos na soleira (e para alguns na beira 
do precipício) de uma revolução tão profunda 
quanto a que deu origem à indústria moderna. 
Será a revolução do meio ambiente, a revolução 
genética, a revolução dos materiais, a revolução 
digital, e acima de tudo a revolução da 
infollnação. 

Este trabalho está organizado da seguinte 
forma: após esta introdução são apresentados 
trabalhos cOlTelatos e em seguida é desenvolvido 
o tema "A Tecnologia de Informação como 
fellllmenta da vantagem competitiva"; finalmen
te, é apresentada uma conclusão. 

TRABALHOS CORRELATOS 

No atual mundo dos negócios, onde as 
empresas se vêem obrigadas a constantemente 
estar efetuando mudanças para se manterem 
competitivas, a tecnologia de informação se faz 
presente como ferramenta de tal mudança. 

o papel da tecnologia de informação, 
segundo Senn [Senn95], vem sendo o de 
solucionar problemas, desenvolver a ctiati vidade 
e tornar as pessoas mais eficientes do que seriam 
se não a utilizassem. Campos Filho [CamFiI94] 
define tecnologia de informação como sendo o 
conjunto de hardware .e software que desem
penha uma ou mais tarefas de processamento 
de informações, fazendo parte do sistema de 
informação das organizações que inclui coletar, 
transmitir, estocar, recuperar, manipulare exibir 
dados. Já a importância da tecnologia de infor
mação é enfatizada por McFarlan [Farlan84] 
propiciando uma ótima oportunidade para a 
organização encontrar a melhor utilização de 
seus ativos e e laborar novas estratégias, além 
de ser fator determinante em uma estratégia 
competitiva. 

Para se obter o maior aproveitamento do 
potencial da tecnologia de informação como 
Davis e Hamilton [DavHam93] afirmam, deve
se sempre enfatizar sua utilização e interação 
tanto na estratégia quanto nos processos e infra
estrutura negociais. Toda essa utilização visa 
criar uma linha de ação que permita à orga
nização alcançar competitividade. Quanto aos 
processos negociais, estes podem alterar a 
forma de como a tecnologia da informação será 
empregada, ou serem alterados e se adaptarem 
à nova tecnologia. 

A estratégia de capacitação competitiva, 
que faz uso da tecnologia de infolll1ação utilizada 
pelas organizações segundo Boar [Boar93], 
pode ser definida como um conjunto de ações 
que envolvem a recuperação, transpOlte, arma
zenamento, apresentação e transformação da 
informação em suas diversas formas (voz, 
gráficos, texto, vídeo e imagem). 

Segundo Ives e Learmonth [IveLea84], se 
a tecnologia da informação afeta o produto tinal 
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que é oferecido, ou a posição da companhia 
em seu mercado, então ela (tecnologia) é 
estratégica. Para tal estudo foi utilizado o 
modelo de forças competitivas apresentado por 
Porter [Porter80] . Tal modelo apresenta todas 
as forças competitivas existentes no ambiente 
negociai e que devem ser observadas e estu
dadas pela organização como fatores críticos 
para se conseguir vantagem competitiva perante 
seu mercado. Porter [Porter85] analisa esta 
vantagem quando define o conceito de cadeia 
de valor como sendo uma f0I111a sistemática para 
o exame de todas as atividades executadas por 
uma empresa e como interagem. Nesse modelo 
a vantagem competitiva é analisada de forma 
sistemática. As organizações são di vi di das em 
atividades de valor que utilizam insumos 
adquiridos, recursos humanos e alguma forma 
de tecnologia para executar sua função. Cada 
atividade também utiliza e cria informação que 
será processada e alimentará o sistema. A 
estratégia em qualquer organização segundo 
Porter [Porter96] levanta a questão sobre a 
eficácia operacional que sempre a acompanha. 
Ser operacionalmente eficaz é ser capaz de 
executar ati vidades em comum melhor que seus 
concorrentes. 

A fim de ajudar as organizações a aumentar 
em muito suas chances de elaborar estratégias 
revolucionárias, Hamel [Hamel96] levanta dez 
princípios que podem levá-Ias a manter ou 
ganhar competitividade. Whitney [Whitne96] 
também apresenta um processo que recomenda 
ser utilizado a cada dois anos nas organizações 
e que avalia clientes, produtos e serviços sob 
três óticas: a importância estratégica, o lucro e 
o significado. 

A busca pela competitividade faz as 
organizações perseguirem soluções de melhoria 
de seus processos. Hamel e Prahalad [Ham-

Pra94] desenvolveram uma teoria que visa ao 
desenvolvimento em ambientes orgruúzacionais 
de alta competitividade em um cenário de 
globalização. A teoria das competências 
essenciais de Hamel e Prahalad visa criar 
capacitação interna à organização para que a 
mesma possa conseguir al cançar seus 
objetivos estratégicos. Fahey e Randall 
[FahRan94] afirmam que uma arquitetura 
estratégica permite a identificação de quais 
competências essenciais já se encontram 
incorporadas em uma organização e quais 
a i n d a  prec i sam ser  adqu i r idas .  Eles 
demonstram como uma organização pode 
identificar suas competências essenciais. 

Kim e Mauborgne [KimMbg97] acreditam 
que as organizações de alto rendimento têm uma 
visão muito especial do que seja efetivamente 
uma estratégia. A capacidade de ultrapassru· seus 
conCOlTentes está em aplicar o que eles chamam 
de "inovação de valor". A aplicação desse 
conceito é verificada nos setores de produtos, 
serviços e entregas. 

A mudança no ambiente organizacional, na 
forma como se processa o trabalho mediante a 
tecnologia de informação é analisada por 
Oliveira [Olivei96]. Tapscott [Tapsct95] discute 
como as organizações serão influenciadas pela 
chamada "Economia Digital" onde executivos 
sofrem uma verdadeira "inundação" de idéias, 
teorias, novos modelos organizacionais e de 
diversas tecnologias. Qualquer implantação de 
tecnologia de informação em uma organização 
deve vir acompanhada de toda uma meto
dologia que busca adaptar as pessoas envol
vidas à mudança cultural que se faz presente. 
Albertin [Albert96] levanta a questão do 
enfoque que deve ter toda implantação de tal 
tecnologia a fim de que a mesma seja um 
sucesso. 
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Quintella e Costa [QuiCos97] analisam, 
através de uma pesquisa de campo, como a 
orgmúzação e a rapidez do fluxo de infonnações 
são fundamentais em um ambiente onde a 
produção tem que ser flexível, o contato com 
os clientes, personalizado e a qualidade, um 
instrumento vital pm'a a vantagem competitiva. 
Uma outra pesquisa de campo feita no Brasil 
em 1995 relatada por Leite [Leite97] mostra 
como está a terceirização n o  setor de  
informática. São avaliados quatro fatores 
críticos de sucesso e a pesquisa conclui que 
tal processo está sendo muito bem aceito nas 
organizações. 

Gonçalves e Gonçalves FiUl0 [GonGon95] 
discutem como a tecnologia de infOll11ação está 
sendo aplicada como ferramenta alavancadora 
do lIIarkelillg das organizações. Eles definem 
o conceito de Mix de Markelillg que representa 
um conjunto de variáveis controladas do 
lIIarkelillg empresarial que uma organização 
utiliza para obter a resposta desejada no 
mercado alvo. 

A utilização de sistemas de informação 
geográfica como ferramenta de auxílio ao 
II/arkelillg de relacionamento é discutida por 
Aranha [Aranha96]. Ele prevê uma grande 
utilização desses sistemas em um futuro breve 
para todos os que tenham que lidar com infor
mações associadas a áreas distintas. 

Gilmore e Pine [GilPie97] afirmam que 
organizações no mundo inteiro têm-se voltado 
para a customização em massa como forma 
estratégica de melhor atender a seus clientes. A 
tecnologia de informação que se encontra dis
ponível e a flexibilidade de seus processos orga
nizacionais permitem uma customização em 
grande escala e a baixo custo de seus bens e 
serviços para clientes individuais. Pine [Pine93] 
coloca que a customização em massa, na 

verdade, é uma nova fronteira. O princípio de 
variedade e customização através da flexi
bilidade e responsabilidade exige novos meios 
de administração e novas util izações de 
tecnologia. 

Kanter [Kanter95] apresenta os quatro 
processos da globalização: mobilidade (capital, 
pessoas, idéias), simultaneidade (em todos os 
lugares ao mesmo tempo), desvio (múltiplas 
escolhas) e pluralismo (o centro não pode 
dominar). Em todos eles, a tecnologia de 
informação tem um papel marcante como 
felTamenta facilitadora. Em [KanteI96], Kanter 
discute o papel das grandes organizações no 
espaço virtual. Apesar de a tecnologia de infor
mações existente capacitá-Ias a uma enorme 
expansão, elas ainda se encontram presas aos 
seus espaços físicos. Kanter sugere que as 
orgmúzações passem a se compOltm' como uma 
rede de pequenas empresas. 

O impacto que os negócios baseados em 
conhecimento trarão para a economia são 
analisados por Davis e Botkin [DavBot94]. 
Diante de uma alta competitividade entre 
produtos, aquele que puder agregar um valor 
que o outro não ofereça terá a vantagem. O 
valor agregado a que os autores se referem é a 
utilização de técnicas de inteligência mtificial que 
conferem aos produtos que as usam um certo 
grau de esperteza. A questão da inteligência 
empresarial levantada por Sapiro [Sapiro93] 
utiliza sistemas de informação para apoio no 
planejamento estratégico, no processo decisório 
e competiti vo das organizações. 

Como forma de facilitar a análise de 
quantidades enormes de informação que uma 
organização precisa processar para que possa 
manter sua vantagem competitiva, Brachman el 
ai [Brach+96] discutem a utilização de bases 
de dados inteligentes. 
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A TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO COMO 

FERRAMENTA DA 
VANTAGEM COMPETITIVA 

A tecnologia de informação vem tendo um 
papel marcante nas organizações quando 
observamos seus resultados em termos de 
competitividade. Há muito tempo deixou de 
ser apenas uma forma de processar dados 
para se tornar uma fonte valiosa de soluções 
de negócio, pois consegue penetrar nas orga
nizações e influenciar todos os setores, desde 
os mais operacionais até os estratégicos. 

A influência da tecnologia de infollnação nos 
processos internos de uma organização na 
elaboração de um produto pode ser mais bem 
entendida se utilizarmos a teoria da cadeia de 
valor apresentada por Porter [Porter85] .  Essa 
teoria mostra como todos os setores de uma 
organização ficam influenciados pela introdução 
da tecnologia de informação. Segundo essa 
teoria, as atividades de valor de uma organi
zação podem ser inseridas em nove categorias, 
como visto na figura I abaixo. 

As categolias acima utilizam a tecnologia de 
infOlmação como fOlllla de melhorar e otimizar 
seus resultados. Cada categoria representa uma 
atividade-chave na empresa distinta das demais 
e que se beneficia com a introdução da 
tecnologia de informação. 

A penetração da tecnologia de informação 
em uma organização visa, principalmente, 
agregar valor aos bens, produtos e serviços 
oferecidos. Ao realizar-se isso, a organização 
consegue ganhar competitividade perante seu 
mercado. O valor agregado ou criado por uma 
organização pode ser medido pela quantidade 
de clientes que desejam pagar por aquele serviço 
ou produto. 

Toda atividade possui um componente físico 
e um componente lógico. A patte física é aquela 
que inclui todas as atividades físicas necessátias 
pat'a que o resultado pretendido seja alcançado. 
O componente lógico é aquele onde todos os 
dados e informações necessários para a 
execução da parte física são levantados e 
organizados. 

A tecnologia de informação consegue 
penetrat'justamente no componente lógico da 

Infra-Estrutura da Empresa 
Gerência de RH 

Desenvolvimento de Tecnologia 
Aquisição 

Logfstica Operações Logfstica Marketlng Serviço 
Interna Externa & 

Vendas 

Atividades Primárias Marge m 

Figura 1 :  Cadeia de Valor de uma Organização 
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atividade. Como qualquer atividade gera ou 
acaba utilizando algum tipo de Ílúonnação, fica 
explícito o papel desta tecnologia em todo o 
processo de produção. Um outro fator relevante 
em todo esse processo de tratamento da 
informação é que a cada dia os custos para se 
ter uma tecnologia dessa natureza ficam menores 
quando analisados através da ótica do custo
benefício. 

A utilização da tecnologia de informação 
como ferramenta de agregação de valor vem 
acontecendo à medida que essa tecnologia 
ganha mercado. No início, as organizações 
utilizavam o processamento automático de 
dados meramente para substituir atividades 
repetitivas. Hoje a tecnologia de informação já 
se entranhou na cadeia de valor das orga
nizações e desempenha nela papéis de controle 
de processos, otimização e até mesmo consegue 
realizarjulgamentos executivos. Muitas compa
nhias do setor bancário e de seguros, por exem
plo,já desenvolveram aplicações baseadas em 
conhecimento de e�pe/'Iises para auxiliar seu 
corpo gerencial e executivo a tomar decisões 
com um maior grau de certeza. 

O fato de estar plenamente ativa na cadeia 
de valores das organizações faz com que a 
tecnologia de informação seja parte dela 
também. Assim sendo, a produção de i nfor
mação decorrente dos processos que ela con
trola torna-se também um valor de que a orga
nização deve fazer proveito. Essa nova produção 
de informação pode ser utilizada dentro da 
própria organização a fim de ajudá-Ia a criar 
novos processos negociais ou até mesmo 
otimizar os já existentes. 

Os processos negociais são de impOltância 
capital para uma organização. A aplicação de 
tecnologia de informação em tais processos 
deve ser feita com muito critério. Quando 

fazemos pequenas alterações nos processos 
visando a um aumento incrementai de produti
vidade ao longo do tempo, podemos estar 
camuflando um problema grave. O processo 
pode estar totalmente ultrapassado por questões 
de mudança da tecnologia, do negócio e até 
mesmo do mercado onde se encontra e, 
conseqüentemente, sem condições de competir. 

Ao abordamos os processos negociais não 
podemos deixar de comentar a influência da 
estratégia negociai como um ponto de extrema 
importância para qualquer organização. É a 
partir dela que todos os processos são influen
ciados. Qualquer planejamento estratégico que 
não considere a utilização da tecnologia de 
Ílúormação não estará aproveitando o máximo 
de recursos que podem ser obtidos dos proces
sos existentes na organização. 

O plano estratégico, que é a estratégia 
negociai de uma organização, deve considerar 
a tecnologia de informação interagindo tanto 
com ele mesmo como com os processos 
negociais, como visto na figura 2. 

Arquitetura Organizacional 

Estratégia 
Negociai 

Processos 
Negociais 

Tecnologia 
de 

Informação 

Figura 2: Estratégia Negociai, Processos 
Negociais e Tecnologia de Inlormação 

(íll i Vol. XVI - N9 2 - 29 Quadrimestre ele 1 999 1 07 



A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DA VANTAGEM COMPETITIVA 

Essa interação, como explicam Davis e 
Hamilton [DavHam93J, é extremamente 
necessária, pois, a partir do estudo de como a 
tecnologia de informação pode atuar em uma 
organização, será possível avaliar as alterações 
que serão inseridas nos processos organiza
cionais e em sua infra-estrutura a fim de que o 

máximo de desempenho seja alcançado. Um 
exemplo claro dessa necessidade é a opção que 
uma organização ganha em escolher por 
desenvolver suas próprias aplicações a partir 
das especificações de seus processos ou utilizar 
pacotes comerciais prontos. Para o segundo 
caso, os processos negociais devem ser 
adaptados pois a aplicação já se encontra 
pronta. É um meio utilizado pela tecnologia de 
informação para alterar todo o fluxo de 
processos negociais. 

A tecnologia de informação deve não 
somente interagir com o plano estratégico de 
uma organização mas deve estar alinhada com 
ele, como visto na figura 3. O planejamento 
estratégico do negócio deve definir a missão da 
tecnologia de informação na organização. Deve 
definir, também, as políticas que serão adotadas, 
os processos, o fluxo e as necessidades de 
informação da empresa. Já o planejamento 

estratégico de tecnologia de informação (T/I) 
deve avaliar as altemativas de implementação, 
definir os objetivos estratégicos dando-lhes 
prioridades e obter a aprovação, o apoio e o 
controle da execução do plano. Deve-se 
observar que obter a aprovação e o apoio do 
planejamento estratégico de tecnologia de 
informação é um dos fatores críticos de sucesso 
para a organização. Albertin e Moura 
[AlbMou95] salientam ainda que este apoio 
deve: 

• criar um ambiente propício à visão da 
i nformát ica como arma da estratégia 
competitiva; 

• garantir acesso às informações da orga
nização, tal como do seu planejamento 
estratégico; 

• propiciar uma visão global da organização; 
• determinar as diretrizes da administração 

da tecnologia de informação; 
• participar no processo de priorização; 
• garantir os investimentos aprovados; 
• facilitar a administração de mudanças nos 

planejamentos. 
A tecnologia de informação pode dar 

suporte a uma série de estratégias básicas 
presentes em uma organização. Estratégias 

<AL I N H A M E N T O> 
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Planejamento 
Estratégico do 
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Figura 3: Alinhamento Estratégico 
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essas que vão desde a capacidade que uma 
organização tem de oferecer um preço baixo 
para um produto com valor agregado alto, 
passando por alianças e parcerias com clientes 
e fornecedores, e até mesmo à inovação de 
produtos e processos. 

A utilização da tecnologia de infollnação não 
se limita até esse ponto. O que foi levantado é 
apenas o suporte que ela dá à estratégia como 
um todo. Entretanto, essa tecnologia pode 
alterar a forma de como a estratégia é pensada, 
ou seja, de como o negócio é visto por seus 
executivos. Toda uma gama nova de modelos 
de como lidar com clientes, como conseguir a 
fidelidade de parceiros e até mesmo como 
conseguir alcançar a vantagem competitiva pode 
ser analisada. 

Porter [Porter80) desenvolveu um modelo, 
visto na figura 4,  onde todas as forças 
competitivas presentes no universo das 
organizações são estudadas. Vários autores, 
como [lveLea84) ,[Farlan83) e [Parson83), 
utilizaram esse modelo como base de seus 
estudos sobre a aplicabilidade da tecnologia de 
informação nas organizações. 

Utilizando o modelo de forças competitivas 
acima, McFarlan [Farlan83) levantou u m  
conjunto de cinco perguntas que podem ajudar 
uma empresa a saber onde a tecnologia de 
informação pode ser aplicada : 

I )  A tecnologia de informação é capaz de 
criar barreiras a novos entrantes? 

2) A tecnologia de infonnação pode mudar 
a base da competição? 

3) A tecnologia de informação pode gerar 
novos produtos? 

4) A tecnologia de informação pode ser 
utilizada para se abaixar o preço final? 

5) A tecnologia de informação pode alterar 
o equilibrio de forças no relacionamento com 
os fornecedores? 

Tais perguntas indicam um caminho, 
entretanto não mostram uma solução. 

A mudança da natureza da competição nas 
organizações é vista por Porter e Millar 
[porMi185) como possuindo três formas básicas 
de atuação : a mudança na estmnn'a do negócio; 
a criação da vantagem competitiva e a formação 
de novos negócios a pattir da informação gerada 
em toda a cadeia de valor. 

Entrantes Ameaça de Novos 

I Fornecedores � 
oder de Barganha P 

d os Fornecedores 

Potenciais Enfrantes 

·.U .. 
Competidores da Indústria � Compradores I O Poder de Barganh 

Rivalidade entre as dos Compradores 
Empresas Existentes 

1 r-
I Substlt tos I Ameaç� de produ�os U ou Serviços Substitutos 

Figura 4: Modelo de Forças Competilivas 
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A mudança na estrutura do negócio pode 
ser analisada segundo o modelo de forças 
competitivas de Porter [Porter80] na figura 4. 

. 
Para cada uma das forças competitivas müs
tradas, a tecnologia de informação tem uma 
influência detenninada. 

Os compradores (clientes), por exemplo, 
. podem utilizar-se da tecnologia de informação 

para obterem serviços automatizados como 
bilhetagem, pedidos e mesmo comparação de 
preços. Assim, fica mais fácil para eles a tomada 
de decisão sobre o que fazer. Quanto maior for 
o supOlte eletrônico oferecido ao cliente dentro 
de seu conjunto operacional, maior será sua 
dependência com relação ao sistema. Ao fazer 
isso, a organização consegue mantê-lo, pois o 
cliente teria que despender tempo e dinheiro 
para mudar de fornecedor. 

Um outro exemplo são os altos investimentos 
em sistemas computacionais complexos 
utilizados por uma estratégia de tecnologia de 
informação, capazes de levantar barreiras a 
novos entrantes em potencial de um segmento. 
Machado [Marco+96] descreve o sistema que 
foi desenvolvido pela Sadia. Ele pernúte otimizar 
as decisões em todos os estágios da produção, 
facilitando, assim, todo o processo de planeja
mento. Só de benefícios diretos em três anos 
estimou-se, inicialmente, que o valor fosse ficar 
acima de US$ 50 núlhões. 

Uma estratégia que dificulte o aparecimento 
de novos entrantes não deve somente agradar 
seus clientes. Deve também procurar ganhar sua 
lealdade em relação aos produtos e serviços 
oferecidos. Quanto mais complicado for para 
uma empresa externa copiar e oferecer o 
serviço, mais altas serão as barreiras impostas 
à sua penetração no mercado. 

Em um terceiro exemplo podemos citar a 
utilização de pacotes de software para o auxílio 

ao projeto e desenvolvimento de produtos que 
tornou mais difícil a entrada de produtos 
substitutos, pois fica mais fácil e barato para a 
organização a lterar e atualizar seus produtos 
existentes de uma forma mais eficiente e rápida. 
Dessa forma, o produto substituto que possa 
aparecer terá a mesma origem daquele que já 
se encontra no mercado. Isso faz com que a 
organização mantenha sua competitividade pois 
passa a ter mais chances de ter um percentual 
do mercado a mais que seu concorrente. 

A relação das organizações com seus 
fornecedores também é alvo de estudo no 
modelo de forças competitivas de POlter (figlll'a 
4). O desenvolvimento de sistemas que liguem 
eletronicamente as organizações a seus 
fornecedores consegue criar condições onde a 
comlllúcação entre ambos e o custo operacional 
envolvido em suas transações seja boa para os 
dois lados. Este tipo de ligação faz com que a 
organização não precise manter estoques 
elevados de produtos e assim favorece também 
o cliente que terá um preço final menor. Aqueles 
fornecedores que não estiverem dispostos a 
aderir ao sistema acabarão sendo substituídos 
por outros que desejam. É o modelo de forças 
competitivas sendo aplicado diretamente sobre 
o fornecedor. 

Para enfrentar a concorrência entre as 
empresas existentes, as organizações devem 
buscar obter uma melhoria contínua em seus 
processos. Esta melhoria só ocorre quando a 
organização consegue criar e desen volver dentro 
dela mecanismos que possibilitem que seus 
objetivos estratégicos sejam implementados. As 
mudanças tecnológicas rápidas impedem a 
definição padronizada da estlUtllra de funções, 
papéis e skills necessários na organização. Esse 
problema foi abordado por Hamel e Prahalad 
[HamPra94] e [PraHam90] .  A teoria das 
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competências essenciais, desenvolvida por eles, 
visa criar na organização um conjunto de 
habil idades que sejam peculiares a ela 
(organização). Para tanto, devem ser feitas 
análises no ambiente buscando-se os requisitos 
de satisfação esperados, para então serem feitos 
o levantamento dos requisitos de informação e 
a identificação das soluções de tecnologia para 
o levantamento de skill gaps. 

A tecnologia de informação tem um papel 
nmdamental na cliação da vantagem competitiva 
em qualquer organização. É a pru1ir dela que a 
organização consegue alterm substancialmente 
sua cadeia de valor e, assim, conseguir diferen
ciar-se dos concorrentes através do preço ou 
do valor agregado ao seu produto. 

Baixar o custo tem sido a estratégia preferida 
das organizações. No entanto, muitas vezes isso 
pode ser perigoso, no sentido de que existe um 
limite mínimo onde o custo do valor agregado 
ao produto impede que o mesmo tenha um 
preço menor do que o desejado. 

A organização que se encontra em um 
segmento muito competitivo vai ter que fazer 
sua escolha : ou agrega valor e cobra mais por 
isso, ou não agrega valor e consegue preços 
mais baixos. O valor agregado de um produto 
pode ser o cruTO-chefe da vantagem competitiva 
pois se uma organização consegue implantá-lo 
é porque possui toda uma linha de processos 
negociais capazes de gerá-lo. Como já foi visto 
acima, a aceitação de tal agregação de valor se 
dá através da receptividade daquele produto em 
seu mercado. 

Retirar o valor agregado de um produto em 
favor de uma liderança no custo pode significar 
perder sua capacidade de diferenciação em seu 
mercado. Ora, se uma das forças da vantagem 
compet itiva é j ustamente conseguir se 
diferenciar, o preço mais baixo irá apenas igualá-

lo aos seus concorrentes. A liderança no custo 
pode vir também junto com a manutenção do 
valor agregado ao produto, ou seja, a busca 
por um meio-termo parece ser a estratégia 
competitiva mais aceltada. 

A tecnologia de informação pode mudar o 
relacionamento entre o escopo competitivo e a 
vantagem competitiva pois oferece a possi
bilidade de uma organização controlar e 
coordenru' suas atividades tanto local, regional 
ou mesmo globalmente. Essa possibilidade 
desencadeia uma grande vantagem competitiva 
pois a organização pode estar atuando, ao 
mesmo tempo, em cenários de mercado 
distintos e com isso alavancar melhor sua 
posição dentro deles. A tecnologia de informa
ção permite que a organização possa trabalhar 
de forma descentralizada e, assim, não sobre
carregar a matriz com problemas regionais. 
Kanter [Kanter95] coloca como um dos quatro 
passos pru'a a globalização a simultruleidade. Isso 
significa estar em todos os lugares ao mesmo 
tempo. Bens e serviços, desde comidas até 
produtos industrial izados, estão, agora, 
disponíveis em qualquer parte do mundo ao 
mesmo tempo. A tecnologia de informação tem 
um papel fundamental em todo esse processo 
pois a vantagem competitiva passa a ser global 
e não apenas local. 

A possibilidade de formação de novos 
negócios é facilitada pelo desenvolvimento de 
novas tecnologias. Alguns serviços bancários, 
tais como o hOllle-banking, só existem porque 
a tecnologia já está madura o suficiente para 
suportar esse tipo de aplicação. 

O desenvolvimento da tecnologia de 
informação, com todas as suas facilidades, gerou 
nas pessoas uma certa demanda por produtos 
e serviços que não existiam antes. Um exemplo 
dessa demanda foi o sistema desenvolvido pela 
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rede de supermercados Pão de Açúcar, descrito 
por Silva em [Marco+96).  Nesse trabalho, são 
analisadas as mudanças no varejo a partir da 
adoção de novas tecnologias de informação e 
telecomunicações. O trabalho é todo voltado 
para o varejo virtual que é um novo mercado 
s urgido a partir da disponibi l idade de 
computadores pessoais com capacidade de 
multimídia e de acessar a Internet. 

A questã() da demanda por novos produtos 
e serviços não termina aí. O mercado com
petitivo de hoje impõe um atendimento dife
renciado para cada cliente. Com a percepção 
cada vez maior de que o cliente é fundamental 
para a sobrevivência da organização, muitas 
empresas têm desenvolvido e implantado 
programas que procuram atender às diversas 
necessidades de seus clientes. Gihnore e Pine 
[GilPie97) levantam os quatro fatores da 
customização em massa, onde todos eles são 
altamente dependentes da tecnologia de 
informação. O primeiro deles é o colaborativo, 
onde o cliente é conduzido a expressar o que 
deseja através de diálogos com interfaces muito 
poderosas de sistemas de informação que 
mostram os possíveis modelos do que ele 
deseja. O segundo é o adaptativo, onde o cliente 
pode ter um produto que é considerado 
s!alldard, contudo pode ser modificado por seu 
proprietário a fim de atender às suas reais 
necessidades. O terceiro fator é o chamado 
cosmético,  onde o mesmo produto é 
apresentado de forma di ferente para diferentes 
clientes. Neste caso a tecnologia de informação 
se encarrega de alterar não o produto, mas 
apenas a sua forma. Ao utilizar este mecanismo 
a organização demonstra conhecer as reais 
necessidades de seus cI ientes. O último fator é 
a transparência. Para este fator a tecnologia de 
infol1nação vem garantir que os clientes recebam 

produtos ou serviços mas não percebam que 
os mesmos foram especialmente customizados 
para eles. O cliente não precisa expressar o que 
deseja. A organização já conhece seus clientes 
bem o suficiente para lhes fornecer produtos e 
serviços da forma que desejam. 

Dertouzos [Dertoz97) acredita que o 
comércio eletrônico terá um papel importante 
na customização no futuro próximo. Ele prevê 
que as orgmúzações terão muitas informações 
sobre seus clientes e que isso favorecerá sua 
posição no mercado e focalizará seus es
forços naqueles clientes que desejam obter 
seus produtos e serviços. Dertouzos cita o 
exemplo da indústria automobilística, onde 
ele acredita que as pessoas irão poder "mon
tar" o carro que desejam antes de efetiva
mente comprá-lo. 

A aplicação de tecnologia de informação 
pode criar novos negócios a partir dos já 
existentes. Com a produção de informação 
gerada por sistemas implantados em uma 
organização, pode ser que a mesma possa 
vender parte dessa produção para outras 
organizações. Com as informações fluindo em 
sua cadeia de valor, não fica difícil entender que 
tais informações também possam ter um valor 
comercial para terceiros. Qualquer sistema, por 
exemplo, que processe compras realizadas por 
clientes pode muito bem ter o perfLI de cada um 
definido. Outras organizações poderiam pagar 
para obter o perfil de clientes em potencial para 
um nicho de mercado. Tai s  informações 
poderiam mesmo alimentar outros setores da 
organização visando agregar valor aos seus 
processos .  Devemos lembrar que as 
informações produzidas em uma organização 
podem ser de uso geral ou muito custonúzadas. 
Aquelas muito custonúzadas têm um valor 
comercial muito pequeno, pois só interessam 
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para aqueles que a produziram ou para um 
grupo muito específico de clientes. As de uso 
geral devem ser negociadas,jamais oferecidas 
gratuitamente, pois seu valor econômico está 
associado ao lead de mercado que elas 
apontam. 

CONCLUSÃO 

Esse trabalho mostra que a introdução da 
tecnologia de informação nas organizaçâes tem 
um papel fundamental na obtenção ou 
manutenção de sua competitividade. A 
tecnologia de informação vem ajudar as 
organizações a se tornarem mais competitivas 

no momento em que possibilita que seus custos 
de produção de produtos e serviços e sua 
administração sejam otimizados. O presente 
trabalho também mostra que o papel da 
tecnologia de informação nas organizações não 
está sendo questionado; é um fato. A vantagem 
competitiva vai ser alcançada pelas organizações 
que conseguirem prever "o próximo passo". A 
tecnologia de informação aplicada de forma 
isolada pode não garantir a vantagem com
petitiva pois todas as orgmúzações podem fazer 
uso dela também. Entretanto, aquelas orga
nizações que demorarem a implantar a tec
nologia de informação em seus processos 
estarão definitivamente fora do contexto 
competitivo. 
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