
 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 

 

 

 

 

DIÓLIA DE CARVALHO GRAZIANO 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS PARA O COMÉRCIO 

ELETRÔNICO VAREJISTA BRASILEIRO: UM ESTUDO 

USANDO A ANÁLISE DE STAKEHOLDERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



ii 

 

DIÓLIA DE CARVALHO GRAZIANO 

 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS PARA O COMÉRCIO 

ELETRÔNICO VAREJISTA BRASILEIRO: UM ESTUDO 

USANDO A ANALISE DE STAKEHOLDERS 

 
 

 

 

 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Administração de Empresas, da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, como parte dos 

requisitos para a obtenção do título de Doutora em 

Administração de Empresas. 

Área de concentração: Recursos e Desenvolvimento 

Empresarial  

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Gilberto Perez 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G785e   Graziano, Diólia de Carvalho. 

                  Elaboração de cenários para o comércio eletrônico varejista 

brasileiro: um estudo usando a análise de steakeholders / Diólia 

de Carvalho Graziano - 2017. 

                     277 f. : il. ; 30 cm 

 

                   Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2017.     

                      Orientação: Prof. Dr. Gilberto Perez 

                      Bibliografia: f. 151-169 

              

       1. Internet. 2. Comércio eletrônico. 3. 

Steakeholders. 4. Agronegócio I. Título. 

 

                                                                                              CDD 658.84 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) parece como se a sociedade do futuro das não-

coisas devesse ser dividida em duas classes: a dos 

programadores e a dos programados. A classe 

daqueles que fabricam os programas e daqueles 

que se comportam de acordo com os programas.  

 

                                                                             Vilém Flusser 

 

 



v 

 

DIÓLIA DE CARVALHO GRAZIANO 

 

ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS PARA O COMÉRCIO 

ELETRÔNICO VAREJISTA BRASILEIRO: UM ESTUDO 

USANDO A ANALISE DE STAKEHOLDERS 

 

Esta tese foi julgada adequada para a obtenção do título de 

Doutora em Administração de Empresas e aprovada em sua 

forma final pelo Orientador e pela Banca Examinadora. 

 

 

Orientador: ____________________________________ 

Prof. Dr. Gilberto Perez, PPGA- Mackenzie 

Doutor pela USP – São Paulo, Brasil 

 

Banca Examinadora:    

 

Prof. Dr. Roberto Gardesani, Mackenzie 

 

Prof. Dr. João Maurício Gama Boaventura, FEA/USP 

 

Prof. Dr. Alexandre Cappellozza, Metodista 

 

Profª. Drª. Marta Fabiano Sambiase, Mackenzie 

 

Coordenador do PPGA: _______________________________ 

Prof. Dr. Walter Bataglia              São Paulo, novembro de 2017. 

 

 

 



vi 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais (in 

memoriam), em especial pela dedicação e 

apoio em todos os momentos difíceis. 

 



vii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, PPGA, pela provisão da 

bolsa de estudos e pela oportunidade de realização de trabalhos em minha área de pesquisa.  

Aos colegas do PPGA, pelo seu auxílio nas tarefas desenvolvidas durante o curso. Aos 

colegas de trabalho do Senac que, de uma maneira ou de outra, estiveram ao meu lado durante os 

anos de doutoramento, em especial Adriana Clementino Mosca, Claudia Cristina Moreira de Souza 

e Paulo Cesar Gaion Granela pela ajuda epistemológica.  

Ao meu orientador, Prof. Dr. Gilberto Perez, pela dedicação, postura acadêmica e atenção. 

Aos professores Walter Bataglia e Maria Luisa Mendes Teixeira, pelos valiosos ensinamentos.  

Ao grupo de pesquisa em Stakeholders da FEA/USP, representado pela Simone Barakat e, 

em especial, ao Prof. Dr. João Mauricio Gama Boaventura, pelo acolhimento e exemplo acadêmico. 

Ao Professor Dr. Janusz Wielki, da Universidade de Tecnologia de Opole, Polônia, por 

disponibilizar alguns de seus artigos e por ser sempre solicito. 

Ao Prof. Dr. Demi Getschko e a equipe do NIC.br, ao Prof. Dr. Alberto Albertin, ao 

Mauricio Salvador, presidente da ABComm, à Profa. Dra. Juliana Krueger Pela, ao Dr. Adriano 

Mendes, ao Wolmer Godoi, ao empresário Claudio Dias, ao Dr. Renato Cruz, aos queridos Vanda 

Scartezini e Jorge, pelas preciosas horas que cada um concedeu. A todos os especialistas 

participantes da pesquisa desta tese, fundamentais para que eu pudesse concluir o trabalho: gratidão 

e respeito.  

À professora Dra. Heloiza Matos, da ECA/USP, apoiando-me com sua amizade à distância.  

À minha filha, Ingrid, e meu genro Filipe, que vieram de longe para me ajudar com tabelas, 

bibliografias e normas ABNT. Ao amadurecer, se tornam grandes parceiros. À minha filha, 

Mariana, pelo companheirismo.  

                                                  



viii 

 

                                                    RESUMO 

Esta pesquisa utilizou a análise dos stakeholders na elaboração de cenários para o comércio 

eletrônico varejista brasileiro. Buscou-se verificar se a pesquisa revela stakeholders novos ou que 

tiveram importância aumentada no ambiente de Internet. É estudada a elaboração de cenários de 

primeiro grau para o setor do comércio eletrônico, por meio da análise de stakeholders, pela 

aplicação do método proposto por uma equipe de pesquisadores brasileiros, identificando os 

problemas e desafios das organizações varejistas que praticam comércio eletrônico, para um 

horizonte de cinco anos. A Internet oferece elementos que interferem na realização dos objetivos 

da empresa: altera mercados, empodera consumidores e não consumidores que influenciam a 

reputação das empresas. Muito tem se estudado sobre o ferramental disponível na Internet, contudo, 

identificou-se uma lacuna para o estudo da influência da Internet, das entidades e forças que nela 

operam e influenciam as organizações. As empresas operando na Internet correm riscos de terem 

seus ativos afetados pelas atividades de stakeholders novos ou empoderados em sua ação no 

ciberespaço. O Comércio eletrônico varejista está em franca expansão no país e tem na Internet sua 

seiva vital. Optou-se pelo setor do comércio eletrônico por ele estar fortemente imerso no ambiente 

de Internet. A Teoria dos Stakeholders e a Stakeholder Analysis são apropriadas para o estudo das 

dinâmicas das mudanças em curso, nos novos modelos de negócios em sociedade. O emprego de 

cenários é uma técnica útil para indústrias emergentes e constituem dispositivo poderoso para as 

escolhas estratégicas. A pesquisa tem natureza exploratória, utiliza métodos mistos, apresentando 

uma etapa inicial qualitativa, com entrevista em profundidade a dez especialistas, visando revelar 

as variáveis do sistema estudado. Cada um dos entrevistados gerou em média 13 variáveis, o que 

atestou a eficiência do método adotado. A segunda e a terceira etapa da pesquisa consistiram na 

aplicação de questionários quantitativos, e utilizou-se estatística descritiva para analisar e organizar 

os dados coletados. Com a segunda etapa buscou-se classificar as variáveis com relação a 

importância e certeza, e a terceira etapa buscou relações de dependência e dominância entre as 

mesmas. O estudo resultou em quatro cenários futuros: Brasil pró-mercado, Brasil das políticas 

públicas, Para o pior não há limites, e Como era boa minha Internet. Entre a primeira e segunda 

etapa, este trabalho contribuiu com uma etapa de análise de conteúdo estruturada, que revelou as 

categorias Sistemas eletrônicos de pagamento, Investimentos em Inovação e Tecnologia, 

Privacidade e segurança, Aspectos Econômicos, Carência de Infraestrutura Nacional, Entraves no 

Sistema Tributário, Aspectos legais, Política de Segurança de Informação, Relacionamentos, e 

Novos Stakeholders. Os resultados da pesquisa indicaram que o método de elaboração de cenário 

proposto é eficiente e eficaz. Foram encontradas 7 categorias de novos stakeholders que atuam no 

ambiente digital, a saber: organizações disruptivas, Google e Facebook, não consumidores que 

disseminam conteúdos de ódio (haters), aplicativos, digital influencers, grupos ativistas, e hackers. 

Neste último, foram encontradas quatro categorias: hacker, criminal hacker, hacker ativista e 

hacker ético. 

 

Palavras-chave: Internet; Comércio Eletrônico; Stakeholders; Cenários. 
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ABSTRACT 

This research used the analysis of the stakeholders on the elaboration of the scenarios for Brazilian 

e-commerce retailer. It was sought to show if the research reveals new or increased stakeholders in 

the Internet environment. The elaboration of the first-level scenarios for the electronic commerce 

sector, through the analysis of stakeholders, was conducted by the application of the method 

proposed by a team of Brazilian researchers, that has identified the problems and challenges of e-

commerce retailers for a horizon of five years. The Internet offers elements that interfere with the 

achievement of the company's objectives: it alters markets, empowers consumers and non-

consumers that influence the reputation of companies. Much has been studied about the tooling 

available on the Internet, however, a gap has been identified for the study of the influence of the 

Internet, the entities and forces that operate in it and influence the organizations. Companies 

operating on the Internet run the risk of having their assets affected by the activities of new or 

empowered stakeholders in their action in cyberspace. The e-commerce retailer is booming in the 

country and has on the Internet its vital sap. We chose the e-commerce sector because it was heavily 

immersed in the Internet environment. Stakeholder Theory and Stakeholder Analysis are 

appropriate for the study of the dynamics of the ongoing changes in the new business models in 

society. The use of scenarios is a useful technique for emerging industries and is a powerful device 

for strategic choices. The research has an exploratory nature, uses mixed methods, presenting a 

qualitative initial stage, with in depth interview to ten specialists, aiming to reveal the variables of 

the studied system. Each of the interviewees generated, on average, 13.5 variables, which testifies 

the efficiency of the method adopted. The second and third stage of the research consisted in the 

application of quantitative questionnaires, and descriptive statistics were used to analyze and 

organize the data collected. The second step was to classify the variables with respect to importance 

and certainty, and the third step sought relations of dependence and dominance between them. The 

study resulted in four future scenarios: Brazil's pro-market, Brazil's public policies, For the worst 

there are no limits, and How good my Internet was. Between the first and second stage, this work 

contributed to a structured content analysis stage, which revealed the categories Electronic 

Payment Systems, Investments in Innovation and Technology, Privacy and Security, Economic 

Aspects, National Infrastructure Loopholes, Tax System Obstructions , Legal Aspects, Information 

Security Policy, Relationships, and New Stakeholders. The results of the research indicated that 

the proposed scenario elaboration method is efficient and effective. Seven categories of new 

stakeholders in the digital environment have been found: disruptive organizations, Google and 

Facebook, not consumers who disseminate haters, applications, digital influencers, activist groups, 

and hackers. In the latter, four categories were found: hacker, criminal hacker, hacker activist and 

ethical hacker. 

 

Keywords: Electrical Engineering. Signal Processing. Automation and Control. Electronic 

and Instrumentation.  
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1 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

O rápido avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tornou o ambiente 

de negócios mais complexo. Desde que passou a fazer parte da economia contemporânea, no início 

da década de 1990, o desenvolvimento da Internet, como plataforma social e global de negócios, 

adquiriu relevância, pois mudou a realidade das organizações e também do ambiente destes 

negócios (ANDERSON, 2009; DERTOUZOS, 1997).  

Para Freeman (2010), a nova lógica dos negócios é paradoxal, a qual exige que os 

executivos pensem global e localmente, tendo que haver uma lógica que agregue operações, ao 

redor do globo, ao mesmo tempo em que tal lógica tem que ter sensibilidade para as diferenças 

culturais e mercadológicas globais. Os sistemas de controle, mais centralizados e sofisticados, 

mantêm o negócio, enquanto que as estruturas organizacionais se tornam gradativamente mais 

descentralizadas, encobrindo as linhas de autoridade tradicionais. Na antiga ordem, o contexto 

organizacional permitia aos gestores tradicionais planejar, organizar, liderar e controlar. Os vários 

níveis de gestão estão desaparecendo ou sendo substituídos por processos proprietários que 

perpassam as unidades de negócio, bem como as múltiplas interfaces mundiais, mantidos pelo que 

Freeman, Pierce e Dood (2000, p.20) chamam de “a commodity mais preciosa do mundo atual: a 

informação”. 

O carácter global e aberto da rede de computadores, a Internet, bem como a disponibilidade 

de numerosas tecnologias baseadas nela, fáceis de usar, que permitem a navegação simples, com 

acesso aos diversos recursos disponíveis, foram os elementos-chave do seu sucesso. Apesar de 

estar a sociedade à mercê da Internet, sendo esta a energia vital da contemporaneidade, a maioria 

das análises feitas não versam sobre o impacto desta no funcionamento das organizações, pois têm 

sido focadas nas possíveis formas de operar nesta rede mundial de computadores e na utilização 

do ferramental lá disponível, como as mídias sociais (CASTELLS, 2007; WIELKI, 2006; ZUFFO, 

2004). 

Este ambiente eletrônico, ou ciberespaço, é uma área onde não apenas tradicionais 

stakeholders ‒ fornecedores, parceiros de negócios, consumidores empoderados e concorrentes ‒ 

operam, mas também entidades de difícil definição, previsão e controle (CASTELLS, 2007; 

WIELKI, 2006, 2011).  
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Tais entidades, ou stakeholders, têm impacto real e cada vez mais importante nas 

organizações. A questão-chave para as organizações contemporâneas consiste na compreensão dos 

mecanismos e no grau de influência dos elementos, entidades e forças que operam no ambiente 

eletrônico, e como levá-los em consideração na análise e na gestão do ambiente de negócios, ao 

tecer cenários e até mesmo ao redefinir o propósito da organização (KIM; GIACOMIN; 

MACREDIE, 2014; WIELKI, 2011, 2006). “Assim, seja pelo novo ambiente empresarial ou por 

força das influências entre os setores, todas as organizações têm sido afetadas pela nova realidade 

de mercado” (ALBERTIN, 2010, p. 1). 

A Teoria da Firma preconiza que o objetivo da organização é dar lucro ao seu shareholder 

(FRIEDMAN, 2009; SCHUMPETER, 1982). Contudo, vem ganhando sólida aderência, a Teoria 

dos Stakeholders, proposta por Freeman (1984), em que ele propõe que o objetivo da firma consiste 

em coordenar os interesses dos diversos stakeholders, em especial nos novos modelos de negócios 

na sociedade.  

A aplicação da teoria dos stakeholders vem sendo aprimorada e efetivada. Dentre as 

vertentes de exploração do arcabouço teórico de Freeman, alguns autores estabeleceram uma 

metodologia de elaboração de cenários para segmentos inseridos em ambientes sujeitos a rápidas 

mudanças, utilizando Análise de Stakeholders (BOAVENTURA et al., 2007; FREEMAN, 2010; 

FRIEDMAN; MILES, 2006; HARRISON; FREEMAN; DE ABREU, 2015).  

Wielki (2011) afirma que a Teoria dos Stakeholders é a que melhor oferece a oportunidade 

para uma análise mais abrangente desse novo ambiente de negócios digitais, que leva em conta a 

nova situação do mercado, em que organizações operam no ambiente da Internet.  

Na visão do presidente da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), o 

comércio eletrônico Business-to-Consumer (B2C), no Brasil, foi um dos setores que mais cresceu 

no início do século XXI. Em termos numéricos, o e-commerce, no Brasil, começou no início do 

século XXI, em 2001, com faturamento de 550 milhões de reais em vendas B2C, excluindo as 

vendas de passagens aéreas, automóveis e sites de leilões. Ao final da década, o faturamento passou 

de 10 bilhões de reais, o que resultou em um crescimento de 1.800% (SALVADOR, 2013).  

O faturamento do e-commerce deve registrar um crescimento nominal de 12 por cento em 

2017, para 49,7 bilhões de reais. Em 2016, o faturamento do comércio eletrônico totalizou 44,4 

bilhões de reais, alta nominal de 7,4 por cento em relação a 2015. Eletrodomésticos, eletroportáteis 

e celulares devem terminar o ano como os segmentos que tiveram maior volume financeiro em 
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vendas, em especial utilidades domésticas (principalmente para cozinha), além de peças e de 

acessórios automotivos. O ano de 2016 encerrou com 47,93 milhões de consumidores ativos no 

comércio eletrônico, ante a 39,14 milhões em 2015 (E-COMMERCE BRASIL, 2017; EBIT, 2017).  

O comércio eletrônico, que tem na Internet a sua força motriz, e tem sido um dos principais 

motores de crescimento da Internet ao longo dos últimos 15 anos. A importância do e-commerce é 

ilustrada pelo documento que iniciou a reforma da governança da Internet e estabeleceu a ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers):  o Framework de 1997 para o Comércio 

Eletrônico Global afirma que "o setor privado deve conduzir o processo de governança da Internet 

e que a principal função desta governança será ‘impor um ambiente jurídico previsível, 

minimalista, consistente e simples para o comércio’ ” (THE WHITE HOUSE, 1997). Estes 

princípios são a base do regime de Governança da Internet da ICANN (KURBALIJA, 2016). O 

Brasil ocupa lugar de destaque nos debates mundiais acerca da governança da Internet, sendo 

pioneiro ao elaborar o Marco Civil da Internet, Lei N° 12.965/14.  

A partir da inquietação sobre a existência ou não de novos stakeholders organizacionais no 

ambiente digital ou de empoderamento de alguns deles quando a organização passa a atuar nesse 

ambiente, este trabalho pretende replicar com extensão (MACLENNAN; AVRICHIR, 2013) a 

metodologia de elaboração de cenários, utilizando Análise de Stakeholders, proposta feita por 

Boaventura, Fischmann (2007); Martins, P. et al. (2012); Raele et al. (2014). A extensão busca 

contribuir para que o método se torne mais detalhado para futuras replicações por outros 

pesquisadores. Nos estudos originais, são escolhidos setores que apresentam dinamismo e 

incertezas. Em 2007, foi escolhido o setor de automação industrial. Neste trabalho, pretende-se 

replicar com extensão o método proposto pelos autores para a indústria do comércio eletrônico 

varejista. Apesar da criatividade ser considerada critério de qualidade para a produção científica,  

a evolução da ciência também precisa de fatos passíveis de estabelecimento por meio da replicação 

de estudos (MACLENNAN; AVRICHIR, 2013). 

Embora seja majoritariamente quantitativa, esta pesquisa utilizou métodos qualitativos. O 

paradigma da elaboração de cenários por Godet (1993, 2000), é moderno, positivista, pois utiliza 

programas de computador e análises estatísticas. O paradigma da ciência praticada no trabalho 

também é o moderno, embora tenha se estendido na etapa de análise de conteúdo. A relevância do 

trabalho se dá por estudar a problemática envolvida nas organizações de comércio eletrônico 

varejista e nos stakeholders específcos da Internet. O trabalho pretende contribuir nos estudos 
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organizacionais enquadrados no ambiente de Internet, na consolidação de metodologia existente 

para cenários. Almeja-se que os cenários elaborados auxiliem o setor em estudo. 

Por último, mas não menos importante, vale ressaltar que este não é um trabalho sobre TIC 

(Tecnologia da Informação e Comunicação), mas sobre os agentes e os impactos da Internet nas 

organizações e que utiliza uma metodologia de elaboração de cenários aplicada na indústria do 

comércio eletrônico varejista como pano de fundo para as investigações. Os aspectos técnicos são 

considerados, porém não são o foco principal deste trabalho, e suas descrições foram realizadas de 

forma a se aterem ao essencial para a visão administrativa.  

 

1.1 Motivação e Justificativa para a Pesquisa 

 

O estudo utiliza a Teoria dos Stakeholders no contexto da elaboração de cenários para o 

Comércio Eletrônico. Freeman (2010) afirma que há uma necessidade de pesquisa comparada em 

múltiplos contextos internacionais em diferentes indústrias, mercados e tipos de empresas. Neste 

sentido, a proposta deste trabalho replica metodologia que utiliza Stakeholder Analysis em um 

segmento inédito.  

O Fórum de Governança da Internet e outras instâncias de Governança da Internet, como o 

Comitê Gestor da Internet do Brasil, preconizam a abordagem multistakeholder em suas 

deliberações sobre os rumos da Internet.  

Em Governança da Internet, é comum recorrer às analogias. Usando a analogia entre a 

Internet e o meio ambiente (KURBALIJA, 2016, p.27), pode-se também atribuir a falta de interesse 

das organizações na Governança da Internet ao mindset regulatório1, conforme atesta Freeman 

(2000): 

 

[...] mentalidade que vê o meio ambiente como parte do negócio do governo a ser 

explicitada em termos de regulação ou de ordem pública. Para este mindset regulatório, a 

melhor maneira de cuidar do meio ambiente é por meio de processos de políticas públicas 

que produzem leis e normas que as empresas devem ter compliance, embora o debate atual 

vá muito além do mindset regulatório (FREEMAN, 2000, p. 4). 

 

                                                 

1 Gelbstein e Kurbalija (2005) argumentaram que a palavra Governança, ao ter a mesma raiz das palavras 

Governo, Gobierno, traz o sentido de “coisa de governo” e que, por isso, em muitos países latinos, majoritariamente, 

os advogados tratam do assunto. 
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A escolha do setor do Comércio Eletrônico se deu por se tratar de um segmento pujante, 

dinâmico e que permite realizar um recorte para análise organizacional imersa no ambiente digital 

- mais de que utilizar a Internet, este setor carece desta para sua sobrevivência.  

Várias indústrias, além do comércio eletrônico varejista, vêm utilizando as TICs em larga 

escala, como a saúde e o agronegócio. Apesar do evidente impacto da chegada da Internet na 

economia e na realidade cotidiana das organizações contemporâneas, grande parte das publicações 

significativas tratam do tema do uso do ferramental existente na World Wide Web (WWW), como 

exemplo, as redes sociais. Contudo, poucas são as que tratam do impacto do espaço eletrônico, das 

consequências de possíveis alterações neste espaço e das forças que ali operam sobre o 

funcionamento das organizações. Portanto, no âmbito acadêmico, a pesquisa lança insight para o 

surgimento de alguma relação entre Governança da Internet e Gestão Organizacional.  

A fim de observar a existência de literatura acadêmica que tratasse da Internet e da teoria 

dos stakeholders, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, utilizando os termos ‘Internet’ e ‘teoria 

dos Stakeholders’, a qual revelou alguns artigos na área de TI. A pesquisa bibliográfica utilizando 

o termo “Internet” e “Administração de empresas’ ou “organizações”, não encontrou menção aos 

aspectos da rede em si, as alterações que ocorrem na meta rede. As recentes edições de duas obras 

relevantes no estudo da administração de empresas, a obra de Kotler e Keller (2016), Marketing 

Management, aborda questões de uso da Internet com enfoque no marketing e relacionamento com 

clientes. A obra de Griffin (2012), Management, contempla, na página 644, a World Wide Web, 

Servidores e Browsers e, nas duas páginas seguintes, os mecanismos de busca, as intranets e as 

extranets. Albertin (2010, p.26), no início do capítulo dedicado à Economia Digital, define e 

menciona a importância da ‘infovia’, na página 26. Isto mostra que existem poucas publicações 

que abordem o impacto do ambiente cibernético e das forças e agentes ali presentes na gestão 

organizacional. Portanto, um fator motivador para esta tese é, sem dúvida, a escassez de estudos 

relacionados aos impactos da Internet, e não de seu ferramental, nas organizações.  

A área do comércio eletrônico varejista necessita de bons profissionais em diversas áreas 

da cadeia, de consultorias especializadas, de soluções inovadoras em logística e supply chain. 

Existem muitas questões nascentes que carecem de amadurecimento, como a Internet das Coisas, 

o uso da Inteligência Artificial em call centers, o uso de Blockchain para gestão de compliance 

junto aos fornecedores, adoção de cryptomoedas e a carência de mão de obra e consultorias 

especializadas nos temas. Neste sentido, torna-se mister investigar possíveis cenários para os 



6 

 

 

próximos 5 anos. Entender como as inovações tecnológicas vêm sendo adotadas no setor do 

comércio eletrônico varejista e quem são seus players, além de investigar os fatores sociais que 

colaboram para busca de soluções é, sem dúvida, um grande desafio.  

 

1.2 Problema e Questão da Pesquisa 

 

No início do projeto de pesquisa, a literatura é utilizada para estruturar o problema 

(CRESWELL, 2010). O problema de pesquisa vem da observação e da revisão da literatura, e é o 

problema ou questão que conduz à necessidade de estudo e para o qual se pretende responder. O 

problema de pesquisa deve ser passível de observação empírica ou teste e deve ser enunciado de 

maneira interrogativa, questionando uma possível relação entre pelo menos duas variáveis 

relacionadas ao objeto de estudo (KOCHE, 2000).  

Com este trabalho, buscou-se a elaboração de cenários, empregando Análise de 

Stakeholders no setor de comércio eletrônico varejista brasileiro. O constructo tem a capacidade 

de focalizar, além dos stakeholders devidos pela literatura de relevância, a viabilidade dos 

stakeholders que nasceram ou que foram empoderados no ambiente cibernético.  

O problema da pesquisa é averiguar stakeholders que surgiram ou tiveram importância 

aumentada no ambiente de Internet e que possam afetar o comércio eletrônico varejista. A questão 

de pesquisa para a qual se buscou a resposta é: Como a análise dos stakeholders pode ser 

utilizada na elaboração de cenários para o comércio eletrônico varejista brasileiro e com isso 

revelar possíveis stakeholders que tiveram importância aumentada no ambiente de Internet?  

A Figura 1 mostra o processo indutivo da pesquisa. O método indutivo parte do particular, 

comprovado, para o geral. O método indutivo não é um raciocínio único, pois compreende 

procedimentos empíricos, lógicos e intuitivos (HEGENBERG, 2009).  
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Figura 1: Processo Indutivo  

 

Fonte: A autora (2017)  

 

Toulmin (1958) propõe um diagrama heurístico para explicar a complexidade dos 

argumentos persuasivos. O Esquema de Argumento de Toulmin analisa argumentos práticos. “O 

termo argumentação será usado para se referir à atividade total de propor teses, questiona-las, 

apoia-las produzindo razões, criticando essas razões, refutando essas críticas, e assim em diante” 

(TOULMIN et al., 1984, p.14, tradução nossa2). Ainda o autor (1958) denomina de layout, 

diagrama ou modelo a estrutura do argumento e a apresenta como elemento campo-invariável 

determinante da análise dos argumentos.  

Outros elementos, campo-dependentes, surgem de relações específicas de: dados que, já 

que, por conta de, assim, a menos que. São relações específicas, do conteúdo, relativo a cada 

campo, área ou assunto em discussão. Trata-se de um modelo universal para uma postura crítica. 

                                                 

2  No original: "The term argumentation will be used to refer to the whole activity of making claims, 

challenging them, backing them up by producing reasons, criticizing those reasons, rebutting those criticisms, and so 

on". 
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“Isso é fundamental para a adoção de uma postura crítica, pois “os fins não justificam os meios” e 

a aceitação de uma conclusão não implica a aceitação da relação particular, expressa na garantia, 

entre os dados oferecidos e a conclusão alegada” (SILVA, 2014, p.193, grifo do autor).  

Assim, a Figura 2 apresenta um exemplo do modelo e, na sequência, a Figura 3 aplica o 

modelo de Toulmin ao problema da pesquisa. 

 

Figura 2: Diagrama de Argumento de Toulmin  

 

 Fonte: Adaptado de Toulmin (1958) 
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 Figura 3: Diagrama de Toulmin para o problema de pesquisa  

 

Fonte: Adaptado de Toulmin (1958) 

 

A argumentação explanada no diagrama da Figura 3, parte do pressuposto de que a Internet 

oferece possibilidades que interferem na realização dos objetivos da empresa, alterando mercados, 

empoderando consumidores e não consumidores. Como a Teoria dos Stakeholders é consagrada e 

apropriada para a dinâmica das organizações que operam em ambientes instáveis de vertiginosas 

mudanças, ela propiciou a Stakeholder Analysis, que vem sendo amplamente adotada, dando 

origem ao método de elaboração de cenários de Boaventura et al. (2007). Portanto, muito 

provavelmente há relevância na aplicação da metodologia de Cenários, que pode revelar 

stakeholders que atuam no ambiente digital.  

Como se optou pela utilização da abordagem indutiva, não há necessariamente proposições 

iniciais. Entretanto, o diagnóstico deverá envolver o problema de pesquisa. Para responder a esta 

questão, inicialmente serão identificados os sintomas do problema, possíveis conceitos e 
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constructos (LAKATOS e MARCONI, 2001).  Apesar da teoria da inovação não fazer parte do 

arcabouço teórico da pesquisa, aspectos relacionados a ela aparecem nos resultados. 

O problema emerge da lacuna de literatura encontrada sobre as organizações que atuam no 

ambiente de Internet e os impactos das entidades que operam na rede e que, de alguma forma, 

impactam ou são impactadas pela organização no cumprimento de seus propósitos.  

Com o estudo, pretendeu-se elaborar cenários para o comércio eletrônico, utilizando a 

técnica da Stakeholder Analysis. Portanto, este trabalho parte de uma pesquisa da bibliografia 

existente a respeito de temas relacionados ao problema.  

Quanto à pesquisa de campo realizada, consiste de uma pesquisa primária, de natureza 

majoritariamente quantitativa, com caráter exploratório, descritivo e correlacional. A coleta de 

dados se deu, inicialmente, por meio de entrevistas em profundidade com especialistas, e pesquisa 

estruturada, do tipo survey, da qual participaram também especialistas de diferentes áreas do setor. 

Nas seções seguintes são apresentados os objetivos, as contribuições esperadas do estudo, a 

delimitação da pesquisa, e as definições teóricas e operacionais dos conceitos. 

 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

A declaração de objetivo deve ser realizada de forma clara e objetiva (SANTOS; PARRA, 

1999). A área específica do estudo é o comércio eletrônico varejista no Brasil, no contexto da 

Teoria dos Stakeholders. Com o trabalho, almejou-se a construção de cenários para o setor do 

comercio eletrônico, utilizando Análise de Stakeholders, a fim de se avaliar as oportunidades, 

desafios e entraves do setor do comércio eletrônico.  

A escolha do setor deveu-se ao fato de serem organizações cujo ambiente de atuação é a 

Internet e que, portanto, possibilitam também a observação da Teoria dos Stakeholders em 

ambiente digital.  

O objetivo geral do trabalho foi verificar como o método da análise de stakeholders pode 

ser utilizado na elaboração de cenários para o comércio eletrônico varejista, revelando assim a 

existência de possíveis stakeholders, que de alguma forma podem influenciar na projeção de 

cenários para esse setor. O objetivo específico deve ser o ponto central do trabalho, ressaltando a 

ideia específica a ser desenvolvida (SANTOS; PARRA, 2012). Para a condução desta pesquisa, 

adotaram-se os seguintes objetivos específicos: 
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1. Aplicar o método proposto por Boaventura e Fischmann (2007) para elaborar cenários 

de primeiro grau para o setor do comércio eletrônico, por meio da análise de 

stakeholders; 

 

2. Verificar a existência de novos stakeholders ou stakeholders que tiveram sua 

importância aumentada no ambiente da Internet; 

 

3. Identificar os problemas e desafios das organizações varejistas que praticam comércio 

eletrônico.  

 

Assim, de modo geral, busca-se elaborar cenários para o comércio eletrônico e entender os 

processos e os conceitos envolvidos na atividade, mapear a Internet como ambiente eletrônico em 

que ocorrem as interações entre stakeholders.  

 

1.4 Esquema Geral da Pesquisa 

 

Esta pesquisa está estruturada em cinco capítulos, sendo o capitulo 1, a Introdução do 

trabalho, em que se apresenta em linhas gerais a pesquisa, motivação e contexto. No capitulo 2, 

apresenta-se o referencial teórico que constitui a ontologia do trabalho. No capítulo 3 se trata dos 

procedimentos metológicas, e no capítulo seguinte (4) se apresenta a análise dos resultados. No 

quinto e último capitulo discorre-se considerações finais e conclusões da pesquisa. 

A figura 4, a seguir, representa o esquema geral do desenvolvimento da pesquisa. 
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Figura 4:  Esquema geral do desenvolvimento da pesquisa 

 

Fonte: A autora (2017). 
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2 CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, são apresentados os embasamentos teóricos que deram suporte à tese, os 

quais se encontram fundamentados em pesquisa bibliográfica sobre o objeto central da pesquisa, 

bem como temas relacionados a este. 

 

2.1 A Internet, as Organizações e a Sociedade 

 

A Internet surge com características de abertura, de compartilhamento, tanto em sua 

arquitetura técnica, como em sua organização (CASTELLS, 2003, KURBALIJA, 2016). O tempo 

passou e a Internet amadureceu, deixando de ser um paraíso restrito aos acadêmicos para tornar-se 

o segundo lar de milhões de pessoas. No primeiro ano de disseminação da World Wide Web, 

em1995, a Internet contava com 16 milhões de usuários globais. No início de 2001, eles eram mais 

de 400 milhões (CASTELLS, 2003).  

No Brasil, mais da metade da população brasileira acessa a Internet. A inclusão digital 

ocorre aceleradamente apesar das discrepâncias regionais que ainda restringem o acesso aos 

habitantes das regiões Norte e Nordeste do país. Pesquisa IBGE (Figura 5), com base nos dados do 

Suplemento de TIC da PNAD mostra que, em 2014, 54,9% dos lares brasileiros estavam 

conectados à Internet. No total, 36,8 milhões de residências. Em 2013, o número correspondia a 

48% das casas. Ainda, segundo o estudo, o número de pessoas com mais de 10 anos de idade com 

acesso à Internet correspondia a 54,4% no ano de 2014. Em 2013, esta parcela era de 49,4%. Isso 

significa 95,4 milhões de brasileiros conectados (SARAIVA, 2016). 
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Figura 5: Parcela de internautas no total da população (em %) 

 

Fonte: SARAIVA (2016) 

 

A popularização dos dispositivos móveis foi um dos motivos apontados para o aumento do 

número de pessoas conectadas, sendo os smarthphones os campeões em acessos, atrás dos 

computadores, ou seja, a maioria dos internautas está localizada nas classes sociais de maior poder 

aquisitivo. De acordo com o IBGE, 88% das residências conectadas são de famílias com renda per 

capita superior a cinco salários mínimos. A Tabela 1. indica a porcentagem de pessoas conectadas 

por classe social. 

 

Tabela  1: Conexão à Internet por classe social 

    Classe 

social 

Conectados à        

Internet (%) 

A 98 

B 82 

C 48 

D 14 

Fonte: CGI (2016) 
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A Internet significa tudo o que a eletricidade foi na Era Industrial e ser excluído de uma 

rede é uma das formas mais danosas de sofrer exclusão em nossa cultura (CASTELLS, 2003). 

Embora nascida por meio de um Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi a relação que as 

universidades mantinham em redes comunitárias que impulsionou a difusão, de forma aberta e 

gratuita, da Internet. Se não fosse por essa configuração inicial de base comunitária, a Internet teria 

uma aparência diferente e provavelmente não ocorreria a rápida adesão que teve ao redor do globo, 

não criariam o espaço de autonomia para a troca de informações a partir da partilha de sentimentos 

coletivos de indignação e de esperança (CASTELLS, 2003, 2007; KURBALIJA, 2016).  

O desenvolvimento da World Wide Web – uma aplicação de compartilhamento de 

informação, em que a cultura comunitária acrescenta uma dimensão social ao compartilhamento 

tecnológico – permitiu à Internet abarcar o mundo, tornando-a um meio de interação social e 

integração simbólica (CASTELLS, 2003). De um modo geral, a Internet é composta por três 

camadas, apresentadas na Figura 6: 

 

1. a da infraestrutura de telecomunicações, pela qual passa todo o tráfego da Internet;  

2. a dos padrões e serviços técnicos – a infraestrutura que faz a Internet funcionar 

(TCP/IP, DNS, SSL);  

3. a dos conteúdos e padrões de aplicação (HTML, XML). 
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Figura 6: Infraestrutura em 3 camadas da Internet 

 

Fonte: Kurbalija (2016) 

 

 A camada (1) constitui a infraestrutura de telecomunicação, através da qual flui todo o 

tráfego da Internet. A falta de infraestrutura que acompanhe o crescimento de usuários da rede, 

bem como da densidade dos conteúdos que lá trafegam, majoritariamente imagens e vídeos, faz 

com que os provedores utilizem de técnicas de controle deste fluxo, de modo a acomodar a todos, 

incorrendo em ações na camada seguinte (KURBALIJA, 2016). 

Na camada (2), estão os padrões. É aqui que reside a discussão sobre a neutralidade da rede. 

Na camada lógica, estas disputas tendem a se concentrar na tecnologia que está na base da Internet. 

Exemplos incluem ações contra softwares provedores de peer-to-peer, e os esforços contínuos para 

garantir que a eficiência do sistema de nome de domínio. 

Na camada de conteúdo (3), estas batalhas têm sido travadas, principalmente na esfera do 

domínio privado do direito de autor e outras propriedades de direito intelectual. O resultado dessas 

batalhas de aplicação privada tem sido geralmente os governos reforçarem as leis para oferecer um 
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conjunto mais restritivo de usos permitidos de conteúdo protegido e o aumento da criminalização 

da violação de direitos de propriedade intelectual (KURBALIJA, 2016). 

A eficácia da comunicação da Internet está condicionada à localização no espaço real dos 

dados, ou seja, o hardware através do qual os dados vão viajar e da geografia de distribuição desse 

hardware (GOLDSMITH; WU, 2006; KURBALIJA, 2016). Os governos nacionais controlam a 

Internet pela utilização de coerção em seu país, ao invés de controlar as fontes de problemas de 

fora de suas fronteiras. 

Outro problema é a ameaça aos intermediários de serviços, como os motores de busca, para 

a remoção de material protegido por direito autoral, ou coerção às empresas de cartão de crédito, 

ou eliminação de votação em sites; ou aproveitamento de nomes de domínio e, finalmente, o 

controle físico direto do indivíduo (GOLDSMITH; WU, 2006). A China é um exemplo de país que 

aumentou o controle sobre a Internet, tendo um firewall sofisticado, construído predominantemente 

pela Cisco, que permite ao governo bloquear sites censuráveis fora de suas fronteiras 

(GOLDSMITH; WU, 2006). Apesar dos métodos de regulação da China não serem aceitos pelo 

resto do mundo, a meta do país é “ter a rede mais rápida e a mais sofisticada Internet no mundo” 

(GOLDSMITH; WU, 2006, p. 46).  

Lanier (2014) destaca a influência crescente de computação em rede juntamente com as 

eventuais consequências negativas para a liberdade pessoal, privacidade e estabilidade econômica, 

na medida em que aqueles que controlam os computadores da rede estão acumulando riquezas, 

sendo que esta agregação de riqueza é constituída pela disposição das pessoas em serem 

“chantageadas” na retirada de seus dados pessoais em troca de serviços gratuitos, tais como 

pesquisas na Internet e uso da mídia social. A solução proposta por Lanier (2014) é preservar a 

identidade daqueles que fornecem os dados e garantir que as pessoas sejam pagas com base no 

valor econômico gerado por seus dados, em contraste com a riqueza que flui apenas para aqueles 

que controlam os servidores de rede; ele argumenta que a tecnologia atual pode alcançar este 

reequilíbrio.  

A confluência do Big Data, análise de dados e dispositivos conectados está facilitando a 

vigilância eletrônica e compromete a privacidade de forma sem precedentes. Galloway (2004) 

argumentou que o princípio fundamental da Internet é o controle, não a liberdade e que, portanto, 

o controle do poder reside nos protocolos técnicos que fazem possíveis as conexões (e as 

desconexões) na rede. DeNardis (2014) se ocupa da agência sociotécnica “tecnologicamente 
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escondida", na medida em que atores não-humanos, como intermediários de informação, e de 

recursos críticos da Internet, os pontos de troca de Internet e os dispositivos de segurança 

desempenham um papel de “Governança” crucial, ao lado de instituições políticas, nacionais e 

supranacionais e organizações da sociedade civil; em que os arranjos de arquitetura técnica são, 

inerentemente, arranjos de poder e política, e com as estruturas de poder tradicional cada vez mais 

mobilizando tecnologias de Governança da Internet como proxies para controle de conteúdo, 

reconfigurando uma Governança da Internet cada vez mais privatizada, promulgada por empresas 

e entidades não-governamentais, em áreas tão diversas como a privacidade, controle dos fluxos 

financeiros, censura e aplicação de direitos autorais, ou seja, de fato, o papel de política pública 

assumida por intermediários de informação privados na variedade de casos em que eles se reúnem, 

coletar, agregar, selecionar, apresentar dados para os usuários e para outros atores da cadeia de 

valor Internet – decretando, assim, a Governança sobre a privacidade, a liberdade de expressão, a 

diversidade cultural e reputação (MUSIANI, 2015).  

Outra forma de controle é a discriminação do acesso à rede. A neutralidade da Internet 

baseia-se num princípio de não discriminação de fluxos transportados pela Internet. Wu (2003) 

propôs uma legislação para potencialmente lidar com essas questões. Durante a “Cúpula das 

Américas”, em abril de 2015, no Panamá, a presidente Dilma anunciou uma parceria público-

privada com o Facebook, por meio do programa “Internet.org”, que almejava ofertar acesso à rede 

gratuitamente aos países de economia emergente. O anúncio não foi bem recebido pela Internet 

Society brasileira, pois fere o princípio da neutralidade da rede, do Marco Civil da Internet, Lei n.º 

12.965 de 23 de abril de 2014 (MARTA, 2015, PLANALTO, 2014). 

   

[...] eles podem criar na prática um sistema de curadoria, provendo uma falsa inclusão 

digital, mas controlando as informações que os usuários podem receber. [...]  Isto é 

perigoso à neutralidade da rede, à liberdade de escolha e para a diversidade ao 

conhecimento cognitivo construído através da Internet. No Brasil estamos vivenciando 

parte disto com o oferecimento de acesso "gratuito" ao Facebook e isto tem sido 

contabilizado como inclusão digital nas metas do governo, mas ao mesmo tempo não há 

mais incremento na cultura e educação digital deste cidadão, que somente sabe usar o 

Facebook, mas não a Internet. O preço é um cidadão "incluído digitalmente" que continua 

um analfabeto digital. A outra face desta ameaça é que a proposta tem um forte verniz de 

filantropia [...] (CARIBÉ, 2015). 

 

Berners-Lee (2010), criador da World Wide Web alertou que redes sociais como o Facebook 

estão quebrando os valores da neutralidade da rede e potencialmente ameaçando o futuro 

desenvolvimento da WEB. "Esses jardins murados, fechados, não importa o quão agradável sejam, 
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jamais poderão competir em riqueza, diversidade e inovação, com o louco, latejante mercado WEB 

de fora de suas portas” (BERNES-LEE, 2010, p.82).  

Deibert (2008, 2010, 2013), especialista em espionagem e serviços de inteligência 

governamentais, lembra que em conferências como as da RSA, sobre criptografia e segurança da 

informação, anteriormente tinham como tema tudo sobre a “mágica da conexão”: conectar pessoas 

em redes sociais, computadores entre si e na Internet. Atualmente, o tema é justamente o contrário: 

construção de barreiras, defesas e firewalls para manter intrusos e hackers de fora. “Slogans de 

alusão a roubo, espionagem e “ciberataques” são estampados em posters e banners distribuídos 

pelo evento” (DEIBERT, 2013, p. 190). Para DeNardis (2014), a conclusão da guerra global para 

a Governança da Internet une a variedade de fatores de estresse que os pontos de controle da 

Internet provavelmente irão continuar a serem submetidos a, no futuro imediato, um aumento da 

pressão internacional para introduzir regulamentação adicional em pontos de interligação; maior 

controle governamental; ameaças à privacidade embebidos em tecnologia; redução de anonimato 

e suas consequências para a liberdade de expressão; perda de plataforma de interoperabilidade; e, 

finalmente, usos e abusos criativos da infraestrutura de Internet e seus impactos na segurança e na 

estabilidade da Internet.  

Thierer (2010) categorizou os principais estudiosos da Internet em pessimistas e otimistas 

com relação ao futuro da rede.  

Magrani (2014) define, entre outros, os autores Jaron Lanier e Tim Wu como 

“ciberpessimistas” ou “cibercéticos”, devido a, em algum momento, olharem com ceticismo o 

potencial democrático da Internet, e destaca os autores Nicholas Negroponte e Yochai Bencker 

como “ciberotimistas”.  

Existem mais pontos de tensão, como a  vigilância por meio de câmeras realizadas por 

empresas e serviços de inteligência de governos sem a anuência do cidadão, sobre o que o governo 

brasileiro lança a respeito da consulta pública por meio da ONG Antivigilância, e até o problema 

dos ataques digitais que impedem o acesso a determinados sites, em especial os das organizações 

que lidam com diretos humanos em países radicais e acerca das iniciativas em sua defesa, como a 

do Project Shield, do Google Ideas, que fornece hospedagem segura a algumas dessas 

organizações, mostrando a existência de uma tensão entre a vocação para o compartilhamento e o 

empoderamento democrático e a atualidade lidando cada vez mais com questões do controle.  
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A crescente dependência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), por parte 

de pessoas e Estados, tornou-nos vulneráveis às ameaças que surgiram no ciberespaço, acarretando 

na criação de mecanismos de proteção e segurança, evidenciando também um exercício de controle 

e de poder. (DEIBERT, 2008, 2013; DENARDIS, 2014; GALLOWAY, 2004; GOLDSMITH; 

WU, 2006; SILVEIRA, 2009). Segundo a organização OpenNet Initiative, o número de Estados 

que limitam o acesso ao conteúdo da Internet tem aumentado rapidamente nos últimos anos, 

sinalizando que a Internet amadureceu e começou a chamar a atenção dos governos. 

Deibert (2010) argumenta que não existem regras internacionais sobre a corrida 

armamentista que ocorre na rede e que, para preservar a Internet aberta, os governos, a sociedade 

civil e a indústria devem engajar-se, pois a possibilidade de uma corrida armamentista no 

ciberespaço cria um ambiente no qual crime, espionagem, malware, negação de serviço, filtragem 

e vigilância prosperam. A Internet corre o risco de fragmentar-se. (BERNERS-LEE, 2010; CRUZ, 

2013).  

Assim como a imprensa móvel de Gutemberg transformou a modernidade, Castells (2003) 

expõe que a Internet transformou a contemporaneidade, alterou a forma de comunicação, 

transformou a vida dos atores sociais. Para Neelie Kroes (2014), vice-presidente da Comissão 

Europeia, responsável pela Agenda Digital, a Internet é mais disruptiva que a imprensa, que a 

eletricidade e a industrialização combinadas.  

 

2.1.1 Governança da Internet 

 

Numa abordagem institucionalista, Goldsmith e Wu (2006) defendem a visão 

internacionalista para a Governança da Internet: a de uma instituição global para trabalhar em 

conjunto e regular certos aspectos da Internet, como a difamação, pornografia, direitos de autor e 

proteção do consumidor.  

A formulação dos debates sobre Governança da Internet faz com que a aplicação de uma 

abordagem interdisciplinar seja indispensável: estratégias jurídicas, considerações econômicas e 

teorias sociológicas são tidas em conta na elaboração das diretrizes políticas regentes da Internet 

(GETSCHKO, 2008; KURBALIJA, 2016). A Figura 7 apresenta o roadmap da governança da 

Internet, com todos os seus 51 temas. No primeiro Fórum Global sobre Governança da Internet que 

ocorreu em Nova Iorque, assim disse Kofi Annan na abertura do evento, em 24 de março de 2004: 
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Em apenas poucos anos, a Internet revolucionou o comércio, a saúde, a educação e 

certamente a própria estrutura da comunicação e do intercâmbio humano. Além disso, o 

seu potencial é muito maior do que o que vimos no tempo relativamente curto desde a sua 

criação. Ao administrar, promover e proteger a sua presença em nossas vidas, nós devemos 

ser tão criativos quanto aqueles que a inventaram. É claro, coloca-se uma necessidade de 

governança, mas isso não significa obrigatoriamente que tenha de ser feito ao modo 

tradicional, para algo que é tão diferente (KURBALIJA, 2016, p.14). 

 

Figura 7:  Roadmap da Governança da Internet  

 

   Fonte: Kurbalija (2016) 

 



22 

 

 

No Brasil, o Comitê Gestor da Internet (CGI.Br) foi criado pela Portaria Interministerial nº 

147, de 31 de maio de 1995. Em 3 de setembro de 2003, foi alterada pelo Decreto Presidencial nº 

4.829 para realizar a interação e coordenação de todas as iniciativas de serviços Internet no Brasil, 

visando a promover a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados (CGI. 

2017). 

E-readiness, ou prontidão eletrônica, refere-se à capacidade e ao estado de preparação de 

um país para participar do mundo eletrônico. O estado de maturidade é comumente medido pela 

infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação do país (TIC) e pela capacidade do 

governo e dos cidadãos de utilizar os impactos positivos das TIC para o desenvolvimento 

sustentável. O Índice de Desenvolvimento de TIC (IDI) é um índice publicado pela União 

Internacional das Telecomunicações das Nações Unidas (UIT), com base em indicadores de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) internacionalmente acordados. Trata-se de uma 

ferramenta para comparar os indicadores mais importantes para medir a sociedade da informação. 

O IDI é uma ferramenta padrão que os governos, operadores, agências de desenvolvimento, 

pesquisadores e outros atores utilizam para medir a cisão digital3 e comparar o desempenho das 

TIC dentro e entre países. O Índice de Desenvolvimento das TIC é baseado em 11 indicadores de 

TIC, agrupados em três clusters: acesso, uso e habilidades (ITU, 2016). Em 2016, o Brasil ocupou 

o 63º lugar. A Figura 8 ilustra o Brasil.  

O Índice de Prontidão em Rede do Fórum Econômico Mundial (NRI – Network Readiness 

Index), também conhecido como Readiness da tecnologia, mede a propensão para que os países 

explorem as oportunidades oferecidas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). É 

publicado em colaboração com o INSEAD, como parte do Relatório anual de Tecnologia da 

Informação Global (GITR). Este relatório é considerado a avaliação mais autorizada e abrangente 

de como as TIC afetam a competitividade e o bem-estar das nações.  

  

                                                 

3 Cisão ou divisão digital compreende a separação entre países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, 

com relação à Internet (EURONEWS, 2012).   
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O índice foi desenvolvido originalmente pelo Grupo de Tecnologia da Informação, o qual 

trabalhou no Centro de Desenvolvimento Internacional da Universidade de Harvard até 2002. Este 

busca entender melhor o impacto das TIC na competitividade das nações e é composto por três 

componentes: (1) o ambiente para as TIC oferecido por um determinado país ou comunidade 

(ambiente de mercado, político, regulatório e de infraestrutura), (2) a prontidão dos principais 

stakeholders do país (indivíduos, empresas e governos) para usar as TIC, e (3) o uso das TIC entre 

esses stakeholders (WORLD ECONOMIC FORUM, 2016).  

De acordo com o índice, em 2016, o Brasil ocupou a 72ª colocação,  revertendo 

parcialmente a forte tendência descendente dos últimos anos. A adoção e uso das TIC por parte dos 

indivíduos e da comunidade empresarial é considerada adequada e apoiada por uma boa 

acessibilidade - em particular, conexões de internet de banda larga fixas baratas (14ª posição). O 

Brasil faz grandes avanços em termos de melhorar o uso individual este ano, escalando cinco 

lugares para o 57º lugar, uma conquista considerável, dado que outros países também estão 

movendo-se rapidamente na adoção individual. 

No entanto, a prontidão em rede no país continua a ser retida por um ambiente regulatório 

fraco. O ambiente de negócios e inovação também é classificado como um dos mais fracos do 

mundo (124º lugar), com disponibilidade de capital de risco e aquisição de tecnologia do governo 

em queda. O apoio governamental da agenda de TIC é considerado fraco e a comunidade 

empresarial vê o governo como incapaz de entregar em termos de incorporação de tecnologias 

digitais em sua estratégia geral (121º lugar), bem como na promoção direta das TIC (122º lugar) 

(WORLD ECONOMIC FORUM, 2016). A Figura 9 presenta o gráfico relativo ao país. 
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Figura 8:  O Brasil no relatório de E-readiness do Fórum Econômico Mundial (2016) 

  

 

Fonte: World Economic Forum (2016)  
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Figura 9: Brasil ICT Development Index 2016 

 

Fonte: ITU União Internacional das Telecomunicações das Nações Unidas (2016). 

 

Há uma discussão sobre o quanto deve ou não a Internet ser regulamentada, se os 

instrumentos tradicionais do direito são válidos para a Internet. Neste caso, a Internet seria mais 

um meio de comunicação, como a todos os outros. E existe a abordagem neocibernética, que 
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defende que a Internet carece de regulamentação própria por ser algo inédito, maior do que as 

mídias tradicionais (KURBALIJA, 2016). Em quaisquer dos casos, o processo de elaborar sobre 

questões legais e consequências sociais sobre desenvolvimentos tecnológicos vem invariavelmente 

depois da inovação tecnológica ela mesma, e isto também se aplica à Internet (DERTOUZOS, 

1997; KURBALIJA, 2016; ZUFFO, 2004).  

 

2.2 Comércio Eletrônico – Conceitos 

 

O comércio eletrônico (CE), ou e-commerce, é o processo de compra, venda e troca de 

produtos, serviços e informações realizada por meio das redes de computadores, a Internet 

(TURBAN, KING, 2014, p. 3). Este comércio é utilizado há muitos anos como parte de negociação 

entre empresas por meio das redes de Electronic Data Interchange (EDI). Albertin (2010) define 

CE como sendo: 

 

[...] a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio num ambiente 

eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de informação e comunicação, 

atendendo aos objetivos do negócio. Os processos podem ser realizados e forma completa 

ou parcial, incluindo as transações negócio-a-negócio, negócio-a-consumidor e 

intraorganizacional, numa infraestrutura predominantemente pública de fácil e livre 

acesso e baixo custo (ALBERTIN, 2010, p.1)  

 

Para Cameron (1997), o CE é qualquer transação realizada eletronicamente entre dois 

parceiros de negócio ou entre um negócio e seus clientes. Bloch, Pigneur e Segev (1996) explicam 

o CE como sendo o suporte para qualquer modalidade de transação sobre uma infraestrutura digital. 

A busca por informações pré-venda em websites, também é considerado CE, pois se presume que 

a negociação não ocorreria sem o suporte da web (GUPTA; CHATTERJEE, 1997; KALAKOTA; 

ROBINSON, 2002).  

Em outra abordagem, a definição de CE da OECD (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) é menos abrangente, não considerando as negociações ocorridas 

fora da Internet, como pedidos realizados por meio do telefone ou solicitação presencial. “ [...] uma 

negociação de CE consiste na venda ou compra de bens ou serviços, conduzida por rede de 

computadores por meio de métodos especificamente desenhados com o objetivo de receber ou 

inserir pedidos” (OECD, 2011, p.72). Há quem diferencie CE e negócios digitais. Para Albertin 

(2010), há que alargar o conceito de CE: 
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O conceito de CE engloba a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio 

num ambiente eletrônico, não se restringindo simplesmente à realização de transações 

comerciais de compra e venda de produtos e serviços. Algumas vezes, esta abrangência 

não é reconhecida e acaba-se tendo uma visão errônea e restrita de todo o potencial deste 

novo ambiente (ALBERTIN, 2010, p. 61) 

 

 

O Quadro 1 apresenta os diversos conceitos de CE identificados na literatura. 

 

Quadro 1: Definições de CE 

Autor (es) Definição de CE 

Albertin (2010) 

 

CE é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio 

num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das 

tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos 

de negócio. 

Barbosa (2014) 

 

[...] venda pela Internet, independentemente de o pagamento ser 

realizado on-line ou não 

Bloch; Pigneurs; Segev (1996) O suporte para qualquer modalidade de transação sobre uma 

infraestrutura digital. 

Cameron (1997) CE é qualquer transação realizada eletronicamente entre dois parceiros 

de negócio ou entre um negócio e seus clientes. 

CONCLA, IBGE (2007) [...] as transações de negócios que transferem a propriedade dos bens 

ou serviços, feitos pela internet 

Motta (2013) [...] a venda a varejo para o consumidor final - B2C (Business-to-

customer). 

OECD (2011) [...] uma negociação de CE consiste na venda ou compra de bens ou 

serviços, conduzida por rede de computadores por meio de métodos 

especificamente desenhados com o objetivo de receber ou inserir 

pedidos. 

Reedy; Schullo; Zimmerman (2001) [...]  é o sistema de compras e coleta de informações on-line por meio 

de redes de computadores pessoais. 

Turban; King (2014) O comércio eletrônico (CE), ou e-commerce, é o processo de compra, 

venda e troca de produtos, serviços e informações, realizada por meio 

das redes de computadores, a Internet. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na teoria pesquisada 
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Teoricamente, o CE é classificado em função de seu grau de digitalização, do produto ou 

serviço vendido, do processo e do agente de entrega (CHOI et al., 1997).  A Figura 10 apresenta o 

grau de digitalização nas dimensões produto, processo e entrega. Esta Figura 11 mostra a estrutura 

do CE. 

 

Figura 10:  Grau de digitalização do produto x processo x entrega 

 

Fonte: Choi et al. (1997, p.18). 

 

  



29 

 

 

Figura 11: A Estrutura do Comércio Eletrônico 

 

Fonte: Turban e King (2014, p.5). 

 

Uma possível crítica ao modelo de Turban e King (2014) diz respeito à Infraestrutura, a 

qual não apresenta a estabilidade sugerida pelo modelo. O CE é mais comumente classificado pela 

natureza da transação ou pelo relacionamento entre os participantes (ALBERTIN, 2010): 

 

o Business-to-consumer (B2C) - o tipo mais conhecido de e-commerce. (Por exemplo, 

Amazon.com); 

o Business-to-business (B2B) - economicamente mais intensiva, compreendendo 

mais de 90% de todos as transações de e-commerce; 

o Business-to-governo (B2G) - muito importante na área de política de aquisições;  

o Consumer-to-consumer (C2C) - por exemplo, leilões no ebay; 

o Business-to-business-to consumer (B2B2C) – por exemplo, o Google; 

o Consumer-to-business (C2B) – indivíduos que usam a Internet para vender produtos 

ou serviços às organizações; 

o Mobile commerce, ou m-commerce – comércio utilizando dispositivos móveis; 
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o F- commerce – comércio realizado na plataforma do Facebook; 

o CE intranegócios – atividades internas organizacionais; 

o Business-to-employees (B2E) – subcategoria do CE intranegócios; 

o Comércio colaborativo, ou c-commerce: parceiros distantes geograficamente que 

desenvolvem um produto ou criam previsão de demanda de mercado (TURBAN; 

KING, 2014); 

o CE nonbusiness – instituições sem fins lucrativos que utiliza CE para reduzir 

despesas ou aprimorar suas operações e serviços (TURBAN; KING, 2014); 

o E-government: entidade governamental adquire produtos, serviços ou informações 

de empresas ou cidadãos ou fornece esses bens a tais empresas ou cidadãos; 

o Exchange-to-exchange (E2E): sistema formal que estabelece a conexão de trocas. 

 

A Figura 12 apresenta o Modelo Integrado de Comércio Eletrônico proposto por Albertin 

(2010). 

 

Figura 12: Modelo Integrado de Comércio Eletrônico 

 

Fonte: Albertin (2010) 

O autor classifica cada camada do modelo a seguir (ALBERTIN, 2010, p. 56) 
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Políticas e regras públicas. As políticas e regras públicas estão relacionadas com os 

aspectos legais, de regulamentação dos setores e mercados, das normas oficiais etc. 

Políticas e padrões técnicos. As políticas e padrões técnicos estão relacionados com os 

aspectos de padronização para a compatibilização dos componentes do ambiente técnico, 

políticas de tratamento e comunicação de informações, interfaces etc. 

Infovia pública. A infovia pública é a rede formada tanto pela rede mundial Internet como 

pelos serviços on-line que tenham ligações com esta, sendo que a ênfase reside no acesso 

livre e de baixo custo, e na integração entre os vários ambientes sem nenhuma restrição, 

incluindo desde os terminais mais simples de acesso, até meios de comunicação mais 

sofisticados para grandes volumes de informações. 

Aplicações e serviços genéricos. As aplicações e serviços genéricos são aqueles 

oferecidos pelo ambiente, por meio dos seus provedores, serviços on-line e fornecedores, 

disponíveis a todos, tais como correio eletrônico, transferência de arquivos, salas virtuais, 

algoritmos e softwares de criptografia etc. 

Aplicações de comércio eletrônico. As aplicações de CE são aquelas desenvolvidas com 

base nas camadas anteriores e que atendam às necessidades de uma organização ou grupo 

destas, tais como home banking, vídeo sob demanda, shopping centers virtuais etc. 

A seta de duas direções, que une as várias camadas entre si, determina a influência que 

cada camada exerce sobre as demais, bem como a influência recebida. Esta influência 

implica que uma camada, por um lado, está limitada pelas restrições impostas pelas 

demais, assim como esta limita as demais. Por outro lado, uma camada garante que as 

demais possam existir e fornece-lhes a base e os recursos para que as demais se possam 

desenvolver. Finalmente, cada camada tende a exigir a adequação e evolução das demais, 

de acordo com sua própria evolução, necessidades e oportunidades que oferecem ao 

ambiente externo. 

 

A mudança de propriedade de um bem ou a prestação de serviço, características do CE, 

abarcam três estágios, sendo o conjunto dos três também categorizado como estágio de compra, do 

ponto de vista do hábito do usuário: emissão do pedido, efetivação do pagamento e a entrega, 

ressaltando que as organizações realizam as transações de maneiras variadas, podendo atuar em 

todos os estágios, ou apenas em um ou dois deles (CONCLA; IBGE, 2007; GUPTA; 

CHATTERJEE, 1997).   

 

 

2.2.1 As Dimensões do CE 

 

O CE também pode ser definido a partir de dimensões. A seguir, a clássica classificação em 

seis dimensões (KALAKOTA; WHINSTON, 1997; TURBAN; KING, 2014): 

1. dimensão da comunicação: o CE é a distribuição de produtos, serviços, informação 

e pagamentos por meio de redes de computadores ou outros meios eletrônicos; 

2. dimensão de processo comercial: o CE é a aplicação de tecnologia para a automação 

de transações e de fluxo de trabalho; 



32 

 

 

3. dimensão de serviços: o CE é uma ferramenta de satisfação da necessidade de 

empresas, consumidores e gestores quanto à diminuição de custos e à elevação nos 

níveis de qualidade e agilidade de atendimento; 

4. dimensão on-line: o CE possibilita a compra e venda de produtos e informações 

pela Internet e por outros serviços on-line; 

5. dimensão de cooperação: o CE funciona como instrumento de mediação inter e 

intracooperativa dentro de uma organização; 

6. dimensão comunitária ou social: o CE constitui um ponto de encontro para os 

membros da comunidade poderem aprender, realizar negócios e cooperar uns com 

os outros. Nesta dimensão, importam questões de governança da Internet, como a 

divisão e inclusão digital (KURBALIJA, 2016). 

 

 

2.2.2 Comércio Eletrônico e o Ambiente Empresarial 

 

O modelo de concorrência no CE funciona como uma teia de inter-relacionamento, ao 

contrário do modelo da economia industrial, que tem comandos e controles hierárquicos. A 

economia da Internet tem poucas barreiras de entrada e, na medida em que a o ecossistema da 

Internet evolui, mais países, empresas e indivíduos entram no setor, o que tornam a concorrência 

no CE muito forte (ALBERTIN, 2010; KURBALIJA, 2016; TURBAN; KING, 2014). “Novas 

ideias e novas maneiras de fazer as coisas podem vir de qualquer lugar a qualquer hora na economia 

da Internet, e algumas das antigas regras já não valem mais” (TURBAN; KING, 2014, p.45).  

Os fatores competitivos do CE são o menor custo de busca e comparação de preços, a 

diferenciação e a personalização, preços baixos, serviço de atendimento ao consumidor 

(SALVADOR, 2010; TURBAN; KING, 2014). A Figura 13 apresenta o Modelo das Forças 

Competitivas de Porter (1985, 2001, 2008) aplicada ao CE.  
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Figura 13: Modelo das Forças de Porter com a influência da Internet 

 

Fonte: Porter (1985)  

 

Os fatores que determinam o nível de impacto do CE se encaixam em quatro categorias: 

características do produto, do setor, do fornecedor e do consumidor (STRADER; SHAW, 1997; 

TURBAN; KING, 2014).  

A digitalização dos produtos permite minimizar o tempo de entrega. Quanto mais alto o 

valor do produto, e sobretudo quando houver grande distância geográfica entre comprador e 

vendedor, maior o risco envolvido. Por isso, os itens comumente vendidos são de baixo preço.  Por 

outro lado, produtos como computadores, televisores e até carros podem ser comprados, pois se 

sabe exatamente o que está sendo comprado. Sobre o setor, na medida em que os sistemas 

inteligentes se tornam disponíveis para auxiliar os clientes, até os que necessitam de corretores, 

como ações, seguros e agentes de viagens são afetados pelo CE. Com a redução dos custos de 

buscas nos mercados eletrônicos, os clientes encontram o fornecedor com preço mais baixo, 

reduzindo, assim, a margem de lucro do fornecedor, mas aumentando, porém, o número de 

transações realizadas. Os consumidores são classificados como impulsivos, pacientes ou analíticos. 
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Compradores analíticos são os que dedicam certo esforço na busca e na comparação de preços e se 

saem bem na Internet (TURBAN; KING, 2014) 

A medida de popularidade de um website, número de assinantes ou likes, é incipiente para 

garantir, por si só, o sucesso de um empreendimento de CE (GUNAWAN; ELLIS’CHADWICK; 

KING, 2008). Para avaliar o impacto da indústria do CE, faz-se necessário determinar seu contexto, 

uma vez que diferentes profissionais adotam perspectivas sobre a definição de benefício. Para 

DeLone e McLean (2004), a definição do nível de análise alinha as mensurações aos pontos de 

vista dos indivíduos, grupos, organizações e sociedade.  

Albertin (2010) propõe uma estrutura de análise do CE em duas dimensões: (1) devem ter 

a dimensão dos aspectos a serem considerados na utilização do CE, e (2) a dimensão das 

contribuições que o CE oferece para as organizações. O Quadro 2 apresenta a estrutura de análise 

de comércio eletrônico. 

 

Quadro 2: Estrutura de Análise de Comércio Eletrônico 

Categorias Aspectos Contribuições 

Clientes e 

Fornecedores 

o Adoção 

o Relacionamento 

o Relacionamento 

Produtos e 

Serviços 

o Adequação 
o Customização em massa 

o Inovação de produtos 

o Novos canais de 

venda/distribuição 

o Promoção de produtos 

Organização o Estratégia 

o Comprometimento organizacional 

o Novas oportunidades de 

negócio 

o Estratégia competitiva 

Tecnologia o Privacidade e segurança 

o Sistemas eletrônicos de pagamento 

o Aspectos legais 

o Aspectos de implementação 

o Economia direta 

o Infraestrutura pública 

Fonte: Albertin (2010, p. 240). 

 

No comércio eletrônico o Key Performance Indicator (KPI), que atesta que o planejamento 

foi cumprido corretamente, e que os resultados positivos são concretos, é a “taxa de conversão”, 

medida que relaciona o número de visitas na loja com o número de vendas concretizadas. O 

aumento da taxa de conversão é o maior dilema de qualquer CE. De acordo com pesquisa Experian 

Hitwise, a taxa média de conversão brasileira é muito baixa: 1,65% (SEBRAE NACIONAL, 2016). 
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No primeiro semestre de 2017, a taxa de conversão média do CE caiu para 1,3%, impactado pelo 

aumento dos acessos via dispositivos móveis, que ainda tem menos efetividade de vendas (ATLAS, 

2017).  

A Figura 14 mostra a taxa de conversão por Estado. A Figura 15 apresenta o share de vendas 

e de visitas por região. A partir deles se calcula a taxa de conversão.  Rio de Janeiro e Santa Catarina 

são os estados com maior taxa de conversão, com 1,8% no 1º semestre de 2017. O poder aquisitivo 

do estado impacta diretamente a performance de conversão das lojas. Apesar de São Paulo liderar 

em volume de pedidos e de acessos às lojas virtuais, está em 6º na análise de taxas de conversão, 

com média de 1,3% no semestre. Sul é a região com a melhor taxa de conversão média, de 1,5%, 

seguido por Sudeste, com 1,3%, Centro-oeste, com 1,2%, Norte, com 1,0%, e o Nordeste, com 

menor taxa de conversão, de 0,8%. Com relação à taxa de conversão por categoria e dispositivo de 

acesso, as categorias com melhor taxa de conversão em smartphone são Moda Íntima e Sex Shop, 

ambas com 1,3 (ATLAS, 2017).  

 

Figura 14: Taxa de conversão do CE por Estado 

 

Fonte: Atlas (2017) 
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Figura 15: Share de Pedidos e Share de Visitas por cidade.

 

Fonte: Atlas (2017) 

 

2.2.3 O impacto do ambiente eletrônico de negócios nas organizações 

 

O desenvolvimento da Internet e de seu interesse como plataforma de negócios causa 

profundas mudanças nas condições, funcionamento e competitividade das organizações (WIELKI, 

2006). “A tecnologia está transformando as escolhas dos consumidores, o que, por sua vez, 

transforma as dinâmicas de mercados e as próprias organizações” (ALBERTIN, 2010, p. 15).  

As pressões que influenciam os negócios e levam as empresas a se reestruturarem são 

oriundas dos acionistas, da competição global por mercado, da mudança de força de trabalho, da 

orientação a clientes por conta de suas demandas – cujos desejos são de difícil previsão, 

concorrentes,  da necessidade de redução de tempo para atender aos eventos ambientais e de 

operações em tempo real, inovação e obsolescência tecnológicas, do excesso de informação, da 

responsabilidade social, da regulamentação global, dos aspectos éticos etc. (ALBERTIN, 2010).  

A principal vantagem do CE é a facilidade de acesso aos novos produtos sem muitos 

sacrifícios financeiros, uma vez que o usuário pode se cadastrar e receber ofertas do mesmo produto 

de vários vendedores, possibilitando uma melhor e maior busca pelo menor preço (PINHEIRO, 

2011). 
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Segundo Connoly (1997), os estudos em CE se concentram em segurança, criptografia, 

moedas e pagamentos eletrônicos. Para Wielki (2006), a maioria dos estudos sobre o impacto da 

Internet no funcionamento das organizações tem sido focada nas ferramentas tecnológicas baseadas 

na Internet e seus impactos em elementos individuais do ambiente de negócios e em setores em 

que operam. A maioria das análises é devotada aos modos de operação nas novas condições e nos 

novos modelos de negócios, ao impacto da Internet no comportamento e atitudes dos 

consumidores, às barreiras de entrada e ao surgimento de novos competidores ou ao 

estabelecimento de novas relações de negócios (ADAMS, 2004; KOTLER, 2003, KOTLER; 

CASLIONE, 2009; PORTER, 2001; SPIEGEL, 2000; TURBAN; KING, 2014; TIMMERS, 

2000,).  

Wielki (2006) propõe uma nova dimensão: a do impacto da Internet no funcionamento das 

organizações contemporâneas: 

 

Isto é, o seu caráter aberto e global tem significado que ao redor da Internet (entendida em 

termos puramente técnicos como uma infraestrutura global de rede que permite a fácil 

comunicação entre computadores e a troca de dados) tem emergido e está em constante 

evolução um ciberespaço muito complexo, extremamente dinâmico e não totalmente 

previsível. Um ciberespaço onde não só os fornecedores, concorrentes e clientes cada vez 

mais poderosos organizacionais operam, mas onde vários produtos ou serviços substitutos 

começam a emergir, e onde novos entrantes podem iniciar a condução de suas atividades 

de negócios com maior facilidade do que nunca. [...] está se tornando cada vez mais claro 

que o ciberespaço é também uma área onde operam numerosas entidades difíceis de 

identificar e de “capturar”, alcançando suas diferentes metas próprias e exercendo mais e 

mais influência no funcionamento da organização. Como resultado, entender como se dão 

suas influências é crucial para as organizações contemporâneas no contexto de seu 

crescente envolvimento na utilização da Internet como uma significante plataforma de 

negócios (WIELKI, 2006, p 315, tradução nossa)4.  

 

 

 

2.2.4 As entidades que operam no ambiente eletrônico 

 

                                                 

4 Para Wielki, ciberespaço é o terreno não físico existente ao redor da Internet (entendida como rede global 

de computadores) no qual, baseados em sua infraestrutura técnica e utilização de ferramentas baseadas em tecnologia 

de Internet, várias entidades como organizações, instituições ou pessoas privadas operam para conseguirem seus 

objetivos próprios (WIELKI, 2006, p. 315). 
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Levando-se em consideração o impacto no funcionamento das organizações, Wielki (20065) 

apresenta uma classificação de três grupos de entidades que operam no ciberespaço para 

conseguirem seus próprios objetivos (Figura 16): 

• grupo das entidades conhecidas e identificáveis que afetam a organização; 

• grupo de entidades identificáveis e não identificáveis, operando no ciberespaço, 

neutros do ponto de vista da organização; 

• grupo de entidades desconhecidas e ou de difícil identificação, operando no 

ciberespaço, afetando a organização de maneira real. 

 

 

Figura 16: Grupos de entidades que operam no ciberespaço 

 

Fonte: Wielki (2006) 

 

O primeiro grupo pode ser identificado no nível do ambiente operacional da organização e, 

assim, todas as entidades que pertencem a este ambiente e que utilizam a Internet e as tecnologias 

                                                 

5 Este é um dos poucos textos em inglês, oriundo de WIELKI, Janusz. Modele wpływu przestrzeni 

elektronicznej na organizacje gospodarcze. Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, n. 211, 2012. Tradução: Modelos de influência do espaço eletrônico em organizações econômicas. 
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baseadas em Internet nas operações de seus negócios incluem parceiros estratégicos, fornecedores, 

consumidores, concorrentes e reguladores (GRIFFIN, 2012; WIELKI, 2006). 

O segundo grupo inclui aquelas entidades operando no ciberespaço, mas que, de fato, não 

estão afetando uma organização ou os seus recursos. Podem ser firmas que operam em outro setor, 

seus clientes, instituições, fundações ou organizações, bem como pessoas privadas, utilizando o 

ciberespaço para seus próprios propósitos. 

O terceiro grupo é aquele que, ao utilizar a Internet para seus próprios propósitos, torna-se 

fonte de numerosos problemas e pode representar os mais sérios desafios. Esse grupo inclui todos 

os tipos de entidades cuja existência da organização, na maioria dos casos, não está ciente e que 

podem, direta ou indiretamente, afetar seus recursos. Por um lado, pode incluir hackers criminosos, 

pessoas ou empresas disseminadoras de spam6, criadores de vírus de computador7, entidades 

criando e disseminando spyware8, ou entidades por trás de ataques de phishing9. Por outro lado, 

pode incluir clientes insatisfeitos, expressando abertamente suas desaprovações sobre as atividades 

da organização, ex-funcionários, concorrentes utilizando ferramentas de Internet para atividades 

de relações públicas negras (Black PR), ou entidades que tipicamente são parceiros de negócios, 

mas que em uma situação temporária específica, tornam-se parte do grupo.  

De acordo com Wielki (2006): 

 

Vale a pena prestar atenção no potencial altamente dinâmico das atividades das entidades 

pertencentes aos vários grupos que operam no ciberespaço. Entidades até então neutras do 

ponto de vista da organização, podem em circunstâncias específicas se mover para outro 

grupo, mais destrutivo. Situação similar pode ocorrer com relação ao movimento entre os 

outros dois grupos (WIELKI, 2010, p. 315). 

 

                                                 

6 Spam: e-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas. Se o conteúdo é 

exclusivamente comercial, esse tipo de mensagem é chamado de UCE (do inglês Unsolicited Commercial E-mail). 

7 Vírus de computador: software malicioso desenvolvido por programadores geralmente inescrupulosos. 

Infecta o sistema, faz cópias de si e tenta espalhar-se para outros computadores e dispositivos de informática. 

8 Spyware: programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário, seus costumes na 

Internet e transmite essa informação a uma entidade externa na Internet, sem o seu conhecimento ou consentimento. 

9 Phishing: uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por tentativas de adquirir fotos, músicas e outros 

dados pessoais ao se fazer passar por uma empresa ou pessoa confiável, enviando uma comunicação eletrônica oficial. 
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Todas as entidades operando no ciberespaço podem afetar uma organização em diferentes 

maneiras: direta ou indiretamente. De forma direta, quando as entidades intencionalmente almejam 

recursos de determinada organização, e indireta, quando o impacto na organização não é 

intencionalmente projetado, mas, em última análise, afeta. Ao mesmo tempo, as entidades 

operando no ciberespaço podem afetar os ativos da organização de forma tangível e intangível 

(WIELKI, 2006). A Figura 17 apresenta os impactos dos grupos de entidades, operando no 

ciberespaço. 

 

Figura 17: Impacto dos elementos do ciberespaço nas organizações 

 

Fonte: Adaptado de Wielki (2006) 

  

Situações apresentadas na Figura 17, acerca do impacto dos elementos do ciberespaço nas 

organizações, podem: 

1. afetar as estruturas de TI, determinando sua possibilidade de operar no ciberespaço, 

também de forma off-line, assim como influenciar em seus recursos financeiros. Por 

exemplo, o ataque de um ex-funcionário de um banco contra o sistema bancário, em 

especial, banco de dados dos clientes, resultando na destruição dos bancos de dados. 

O banco se recupera em quatro dias, mas um tempo depois, ocorre a situação 2; 

2. apresentar, em longo prazo, a perda da confiança no banco por parte de seus clientes. 

Outro exemplo é quando um intruso invade o website da organização e posta um 

release de imprensa sobre déficit nos ganhos. Embora esse tipo de influência pode 
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inicialmente ser direcionada aos elementos de infraestrutura de TI (ativo tangível), 

seu objetivo é no ativo intangível, no caso, a confiança dos acionistas;  

3. expor esse impacto quando alguém intencionalmente posta informações sobre 

deficiências de uma organização ou de seus problemas financeiros em um fórum de 

discussão específico, o que acarreta na venda maciça das ações e das participações 

e o resultado é a significante perda de seu valor de mercado. Outro exemplo foi a 

criação intencional do site CraigNotBond.com, como forma de boicote e queda na 

arrecadação da bilheteria ao filme com o ator Daniel Craig, como novo James Bond 

(BBC, 2006). No Brasil, tem-se o caso da marca de calçados Arezzo, detalhado 

adiante, em que a empresa teve que, logo após o lançamento, recolher toda sua 

coleção Pelemania, por conta do ativismo de proteção aos animais nas redes sociais 

(OLIVEIRA, 2012); 

4. ocorrer quando há a distribuição de notícia falsa entre os usuários de uma ferramenta 

de comunicação, alegando que, a partir de determinada data, o aplicativo cobrará 

taxa de utilização e que a mensagem deve ser encaminhada para dez amigos para 

que o uso do aplicativo continue gratuito (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 2017). Ou, 

ainda, quando ocorrerem opiniões de insatisfação dos clientes em sistemas de leilão 

na Internet, como Mercado Livre e eBay. Ou, em casos de situações em que 

funcionários intencionalmente desacreditam as empresas em que trabalham em 

fóruns de discussão;  

5. mostrar a situação em que os funcionários visitam vários websites suspeitos e 

mesmo websites confiáveis e, ao fazer download de material, infectam o sistema de 

TI da organização com vírus ou spyware. Outra situação é quando empresas como 

Dell e Microsoft são afetadas pela disseminação de spyware entre seus clientes e 

como consequência desencadeiam elevação no custo de chamadas de suporte 

técnico;  

6.  expor a situação acima mencionada, exemplificando este tipo de impacto, a parte 

da óbvia influencia nos ativos tangíveis, o efeito secundário é a perda de 

credibilidade dos consumidores, impactando os ativos intangíveis, isto é, a falta de 

credibilidade dos consumidores. Ataques de phishing aos clientes individuais de um 

banco podem ser incluídos nesse grupo;  
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     7.   exemplificar acerca de um caso de um jovem engenheiro de computação da PairGain 

Technologies que criou um website similar ao do Bloomberg e publicou que a 

empresa PairGain estava sendo adquirida pelo dobro de seu valor, o que disparou o 

valor de suas ações e, em seguida, assim que a fraude foi revelada, houve queda, 

causando prejuízo aos investidores. O resultado foi a perda de credibilidade para a 

Bloomberg, que se converteu em perdas financeiras concretas (WYATT, 1999); 

      8.  impactar, quando um funcionário revela em blogs, fóruns de discussão ou redes 

sociais, na camaradagem, alguma fofoca sobre a empresa em que trabalha sem a 

intenção de causar danos à sua reputação. 

 

 

2.2.5 Fontes energéticas e a logística do CE 

 

Apesar do cenário otimista para o crescimento do setor, e embora o CE seja uma solução à 

falta de tempo dos moradores dos grandes centros urbanos, ou para a ausência de lojas físicas em 

regiões geográficas remotas, em um contexto de fortes restrições ambientais, o desenvolvimento 

do CE tende a transformar-se em problemas de logística (SALVADOR, 2010).  

E, neste aspecto, existe uma questão de natureza de matriz energética, de pesquisa e 

desenvolvimento em fontes renováveis de energia, que permeia a logística para o desenvolvimento 

do CE e que deve entrar na pauta de discussão em breve.  

Alguns estudos questionam os efeitos virtuosos do CE neste domínio. Para Williams e 

Tagami (2002), a venda on-line de livros nos EUA consome 73 megajoules (MJ) por livro, 

enquanto consome 53 MJ no comércio tradicional. No Japão, na cidade de Tóquio, o CE requer 

9,3 MJ por livro enquanto o comércio tradicional consome 1,6 MJ. A mobilidade das entregas de 

bens temáticos na cidade é um desafio no desenvolvimento urbano sustentável por conta das 

emissões de CO2, do ruído na cidade, bem como do congestionamento urbano.  

Atualmente, ocorrem entregas de bens minúsculos. Hoje, é possível, por exemplo, receber 

de uma farmácia, uma única cartela de comprimidos em domicílio. Antes isso não ocorria. Portanto, 

o desenvolvimento das vendas pela Internet com impacto sustentável positivo precisará de soluções 

adequadas. Otimizar a logística é fator de sucesso para o CE. 
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2.2.6 Segurança da informação, ameaça hacker, Internet das Coisas 

 

Uma questão fundamental que permeia a preocupação, tanto dos comerciários como dos 

clientes, é a segurança de seus dados e de suas estruturas computacionais físicas de conexão. As 

ameaças ao CE são a concorrência acirrada e a vulnerabilidade das informações financeiras e 

pessoais (PINHEIRO, 2011). Para o gerente de vendas B2B da Vivo, Luciano Pasqualini, “Os 

ataques e ameaças cibernéticas crescem numa curva ascendente que se pode chamar de disruptiva” 

(SIQUEIRA, 2017).  

A ameaça que os hackers criminosos (crakers) apresentam para a segurança e para os ativos 

das organizações é incontestável. A fim de neutralizar os danos aos ativos das empresas, que podem 

chegar a todo o departamento de TI, ou para retaliar a concorrência, empresas começam a contratar 

para testar a vulnerabilidade de seus sistemas, o hacker ético (ECONOMIA ESTADÃO, 2015; 

OLHAR DIGITAL, 2015). Para Wielki (2011), o hacker é um stakeholder organizacional ‒ 

nascido, ou empoderado, no ambiente digital.  

Há um mercado novo, o de descobertas de vulnerabilidades, que se materializa com os 

programas de recompensa aos hackers, o Bug Bounty. Já existem mais de 800 programas vigentes, 

como o Android Security Rewards Program, o Google Vulnerability Reward Program, pagando 

prêmios de até 30 mil dólares a quem encontrar vulnerabilidades e informar ao fabricante para que 

este execute o patch de correção (SIQUEIRA, 2017). 

A adoção massiva da Internet das coisas (IoT) trará uma série de benefícios, mas também 

dois grandes riscos: (1) a fragilidade do próprio dispositivo, de ser invadido e ter suas informações 

roubadas, alteradas, ou transformadas de modo a se tornarem indisponíveis; (2) a utilização desse 

dispositivo como estrutura de ataque massiva, como exemplo as câmeras de vigilância instaladas 

com senhas frágeis (SIQUEIRA, 2017, s/n.). 

 De acordo com o jornalista, o Brasil está em segundo lugar do ranking mundial do número 

de dispositivos contaminados com o malware10. Mirai que incorpora câmeras, e que ampliam de 

forma gigantesca a capacidade de ataques de negação de serviço – DDoS. “Um dos maiores ataques 

                                                 

10 Malware: (MALicious software) destinado a se infiltrar em um computador ilicitamente a fim de causar 

algum dano ou roubo de informações (confidenciais ou não). Vírus de computador, worms, cavalos de Troia e spywares 

são considerados malware. 
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de DDoS foi registrado em 2016, utilizando mais de 145 mil câmeras, direcionando mais de 1,5 

Terabits por segundo (Tbps) contra o site-alvo” (SIQUEIRA, 2017, s/n.). 

 

2.2.7 Estratégias de Marketing em Comércio Eletrônico 

 

O conceito de Omnchannel está ligado à evolução do Multichannel11, e não há mais 

diferenças entre lojas físicas ou lojas online. O cliente conhece o produto na Internet e compra na 

loja física, e vice-versa. No multichannel, por um lado, a experiência do consumidor se dá por 

diversos canais disponíveis de compras: dispositivos móveis pela Internet, televisão, rádio, mala 

direta, catálogos etc. (MONTEIRO, 2013). Por outro lado, o consumidor omnichannel usa todos 

os canais simultaneamente e, de acordo com IDC Retail Insights (2016), os consumidores 

omnichannel gastam até 15% a 30% a mais do que os compradores multichannel. A Figura 18 

apresenta as diferenças entre os canais de experiência de compra: 

 

Figura 18: Multichannel x Omnichannel 

 

Fonte: PACCARD (2017) 

  

                                                 

11 Multichannel é a possibilidade de comprar um produto em vários canais, na loja física, na loja virtual, por 

telefone, etc., onde cada canal é definido isoladamente. 
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O relatório da IDC Retail Insights (2016) informa que o consumidor a cada dia espera maior 

conveniência, facilidade e melhor experiência de compra, fazendo com que os varejistas 

reexaminem suas estratégias de negócio. 

A transformação digital exige um estudo top-down e o redesenho da estratégia de 

negócios/ liderança, processos de negócios, o envolvimento humano (força de trabalho e 

outros), a rentabilização da informação e da tecnologia. É mais crítico do que nunca aos 

varejistas a adaptação à constante mudança nas necessidades dos consumidores e ser ágil 

e inovadora, aproveitando todas as vantagens dos sistemas digitais ", disse Leslie Hand, 

vice-presidente, da IDC Retail Insights (IDC RETAIL INSIGHTS, 2016). 

O crescimento no uso de smartphones e de media social vem definindo a base para todos 

os tipos de tendências de vendas do varejo (SMITH, HALPIN, 2016). Conhecido também como 

m-commerce (mobile commerce), dispositivos e plataformas são usados como pontos de contato 

dos varejistas com o consumidor, e também para medir o retorno sobre o investimento dos canais 

sociais.  

O beacon é um minúsculo dispositivo que emite sinais por meio de tecnologia bluetooth 

low energy, também conhecida como bluetooth 4.0, que podem ser captados por aplicativos de 

smartphones e tablets e, desta forma, serem interpretados como gatilho para uma determinada ação 

no app. Ele age como um GPS indoor que consegue localizar, com precisão, por qual gôndola um 

cliente caminha dentro de uma loja de departamentos, por exemplo. Os beacons estão dirigindo 

interações comerciais em smartphones. O pequeno dispositivo envia ofertas personalizadas ao 

cliente, tendo como base o histórico com uma marca e a movimentação pelo ponto de venda físico. 

A Figura 19 apresenta o esquema de funcionamento do dispositivo beacon. 
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   Figura 19: Funcionamento do dispositivo beacon

 

Fonte: Happiest Minds: The Mindful IT Company (2017) 

O beacon pode ser utilizado para a navegação indoor, para marketing nas proximidades do 

produto, check-in automático e para contatar meios de pagamento. O beacon trabalha em conjunto 

com o smartphone do cliente, que deve ter o aplicativo da loja instalado neste e estar com bluetooth 

ativado para que ocorra a interação com o cliente por push notifications12. Se o cliente, por acaso, 

se aproxima da seção de iPhones com um aparelho antigo, em uma Apple Store, o sensor dispara 

uma mensagem, sugerindo o upgrade e a realização da compra pelo próprio celular (ENDEAVOR, 

2015).  

Tais iniciativas apontam para um processo de centralização, em que o marketing da filial 

assume um papel cada vez mais importante dentro de varejo eletrônico (SMITH; HALPIN, 2016), 

ou seja, como Freeman (2000, p.20) afirmou: na nova lógica, os negócios são mantidos por 

sistemas de controles cada vez mais sofisticados e centralizados. 

 

                                                 

12 Push notification: tecnologia que possibilita o envio de mensagens para smartphones e computadores, em 

que o conteúdo é “empurrado” ao usuário mesmo sem a sua solicitação. A analogia é feita com o carteiro que entrega 

correspondência em residência. O serviço de feed RSS (agregador de conteúdos) e o SMS são conceitos push. 
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2.1.7.1 Comércio Eletrônico e Plataformas Móveis 

 

De acordo com relatório da BI Intelligence (2016), as tendências em Mobile e Marketing 

Social são o smartphone como o principal ponto de contato do consumidor com os varejistas. Neste 

sentido, os clientes estão permanecendo mais tempo em aplicativos de lojas do que nos websites 

destas lojas e os beacons estão tornando-se mainstream da próxima temporada. O relatório também 

verifica que o Facebook está impulsionando as ações de comércio social (f-commerce), bem como 

os meios de comunicação de massa e as celebridades estão fazendo novamente marketing popular 

afiliado. 

Estudo anual da ComScore (2016) revela que 60% do tempo dos consumidores norte-

americanos gasto na interação com os varejistas on-line ocorre nos dispositivos celulares. Além 

disso, o tempo gasto interagindo com os varejistas pelos smartphones está crescendo a uma taxa 

muito mais rápida, muito mais do que em outros dispositivos. A interação com os varejistas pelos 

smartphones aumentou 98% entre 2013 e 2015. Nos últimos dois anos, a média de uso dos meios 

de comunicação digitais cresceu 49%, com crescimento de 90% dos aplicativos móveis e 

contribuição de 77% do total de crescimento do tempo gasto. Navegadores móveis têm apresentado 

forte crescimento de 53%, apesar dos navegadores de desktop ainda continuarem a crescer (Figura 

20). 

 

Figura 20: Crescimento do tempo gasto em meios de comunicação digital 

 

Fonte: ComScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, U.S., Total Audience (2016) 
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Os consumidores norte-americanos despendem a maior parte do tempo em aplicativos de 

compra do que nos sites de compra. Como resposta, a Apple lançou a categoria “Shopping”, para 

facilitar o usuário, agregando os aplicativos de e-commerce, omnichannel commerce, auctions, 

price comparison, e product reviews. Estes aplicativos eram difíceis de encontrar, pois estavam na 

sessão “estilo de vida”, que também inclui aplicativos de encontros e de vida noturna.  

No Brasil, com o aumento da penetração de smartphones, a compra por meio de dispositivos 

móveis cresceu de 22% para 31% entre 2016 e o primeiro semestre de 2017 (ATLAS, 2017).  

 

2.2.8 Sistemas Eletrônicos de Pagamento Usados em CE 

 

As transações no CE somente obtêm sucesso se as trocas financeiras entre vendedores e 

compradores puderem ocorrer um “ambiente simples, universalmente aceito, seguro e barato” 

(ALBERTIN, 2010, p. 186).  De acordo com a pesquisa E-commerce Radar- 1º semestre de 2017, 

34% dos pedidos realizados tiveram, no boleto, sua forma de pagamento, sendo que, dos boletos 

gerados, 49% foram pagos. O boleto gera mais possibilidade de venda imperfeita.  

A Figura 21 apresenta todas as bandeiras de cartão e, em cada um destes, aparece o 

percentual de pedidos captados, pedidos aprovados e a taxa de aprovação. O boleto lidera o 

percentual de pedidos captados, com 34,5%, seguido pelo cartão Mastercard, com 30,1%. Quem 

lidera o maior índice de pedidos aprovados é o cartão Mastercard, com 36,9%, que também lidera 

a taxa de aprovação, como 88,7%.   

 

Figura 21: Meios de pagamento no comércio eletrônico brasileiro 
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                                 Fonte: E-commerce Radar- 1º semestre de 2017 (ATLAS, 2017) 

 

A Figura 22 apresenta uma comparação entre as modalidades boleto, cartão e outros.   

 

Figura 22: Principais meios de pagamento no comércio eletrônico brasileiro 
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                                 Fonte: E-commerce Radar- 1º semestre de 2017 (ATLAS,2017) 

 

O uso do cartão de crédito, por um lado, é líder em opção de pagamento, com 60,07% dos 

pedidos captados e com a maior taxa de aprovação da categoria, de 87%. A forte cultura do 

parcelamento no Brasil propicia às organizações trabalharem com preços e promoções, 

favorecendo negociações de taxas com diferentes gateways13. Por outro lado, parcela dos clientes 

optam pelo uso do boleto para compras a vista “em vez de comprometerem suas contas com 

pequenas parcelas que, ao final do mês, representam boa parte dos gastos” (ATLAS, 2017, p.41).  

As razões para que métodos de pagamento não funcionem corretamente, segundo Albertim 

(2010), no CE, referem-se à falta de: 

• conveniência, sendo necessário trocar o meio de pagamento; 

• segurança; 

• cobertura por conta das bandeiras dos cartões e o aceite pelo estabelecimento; 

• elegibilidade; muitos consumidores não têm acesso ao meio de pagamento; 

                                                 

13 Gateways de Pagamento: interfaces utilizadas por empresas de e-commerce para transmissão de dados entre 

clientes, comerciantes e seus bancos. Fonte: ComSchool, 2017. 
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• suporte para microtransações. 

 

O dinheiro digital apresenta as características de liquidez e de anonimato, em que o 

comprador paga o vendedor e, somente este último, sabe da identidade do comprador e dos detalhes 

da operação (ALBERTIN; DE MOURA, 2002).  

A criptomoeda consiste de um código matemático gerado por rede de computadores. 

Existem várias espécies de criptomoedas circulando, tais quais o Ethereum, Litecoin, Peercoin, 

Feathercoin, etc., mas a mais conhecida é a Bitcoin. O comércio de criptomoedas e com 

criptomoedas vem crescendo globalmente e sua possibilidade de regulamentação está em debate 

nos governos, seja pela possibilidade de tributação das operações, ou para coibir o financiamento 

de práticas criminosas (ARMIGLIATTO, 2015). 

De acordo com Kocianski (2017), os bancos, em geral, acordaram para a necessidade de 

inovar, mas muitos estão negligenciando um fator importante: o da cultura. Vários elementos 

tipicamente encontrados na cultura bancária estão demonstrando obstáculos à inovação. Alguns 

são resultado do seu tamanho, enquanto outros decorrem da idade da organização e da falta de uma 

necessidade urgente de mudar, até recentemente. As startups, por outro lado, adotaram novas 

formas de trabalhar, o que as permite erradicar ou superar esses desafios e, por outro, devido à sua 

recente criação, nunca os sofreu em primeiro lugar (BI, 2017). A Figura 23 apresenta os desafios 

que os bancos titulares e as fintechs enfrentam ao trabalhem juntos.  
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Figura 23: Desafios de trabalho conjunto: fintechs e bancos tradicionais  

 

Fonte: Kocianski (2017). 

 

A próxima seção apresenta como a evolução tecnológica altera as preferências do mercado 

e impactos nas estratégias organizacionais.  

 

2.2.9 Os consumidores conectados à rede  

 

Um dos aspectos do crescente ritmo da evolução tecnológica é ter tornado as preferências 

do mercado cada vez mais dinâmicas (LEIDNER et al., 2011). Os clientes escolhem as empresas 

por várias razões, mas não pelo desempenho. Eles as procuram com base em sua reputação por 

atender às expectativas, pois seus produtos ou serviços não apenas os satisfazem, mas sim os 

encantam, expandindo suas expectativas (CHASE, HAYES, 1991; KOTLER, 2010).   

Além de enfrentar um número crescente de concorrentes tradicionais, as empresas hoje 

estão a um clique de distância da extinção, dependendo das estratégias adotadas (CHAFFEY et al., 

2009).  
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Ainda não preparada para esta nova realidade de compromisso socioambiental e do 

empoderamento das pessoas na WEB, a Arezzo foi surpreendida pelos internautas ao lançar e 

rapidamente recolher, em 2011, peças de indumentária feminina com pele de raposa, coelho e 

ovelha (OLIVEIRA, 2012).  

Para o lançamento, a empresa convidou seus clientes a conhecerem as roupas em sua loja 

na rua Oscar Freire, em São Paulo. Contudo, paralelamente, no Twitter®, a empresa foi acusada 

de maus tratos aos animais e muitos consumidores chegaram a dizer que não comprariam mais 

produtos da grife, o que a levou a recolher, alguns dias após o lançamento, todas as peças da coleção 

Pelemania. Inicialmente, a empresa começou a apagar os comentários negativos de seu perfil do 

Facebook®, mas logo percebeu não conseguir conter a viralização do evento.  

No dia do lançamento, nas primeiras horas das manifestações nos social media, a empresa 

afirmou que não via como sua responsabilidade o debate da causa e que seu principal compromisso 

era oferecer as tendências de moda de forma ágil e acessível aos seus consumidores. 

Posteriormente, ela declarou que por respeito aos consumidores contrários ao uso, ela recolheria 

em todas as lojas do Brasil as peças com pele exótica (GAZZONI, 2011).  

Em outro caso, envolvendo a preocupação com questões de ordem ideológica de seus 

consumidores, a L’Oréal Paris, percebendo o movimento em torno da técnica No Poo e Low Poo, 

que prega o uso de produtos para higiene capilar livres de sulfato, lançou a linha Light-Poo, sendo 

pioneira entre as grandes marcas a detectar os sinais do mercado e a atender a esta demanda de 

público ainda específica (OLIVETTI, 2016). 

A indústria farmacêutica sofreu abalo com a chegada das plataformas sociais digitais, por 

conta da utilização de animais em suas pesquisas, na sociedade hodierna que se manifesta 

globalmente pelo bem-estar animal.  

A Figura 24 apresenta uma peça que circulou nas redes sociais advertindo sobre as marcas 

que adotavam e não adotavam o bem-estar animal em suas pesquisas laboratoriais. Tratam-se de 

imagens que se multiplicam com muita rapidez na rede. Tal fenômeno exemplifica o poder que o 

consumidor e as organizações não governamentais adquirem com o uso do ferramental da Internet 

para manifestações político-ideológicas.  
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Figura 24: Peça de campanha que ataca a indústria farmacêutica

 

Fonte: ConceitoM (2013) 

 

Reid (2016) afirma que social media desempenha quase o mesmo papel que a TV nas 

decisões de compra. Para o autor, o social também provê poderoso feedback qualitativo sobre as 

reações dos consumidores, emoções e várias táticas de media social, que é um canal de meio de 

comunicação, além de uma fonte de feedback.  

A Figura 25 mostra o vertiginoso crescimento do uso das redes sociais. 
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Figura 25: Usuários mensais ativos em redes sociais selecionadas e mensageiros globais, 

2011-2015 

 

Fonte: Internet Trends Report, KPCB, Mary Meeker, 2016 

 

O ganho de relevância de determinados atores individuais, aplicativos e mecanismos de 

comparação de dados, como Decolar, e de classificação de reputação, como Reclame Aqui, 

também ocorre na rede mundial de computadores. O Youtube® e o Instagran® são o berço dos 

influencers, jovens que com seus canais do Youtube ou perfil de Instagram, SnapChat® e Facebook 

amealham tanto uma legião de fãs como o crescente interesse das marcas.   

A Figura 26 apresenta o e-mail marketing de um pequeno varejista: ele ressalta seu 

posicionamento no Reclame Aqui como a grande vantagem competitiva (DE ALMEIDA, 2012; 

MARTINS, E., 2017; RAMOS-SERRANO; HERRERO DIZ, 2016).  
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Figura 26: Email marketing de pequeno varejista  

 

Fonte: A autora (2017) 

 

Se, por um ângulo, o mercado exige soluções personalizadas, por outro, a personalização 

somente se torna competitiva se realizada em massa, o que consiste uma das principais 

características da quarta geração da indústria ou Industria 4.0. A primeira revolução industrial, 

ocorrida a partir do final do século XVIII, foi impactada pelas máquinas a vapor e as ferrovias, pela 

produção mecânica, com base na água e no vapor. A segunda revolução industrial, entre o final do 

século XIX e início do século XX, ocorreu com a produção em massa propiciada ela eletricidade, 

e a  terceira revolução, iniciada em meados do século XX, aporta os semicondutores, computadores 

pessoais e, no final do século, a Internet, que propiciou a automação da produção. Os recentes 

desenvolvimentos destas tecnologias, e o surgimento de outras, faz com que autores sugiram que 

o início do século XXI caracteriza a quarta revolução industrial (BLOEM et al.; SCHWAB, 2016, 

2014).   

 

2.2.10 Digital Influencers 

 

O empoderamento de determinados atores individuais também ocorre na rede mundial de 

computadores. O Youtube® e o Instagram® são o berço dos influencers, jovens que com seus 

canais do Youtube ou perfil de Instagram, SnapChat® e Facebook amealham tanto uma legião de 

fãs como o crescente interesse das marcas.  Ramos-Serrano e Herrero Diz (2016) estudaram o 
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fenômeno dos youtubers como líderes de opinião. Especificamente, o caso Evan Snyder, uma 

criança americana que, aos oito anos de idade começou a usar o Youtube para comentar 

videogames. Embora o número de seguidores tenha aumentado, os temas de seus vídeos 

diversificaram, ocorrendo também o surgimento de marcas comerciais nos vídeos.  

Há cinco anos, para um chefe de cozinha obter notoriedade, era necessário ter algumas 

estrelas no Michelin, o seu próprio programa de TV, ou ter inventado a próxima grande tendência 

em gastronomia para ganhar um contrato de publicação de seu novo livro de receitas. Agora, a 

grande necessidade é ter seguidores nas mídias sociais (FINLEY, 2016, s/n). 

Os chamados food influencers, jovens que tratam do tema alimentação em seus canais 

sociais, mudaram o modo como os editores olham para novos autores. O fato de os editores de 

livros de culinária crescentemente adotarem esta lógica sinaliza como a economia digital está 

criando novos tipos de ocupações e estremecendo o modo tradicional em que a indústria opera 

(WIELKI, 2006, 2011).  

De acordo com reportagem da BBC (FINLEY, 2016), Blogging e vlogging (vídeo blogging) 

fornecem um recurso adicional e de valor inestimável para se conectar com as pessoas, e as marcas 

estão vendo vantagens em se relacionarem com esses públicos já prontos. 

O estudo Os Influenciadores – Quem Brilha na Tela dos Brasileiros, sobre as figuras 

públicas nas quais os jovens brasileiros mais se espelham, tem no topo do ranking o jovem 

Whindersson Nunes, dono do maior canal de YouTube do Brasil, com 22 milhões de inscritos 

(CRISCUOLO; RIBEIRO, 2017).  

Como os gastos e a complexidade com Social Media aumentam exponencialmente em todo 

social pago, relações públicas sociais, entretenimento social, influencer marketing, atendimento ao 

cliente, etc, a medição tem sido relegada. Como resultado, as organizações podem rapidamente 

desperdiçar milhões em programas sociais falhos, mesmo sem perceber ou, pior, perdendo enormes 

oportunidades. As razões para o desperdício são o gasto excessivo em campanhas sem performance 

e pouco investimento em grandes oportunidades (REID, 2016, p.11). 

Para Bia Granja, cofundadora do portal youPIX, as organizações ainda não aproveitam todo 

o potencial destes jovens influencers, ao utilizá-los como mercadoria e por ainda não 

compreenderem que o que estão negociando é o acesso a uma rede de relacionamento em que o 

astro é também o dono do canal e que, portanto, é ele quem deve dar o tom da abordagem. Assim, 
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esta não deve ser ditada pela empresa contratante. Trata-se de uma lógica diferente do tradicional 

duplo-contrato: um com o artista; outro, com o meio de comunicação (GRANJA, 2016). 

A Internet, em seu estágio social, ou Social Internet (ATZORI, 2012; PASEK; MORE; 

ROMER, 2009) tirou a centralidade dos pontos de vista e decretou o fim do direito exclusivo da 

edição das informações. A difusão de inovadoras práticas conectivas, como as redes sociais, blogs, 

sites, capacitaram cada indivíduo, etnia, instituição e empresa à possibilidade de criar sua própria 

agenda digital, editando e espalhando direta e automaticamente seus conteúdos, empoderando o 

direito coletivo de expressão e, consequentemente, de participação (DI FELICE, 2012; JENKINS, 

2009).  

Portanto, a Internet se torna palco de deliberações públicas capazes de macular a reputação 

organizacional e, assim, afetar seus ativos (CASTELLS, 2007; WIELKI, 2006, 2011).  

Em 2005, o Relações Públicas, Steve Rubel, alertou sobre a necessidade de as organizações 

prestarem atenção ao que estava sendo dito nos blogs a respeito delas (BAKER; GREEN, 2008; 

GUIMARÃES, 2006). Rubel ressaltou que 51% dos jornalistas norte-americanos liam blogs. Na 

ocasião, as gigantes IBM, GM e Microsoft contavam com equipes e ferramentas para monitorar o 

que se falava sobre elas nos blogs. Em pouco tempo, a maioria das organizações passaram a possuir 

tais equipes ou a contratar serviços especializados de monitoramento de suas marcas e de sua 

reputação.  

 

2.2.11 Dark PR e decisões judiciais 

 

Além da Internet dar voz ao consumidor, empoderando-o, a globalização e a rápida 

melhoria das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) também aumentaram 

significativamente a pressão da concorrência (BISSON et al., 2012). O termo relações públicas 

negativas, ou dark public relations (DPR), ou Black PR, refere-se ao processo de destruir reputação 

e identidades. O objetivo do DPR é desacreditar alguém ou uma empresa que possa representar 

uma ameaça para o negócio do cliente ou rival político. DPR dá conta da segurança de TI, 

espionagem industrial, engenharia social e inteligência competitiva, técnicas comuns que incluem 

o uso de segredos obscuros do alvo, produzindo fatos enganosos para destruir ou neutralizar um 

concorrente (DOLEZAL; ENNER-JEDENASTIK; MÜLLER, 2016; MOORE, 2013; THE 

FINANCIAL, 2010; WATTENBERG; BRIANS, 1999; WILSON, 2013; YU, 2014).  



59 

 

 

A prerrogativa judicial para o bloqueio de plataformas sociais a fim de obtenção de provas 

processuais também afeta os ativos organizacionais, em especial os das PMEs. O Brasil é um dos 

países que mais utilizam o aplicativo WhatsApp e um bloqueio, por 24 horas, do aplicativo 

realizado por um juiz do nordeste brasileiro, em maio de 2016, deixou rastros de prejuízo 

econômico pelo país, indicando o poder que as alterações deliberadas na Internet, isto é, em sua 

governança, pode afetar as organizações (NOVAIS et al., 2016). 

 

2.2.12 Hacker e cracker 

 

A Internet resolve a maioria dos problemas humanos: a comunicação com pares; a leitura 

de notícias e de todas as aberrações morais imaginárias; a compra de produtos e serviços; a troca 

de produtos e serviços; a educação formal e a maioria por meio de pagamento on-line. Com o 

tempo, cada indivíduo deixa rastros armazenados na nuvem.  

Além de percorrerem os caminhos trilhados, os hackers se escondem por trás de sites de 

divulgação de notícias de celebridades, receitas detox, de mensagens eletrônicas que aproveitam 

da falta de letramento digital e pede ao leitor que confirme seus dados bancários, por exemplo. 

Contudo, criou-se a falsa imagem de que um hacker criminoso seria alguém fora da lei, que quebra 

sistemas de segurança e compromete a segurança da sociedade conectada.  Um hacker é uma 

pessoa que tem raciocínio rápido, técnico em computação e entusiasta da Internet, que foi a fundo 

e se tornou capaz de fazer um uso da Internet diferente da maioria das pessoas. Ele é um especialista 

em segurança da programação e computador e não necessariamente precisa cometer delitos. Como 

a ciência aplicada significa poder, o hacker é uma pessoa forte e livre para fazer escolhas (BAILEY, 

2015; CZERWINSKI, 2009).  

Em seu sentido tecnológico original, a palavra hacker foi cunhada pelo MIT em 1960, 

conotando um virtuoso em computação (CZERWINSKI, 2009).  O hacker tem a opção de usar seu 

poder para obtenção facilitada de dinheiro, conhecidos como hackers de chapéu preto, alusão ao 

filme, ou cracker – criminal hacker. Os crakers realizam as ações que popularmente são atribuídas 

aos hackers: penetrar em sistemas de segurança, criar vírus de computador, utilizar técnicas de 

phishing ou engenharia social, enviar ondas de spams e promover websites, utilizando métodos 

pouco ortodoxos. Hackers e crakers usam os mesmos métodos, só que os primeiros não trabalham 

secretamente. Existem os script kiddies: são as crianças que usam as criações de hackers sem ter 
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ideia do que se baseia e como o script realmente executa a penetração no sistema. Para estas 

crianças, hacker é um título cobiçado (BAILEY, 2015; CZERWINSKI, 2009). 

 

2.3. Teoria dos Stakeholders 

 

Os novos desafios da competição globalizada, da evolução tecnológica, crescentemente 

aceleradas, obrigam as corporações a repensarem as estratégias de vigilância de seu ambiente 

externo, bem como sobre sua capacidade de se anteciparem às mudanças que possam interferir na 

sua competitividade e sobrevivência (GRUMBACH, MARCIAL, 2002).  

Philip Kotler definiu o mix de marketing das empresas por anos. No início do século, ele 

readequa suas premissas. Na obra Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit 

(2010), Kotler et al. (2010) esclarecem as mudanças na forma de comercialização e consumo, 

propondo o tratamento dos clientes não mais como meros consumidores, pelo contrário, complexos 

e multidimensionais, como os seres humanos são, alertando os gestores de que os clientes 

contemporâneos estão escolhendo empresas e produtos que satisfaçam as suas necessidades mais 

profundas de participação, criatividade, comunidade e idealismo. 

Embora pareça que se trata de um novo contexto, na verdade, um quarto de século antes 

das novas estratégias mercadológicas de Kother, surgia a Teoria dos Stakeholders, em 1984, com 

a obra Strategic Manegement: a stakeholder approach, de R. Edward Freeman. A teoria 

dos.Stakeholders nasce como um conceito que acomoda a apreensão das organizações com temas 

sociais, bem como com a necessidade de gerenciamento dos seus relacionamentos com os 

indivíduos e grupos. Embora a área da estratégia empresarial integre outros campos de 

conhecimento, no caso da teoria do stakeholders, esta surge precisamente na área de estratégia 

(BOAVENTURA et al., 2009; DONALDSON; PRESTON, 1995; FRIEDMAN; MILES, 2006).  

A teoria dos stakeholders é encontrada na literatura acadêmica de gestão estratégica, 

finanças, contabilidade, gestão de recursos humanos, produção, tecnologia da informação, 

marketing, direito, saúde, política pública, ética empresarial e responsabilidade social das 

empresas. Um número crescente de executivos e empresas estão abraçando a teoria e a aplicação 

de seus conceitos (HARRISON; FREEMAN; DE ABREU, 2015). Outras áreas do conhecimento 

adaptaram o conceito. Um exemplo é a Governança da Internet, que adota em seu modelo, o 

mulstakeholderism.  
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A Governança Multistakeholder é uma abordagem recente no desenvolvimento de políticas 

públicas, que reúne governos, setor privado e sociedade civil, em parceria. O movimento em 

direção a esse paradigma de Governança é mais acentuado em áreas que envolvem redes globais 

de partes interessadas, muito intrincadas para serem representadas apenas por governos 

isoladamente. A Internet é o melhor exemplo e, para tanto, a ONU criou o Fórum de Governança 

da Internet e, neste, o MAG - Multistakeholder Advisory Group (MALCOLM, 2008). 

 Um ponto central da discussão na Teoria dos Stakeholders é sobre a definição de qual 

função-objetivo as empresas devem atender. No coração do atual debate sobre governança 

corporativa, há uma notável divisão de opiniões sobre o propósito fundamental da organização. 

Para alimentar a controvérsia, existem forças políticas, sociais, evolucionárias e emocionais 

hodiernas que não eram tradicionalmente pensadas como operantes no domínio dos negócios e da 

economia (JENSEN, 2001).  

Neste sentido, a Teoria dos Stakeholders, de agora em diante TS, pode ser vista como 

alternativa à Teoria da Firma. Bem como a Análise de Stakeholders pode dar conta de elaborar 

cenários para as organizações que operam em ambientes de rápidas mudanças (BOAVENTURA; 

FISHMANN, 2007, 2008).  Assim, para Wielki (2011), a TS pode dar conta da análise normativa 

da gestão dos stakeholders que surgiram ou foram empoderados no ambiente cibernético. Embora 

seja um crítico da TS, Jensen (2001) atesta que a TS é o principal candidato à maximização de 

valor como objetivo corporativo. 

A Teoria dos Stakeholders vem sendo cada vez mais utilizada (BOAVENTURA et al., 

2013; FRIEDMAN; MILES, 2006; GRIFFIN; PRAKASK, 2014). As atuais deficiências da TS tais 

como a falta de clareza de certos conceitos e diferenças entre autores indicam que esta teoria ainda 

está na fase de desenvolvimento (DONALDSON; PRESTON, 1995; JENSEN, 2001). 

Embora com o desenvolvimento da teoria tenham surgido vertentes do conceito de 

stakeholder (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997), na medida em que ganhou grande aceitação nas 

mais variadas áreas, utiliza-se neste trabalho a definição original de Freeman (1984):  

 
De modo simples, stakeholder é qualquer indivíduo ou grupo que possa afetar a obtenção 

dos objetivos da organização ou ser afetado pela busca desses objetivos organizacionais. 

Stakeholders inclui empregados, clientes, fornecedores, acionistas, bancos, 

ambientalistas, governo e outros grupos que podem ajudar ou prejudicar a organização. O 

conceito de stakeholder fornece um novo modo de pensar a gestão estratégica – que é 

como a corporação pode e deve definir e implementar a direção. Ao prestar atenção à 

gestão estratégica, executivos podem começar a colocar suas corporações de volta ao 

caminho do sucesso (FREEMAN, 1984, p. vi).   
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A primeira menção ao termo stakeholders se deu em 1963, em um relatório da Stanford 

University, (MILES, 2012). Originalmente, stakeholder aplica-se a um grupo ou pessoa. Contudo, 

com a abrangência na adoção do tema, autores de variadas vertentes do conhecimento admitiram 

ao conceito de stakeholder elementos não antropocêntricos, como animais, árvores e o próprio 

planeta (STARIK, 1995; DRISCOLL; STARIK, 2004; HAIGH; GRIFFITHS, 2009;). O debate 

deve ser guiado pela clareza do proposito com que se utiliza a TS: descritivo, instrumental ou 

normativo (DONALDSON, PRESTON, 1995). Se o meio ambiente se insere nesta categoria, 

seguramente a Internet, o ambiente digital onde as empresas operam, também (WIELKI, 2011). 

A Teoria dos Stakeholders – que se baseia em quatro ciências fundamentais: economia, 

sociologia, política e ética – pretende, então, ser uma teoria de gestão e uma teoria normativa em 

ética organizacional, que pode conduzir à combinação destas duas dimensões, a qual consiste em 

um conjunto de propostas que sugerem que os líderes da empresa tenham obrigações éticas para 

com seus stakeholders, ampliando a ciência da gestão dos papéis e das responsabilidades dos 

líderes. Além da função de maximização do lucro, devem ser incluídos os direitos dos não-

acionistas e a gestão dos interesses comerciais. (BOAVENTURA, 2009; DONALDSON; 

PRESTON, 1995; FREEMAN, 1984; JONES, 1995). 

A divisão tradicional dos stakeholders é feita em dois grupos básicos: os que funcionam 

dentro e os que funcionam fora de uma organização.  

Além dos stakeholders ordinários, tais como empregados, acionistas, clientes, 

fornecedores, concorrentes e os sindicatos, há uma outra comunidade de stakeholders externos, 

conhecidos como grupos de interesses especiais (SIGs). Freeman (1984) os define como grupos ou 

indivíduos que podem usar o processo político para continuar a sua posição sobre uma questão 

específica, tais como o controle de armas, aborto, direitos das mulheres, oração nas escolas, etc. 

Os SIGs mais conhecidos são aqueles baseados em torno da defesa do consumidor ou do meio 

ambiente.  

Uma das questões que se coloca na aplicação da teoria consiste no modo de atender a todas 

às demandas das possíveis partes interessadas. Alguns autores defendem critérios para priorização 

dos stakeholders. Mitchell, Agle e Wood (1997) propõem um modelo de saliência de stakeholders, 

uma classificação em função de poder, legitimidade e urgência, permitindo à empresa (análise ao 

nível da organização) definir e priorizar os interesses a serem atendidos. 



63 

 

 

Assim sendo, este estudo tem como base teórica os trabalhos do grupo de pesquisa que 

utilizou a Stakeholder Analysis para elaboração de cenários: Boaventura e Fischmann (2007), 

Martins.P. et al. (2012) e Raele et al. (2014), a literatura sobre teoria dos Stakeholders e os trabalhos 

do economista digital, polonês, Janusz Wielki (2011).  

O trabalho de Boaventura et al. (2009) trata da Teoria dos Stakeholders na sua abordagem 

de função-objetivo da empresa. Esta função-objetivo da empresa, que direciona as ações dos 

gestores, tinha, até o final do século passado, na teoria da firma, o único referencial. Para o Nobel 

de Economia, Milton Friedman (1962), a empresa deveria possuir um único objetivo: o 

desempenho econômico e a consequente maximização da riqueza dos acionistas. A Teoria dos 

Stakeholders representa uma alternativa para a definição da função objetivo da empresa, ampliando 

o foco da função-objetivo do Shareholder para os Stakeholders (BOAVENTURA et al., 2009).  

Jensen (2001) argumenta que os economistas os administradores de empresas devem 

perseguir a maximização do valor de mercado de longo prazo das empresas. Porém, não há 

possibilidade de maximizar o valor da empresa em longo prazo se os gestores ignorarem ou 

prejudicarem alguém importante envolvido com a empresa. Contudo, o principal objetivo é a 

maximização do valor da firma. Para o autor, a teoria dos stakeholders não oferece objetivos claros 

aos gestores, tendo em vista que a função-objetivo deve referenciar um objetivo único e múltiplos 

objetivos confundiriam as decisões dos gestores. Para ele, o melhor seria a busca de um único 

objetivo que não seja estruturado em teoria da firma vs. teoria dos stakeholders. 

Ao longo dos anos, muitas definições diferentes para stakeholder surgiram, destacando 

vários aspectos relacionados.  

Friedman e Miles (2006) identificaram duas abordagens dominantes. Portanto, a primeira 

abordagem enfatiza a natureza da relação entre as organizações e os stakeholders.  Dentro deste 

grupo de definições, os termos mais utilizados são aqueles que expressam a influência mútua de 

ambos os lados, seja afetando, impactando, influenciando ou interagindo. E, a segunda abordagem 

está conectada com as dimensões estratégicas ou normativas, no âmbito de aplicação.  

No contexto do desenvolvimento da teoria dos stakeholders, há a abordagem formulada em 

1995 por Donaldson e Preston (1995), os quais identificaram três aspectos mutuamente interligados 

desta teoria: (1) descritivo, (2) instrumental, e (3) normativo, destacando que a TS é gerencial.  

Os atributos que envolvem os stakeholders podem ser utilizados de três formas distintas 

pelas empresas, conforme reconhecem Donaldson e Preston (1995): 
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1. aspecto descritivo: utilização do modelo para representar e entender as relações das 

empresas e papéis nos ambientes externo e interno; 

2. aspecto  instrumental: utilização do modelo como ferramenta de gestão para os 

administradores; 

3. aspecto normativo: quando a administração reconhece os interesses de todo os 

stakeholders, atribuindo-lhes importância intrínseca. 

 

Para Donaldson e Preston (1995), a teoria dos stakeholders é uma referência, pois permite 

verificar a influência de cada um dos diferentes grupos, reconhecidos pelos administradores, 

envolvidos com a organização, entendendo como esta influência acontece.  

Conforme Freeman (1984), os stakeholders são vitais para o sucesso da empresa no 

ambiente atual, tendo, cada um deles, uma estaca na corporação moderna. 

Preliminarmente, existem pelo menos três grupos que podem afetar a obtenção dos 

objetivos da organização ou que são afetados pela busca dos objetivos organizacionais relacionados 

ao ambiente cibernético, cujo estudo da aplicabilidade da TS na gestão organizacional atuante em 

ambiente cibernético encontra lacuna teórica (WIELKI, 2006; 2011).  

Wielki (2011) afirma que a TS oferece a oportunidade para uma análise mais abrangente 

do ambiente de negócios, que leve em conta a nova situação do mercado, além de considerar o 

grupo tradicional de stakeholders, as entidades que surgiram, as que foram empoderadas e as forças 

operantes no ambiente cibernético.  

Os elementos particularmente úteis desta teoria e apropriados para a análise, que levam em 

conta a nova situação de mercado são para ele: 

 

• a multimensionalidade de análise, que leva em consideração relações entre stakeholders e 

as consequências para a gestão organizacional;  

• uma abordagem globalizante da organização e seu ambiente de negócios devido à análise 

ser conduzida do ponto de vista de teoria de sistemas;  

• um conceito muito mais adequado da situação de mercado corrente em termos das 

dinâmicas que estão ocorrendo;  
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• uma abordagem mais aberta e ampla para as questões relacionadas com o impacto do 

ambiente de negócios nas organizações em comparação com outras teorias, devido à sua 

noção mais abrangente de stakeholders. 

 

Neste estudo, interessa o ambiente externo em que as organizações de comércio eletrônico 

estão inseridas e a descrição das relações ocorridas.  

A Teoria dos Stakeholders foi postulada para análises hierárquicas em nível de empresa. O 

setor do comércio eletrônico exige um outro nível de análise, sendo que existem níveis de análises 

inferiores e superiores a este. Da Teoria dos Stakeholders deriva a Análise de Stakeholders, 

apropriada para a análise de um setor.  

Embora este seja um primeiro passo vital em qualquer exercício participativo, os 

stakeholders são geralmente identificados e selecionados numa base ad hoc. Isso tem o potencial 

de marginalizar grupos importantes e comprometer a viabilidade em longo prazo e também o apoio 

para o processo. Por isso, é crescente o interesse em métodos que podem ser usados para "análise 

de stakeholders".  

Reed et al. (2009, p.1933) definem a análise de stakeholders como um processo que 

apresenta aspectos do fenômeno natural ou social afetado pela decisão ou ação, identifica 

indivíduos, grupos e organizações que são afetados ou que podem afetar partes do fenômeno 

(podendo incluir entidades não humanas e gerações futuras) e prioriza os indivíduos e grupos a 

serem envolvidos no processo de tomada de decisão. 

A análise de stakeholders vem tornando-se cada vez mais popular entre uma vasta gama de 

organizações em campos muito diferentes e vem sendo, agora, utilizada por decisores políticos, 

reguladores, organizações governamentais e não governamentais, empresas e meios de 

comunicação (FRIEDMAN; MILES, 2006).  

As abordagens para a análise de stakeholders mudaram na medida em que as ferramentas 

foram progressivamente adaptadas da gestão empresarial para uso na política, desenvolvimento e 

gestão de recursos naturais. Esta variedade de abordagens diferentes deu origem a uma variedade 

de interpretações sobre o que se entende como análise de stakeholders (DONALDSON; 

PRESTON, 1995; STONEY; WINSTANLEY, 2001). 
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2.2.13 Cenários – Conceitos 

 

O senso comum nos diz que o futuro é elemento essencial de qualquer estratégia. Há vasta 

literatura em planejamento de cenários, importante ferramenta para considerar o futuro em termos 

de estratégias. Porter (1985) afirma que cenários constituem a melhor ferramenta para levar em 

conta o futuro no planejamento estratégico. 

O aumento das incertezas, a multiplicação das interdependências, a aceleração da mudança 

em certas áreas (política, tecnológica, industrial etc.), e a acentuação da inércia em outras 

(demográfica, energia, sociocultural), para Godet (1983, p. 111) impõem, juntos, um esforço de 

reflexão sobre: 

• cenários alternativos para desenvolvimento futuro, bem como os problemas 

apresentados e as oportunidades associadas aos objetivos definidos; 

• possíveis ações para remediar ou aproveitar esses problemas e oportunidades; 

• consequências das possíveis ações, levando em consideração os cenários previstos 

e de acordo com os objetivos adotados. 

 

Tradicionalmente, cenários podem ser definidos como "breves descrições de uma pessoa 

ou uma situação social que contêm referências específicas sobre os fatores mais importantes na 

tomada de decisões ou no desenvolvimento de julgamento dos respondentes (ALEXANDER; 

BECKER, 1978).  

De acordo com Godet (1983, p.115), “Um cenário é o conjunto formado pela descrição de 

uma situação futura (ou "imagem final"), e da jornada coerente que parte da situação atual para ter 

sucesso”. Para o autor, o método do cenário foi projetado com precisão para conceber os futuros 

possíveis e explorar os caminhos que conduzem a ele, com vistas para a ação. Ao contrário dos 

questionários em que se colocam questões diretas, mas que podem ser abstratas, os cenários 

permitem apresentar situações concretas em que os entrevistados podem projetar-se para expressar 

seus pontos de vista (PORTER, 1985).  

É possível utilizar as técnicas de previsão clássica na estrutura definida por um cenário, 

para traduzir esse cenário em termos quantitativos. Alternativamente, tendo em conta os diferentes 

cenários, como consequências das recomendações já adotadas e utilizando métodos multicritérios, 
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as ações estratégicas devem ser tomadas como prioridade para tirar partido das mudanças esperadas 

e, assim, construir um plano de ação (GODET, 1983). 

Os cenários tornam possível a compreensão da realidade da empresa, descrevendo o 

universo de trabalho habitual dos indivíduos para, em seguida, fornecer informações essenciais 

para este último. Os cenários trazem uma melhoria de conhecimento da percepção e da atitude dos 

colaboradores, dos fornecedores, em face de situações críticas, que podem ser objeto de um 

tratamento de gestão específica, por meio da redação de um documento normativo, por exemplo.  

Os cenários também podem ser explorados como ferramenta para melhor conhecer 

categorias de pessoas ou para definição de um padrão comum. Contudo, cenários não são previsões 

futurológicas (BOAVENTURA; FISCHMANN, 2007; PORTER, 1980, 1985).  

Os objetivos do método de cenário, para Godet (1983, p.112) são os seguintes: 

 

1.  identificar os fatores a serem estudados como uma prioridade (variáveis-chave), 

vinculando, mediante uma análise explicativa global, a mais abrangente e exaustiva 

possível, as variáveis que caracterizam o sistema estudado; 

2.  determinar, em particular, com base nas variáveis-chave, os atores fundamentais, 

suas estratégias, os meios à sua disposição para atingirem seus objetivos; 

3.  descrever, sob a forma de cenários (4), a evolução do sistema estudado, tendo em 

vista os desenvolvimentos mais prováveis das variáveis-chave, a partir de um 

conjunto de hipóteses sobre o comportamento dos atores.  

 

O método de cenários elaborado por Boaventura e Fischmann (2007), Martins,P. et al. 

(2012) e Raele et al. (2014) tem alicerces no trabalho de Godet (1993, 2000, 1983, 1977) e conta 

como referenciais teóricos de Ackoff (1981), De Geus (1988), Georgantz e Acar (1995) e Tilley e 

Fuller (2000). Sobre as dificuldades na implantação de cenários, destacam-se Mercer (1995) e 

Shoemaker (1998) e Wilson, I. (2000). Sobre definições de cenários, Mannermaa (1991), 

Georgantzas e Acar (1995) e Wack (1985) apresentam suas reflexões. A seguir, o método de 

cenários proposto pelo economista francês, Michel Godet (2000, 1983) é amplamente discutido. 
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2.2.14 Cenários por Godet 

 

O ponto de partida do método tem alicerces no método do cenário de Godet (2000, 1983), 

que compreende duas primeiras fases: (1) construção da base e, a partir desta base, (2) o 

desenvolvimento de cenários, os quais levam a  (3) uma terceira fase, a estratégica. 

A primeira fase, para Godet (1983) visa a construir a base, que consiste de uma imagem do 

estado atual do sistema, a partir da qual o estudo poderá ser desenvolvido. Esta imagem deve ser 

detalhada e aprofundada, em termos quantitativos e qualitativos; global (no âmbito econômico, 

tecnológico, político, sociológico e ecológico, etc.); dinâmica, destacando tendências passadas e 

fatos promissores futuros; e explicativa do sistema.  

A construção da base consiste em três etapas:  

1. delimitação do sistema constituído pelo objeto de estudo e seu ambiente geral 

(político, econômico, tecnológico, etc.); 

2. determinação das variáveis essenciais; 

3. retrospectiva e estratégia dos atores.  

 

A Figura 27 apresenta o esquema do método e delimita o retângulo tracejado à porção 

pertinente ao estudo: 
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Figura 27: Método de cenários 

 

               Fonte: Adaptado de Godet (1983). 

 

A delimitação do sistema estudado é uma etapa muito importante. Os desenvolvimentos 

técnicos, econômicos e políticos que não exercem influência atualmente no sistema, mas que 

podem, em longo prazo, virem a influenciar, a priori, não devem ser excluídos do estudo.  

Delimitar o sistema consiste em elaborar uma lista com o maior número de variáveis 

possíveis, quantificáveis ou não, a fim de ter uma visão global, o mais abrangente possível, do 

sistema, o que constitui o fenômeno estudado e seu ambiente explicativo, para que se tenha uma 

definição mais precisa desse sistema (GODET, 2000). 

Nesta primeira fase, lança-se mão de uma série de métodos como, por exemplo, entrevistas 

com especialistas, brainstorming, constituição de listas de verificação, etc. Estabelece-se, assim, a 

lista de variáveis que aparentemente caracterizam o sistema e, então, estas são divididas em duas 

classes: (1) as variáveis internas que caracterizam o fenômeno estudado; (2) as variáveis externas 

que caracterizam o ambiente explicativo geral do fenômeno em seus aspectos demográficos, 

políticos, econômicos, tecnológicos, industriais, agrícolas, urbanos, turísticos (GODET, 2000).  
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A busca pelos principais determinantes do sistema (grifo nosso) e seus parâmetros mais 

sensíveis, passam pelo exame dos efeitos diretos e indiretos das variáveis do ambiente geral 

(variáveis externas) nas variáveis que caracterizam o fenômeno estudado (variáveis internas).  

Nesta segunda etapa, utiliza-se a técnica de análise estrutural, a qual destacará uma 

hierarquia de variáveis (motrizes, dependentes). A ênfase de certas variáveis confirma as 

percepções iniciais e pode conduzir, para outras variáveis, para questões que não se teriam 

formulado em caso contrário (GODET, 2000).  

Na terceira etapa, a análise explicativa centra-se nos grupos de variáveis essenciais (grifo 

nosso) de modo que foram particularmente destacadas pelo tratamento MICMAC; esta compreende 

uma retrospectiva e uma análise da situação atual. O estudo retrospectivo evita privilegiar 

exageradamente a situação atual, em que o estudo pode ser tendencioso por fatores conjunturais. 

Este tem por objeto identificar os mecanismos e atores que determinaram a evolução passada do 

sistema. Também visa igualmente a destacar as invariantes do sistema e suas fortes tendências. A 

análise da situação atual permite identificar os germes de mudança na evolução das principais 

variáveis e as estratégias dos atores que estão na origem dessa evolução. Como tal, esta análise não 

leva em conta apenas informações quantificadas ou quantificáveis, mas também todos os dados 

qualitativos: dados econômicos, fatores sociológicos, fatores políticos, fatores ecológicos etc. Esta 

análise leva, no final da base, à construção da tabela Estratégia dos Atores.  Na verdade, é o 

confronto dos projetos dos atores e a evolução das relações de poder resultantes que determinarão 

o futuro, a terceira fase. Esta tabela constitui a síntese da análise e evolução do passado e a situação 

atual. A diagonal contém a finalidade e os objetivos do ator e suas preocupações. As outras caixas 

contêm os meios de ação disponíveis de cada ator em relação aos outros para completar seu projeto 

(GODET, 2000, 1983). O Quadro 3 apresenta um exemplo de Tabela de Estratégias de Atores 

(GODET, 1983).  

 

Levando em consideração as forças motrizes, grandes tendências, estratégias dos atores e 

as sementes de mudança que emergiram na fase anterior, o método de cenários é 

implementado fazendo os mecanismos de evolução e enfrentando as estratégias dos atores 

(alianças e conflitos possíveis). Assim, o jogo das relações de poder entre atores permite 

a construção de cenários. Mas, como certos fatores que determinam o futuro do problema 

são incertos (em particular o resultado de possíveis conflitos entre atores) devemos fazer 

suposições sobre eles. Da mesma forma, a evolução das tendências detectadas nem sempre 

é certa, algumas rupturas são possíveis e às vezes nesses casos também são necessários 

pressupostos. E cada jogo de hipóteses corresponde a um cenário que pode ser construído 

e cuja realização é mais ou menos provável (GODET, 1983, p. 115).  
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De acordo com o método proposto, conforme Godet (2000, 1983), caracteriza-se por 

possibilidades de evolução do problema estudado pela realização ou não de n hipóteses 

fundamentais, obtendo-se 2n imagens finais possíveis. De fato, se n = 2, tem-se 2 hipóteses H1 e 

H2 e 4 possíveis imagens finais: 

 

• H1 e H2 realizadas; 

• H1 realizada. H2 não realizada, e vice-versa; 

• H1 e H 2 não realizadas. 

 

O método de impacto cruzado (DUCOS, 1980; GODET, 1977) permite, com base em 

probabilidades atribuídas às hipóteses, a obtenção de uma hierarquia das 2" imagens finais 

possíveis, classificadas por probabilidades decrescentes, o que possibilita a escolha da imagem 

correspondente para o cenário mais provável e a obtenção das imagens finais dos cenários mistos. 

Dada a incerteza nos pressupostos, esse método é baseado em consulta aos especialistas. 

O método do impacto cruzado consiste em consultar os especialistas (dezenas, escolhidos, 

dependendo do campo a ser estudado, em diferentes setores como governo, empresas, organizações 

internacionais, universidades, etc.) consultados por questionários. Então, calculam-se as 

probabilidades atribuídas por especialista aos diferentes cenários e a priorização destes. É realizada 

de uma análise de sensibilidade: variando ligeiramente a probabilidade de uma hipótese, observa-

se as variações de probabilidades induzidas nas outras hipóteses. Isso permite deduzir quais são os 

pressupostos motores e quais são os pressupostos dependentes (GODET, 1983,1976). 

Na terceira fase, os resultados obtidos pelos vários especialistas e jogos hipotecários são, 

então, confrontados e os seguintes cenários emergem: a imagem final do cenário de referência, 

citado entre os mais bem colocados pelos especialistas e que correspondem ao conjunto mais 

provável de hipóteses; as imagens contrastadas, muitas vezes citadas pelos especialistas e com uma 

média significativa de probabilidade de realização. “Os cenários correspondentes descrevem uma 

evolução do ambiente notoriamente diferente daquele do cenário de referência. Nós retemos 

imagens muitas vezes pessimistas ou otimistas do ponto de vista da evolução desejada” (GODET, 

1983, p.118). 
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Quadro 3: Tabela de Estratégia de Atores do Transporte aéreo parisiense para o horizonte 

de 1983 (estudado em 1974) 

 Construtores Companhias Estado 

Ação dos Construtores 

sobre 

Objetivo: 

Viva e evite a crise. 

Problemas: 

Novos projetos de 

aeronaves mais eficientes 

/ padrões de ruído e 

consumo específicos 

Associação entre 

fabricantes. 

 

Ordens militares. 

Diversificação de 

atividades. 

Pressões sobre as 

empresas para a compra de 

novas aeronaves. 

Diversificação das 

necessidades e aeronaves. 

Homogeneização da frota 

para cada fabricante. 

Oferecer toda a gama para 

os importantes progressos 

tecnológicos 

Barganham com 

empregos. 

Solicitação de 

financiamento para 

novos projetos. 

Ação das Companhias 

sobre 

Exigindo aviões mais de 

acordo com suas 

necessidades. 

Critério essencial: o custo 

de passageiro por 

quilômetro ou tonelada 

realmente transportada. 

 

Relutância em usar 

grandes aeronaves. 

Objetivo: 

Manter participação no 

mercado. 

 

Problemas: 

Financiadores. 

Investimentos e salários. 

Manter a frequência e 

Alta ocupação aeronaves. 

 

Meios: 

Cooperação entre 

empresas (Atlas). 

Filiação de atividades. 

Homogeneização e 

flexibilidade no uso de 

frota. 

Desenvolvimento de frete. 

Procura proteger a 

competição por meio de 

direitos de tráfego em 

longo prazo. 

Ação do Estado sobre Proteger o setor de aviação 

nacional. 

Ordens militares e civil. 

Financiamento de novos 

projetos. 

Crédito à exportação. 

Prospecção junto aos 

governos estrangeiros. 

Solicitação de 

financiamento privado. 

Protecionismo. Pressões 

sobre as empresas para a 

compra do Mercury 

Airbus. 

Assistência financeira 

diversificada. O Estado 

protege as empresas desde 

que estas cresçam e 

melhorem o setor. 

Objetivo: 

Prestígio e presença 

francesa no mundo. 

Problemas: 

Desemprego. 

Inflação. 

Meios: 

Crescimento sustentado. 

Fonte: Godet (1983, p. 116, tradução própria). 

 

O desenvolvimento de um cenário é baseado no período de estudo em subperíodos 

sucessivos com imagens intermediárias. Para garantir a consistência dos caminhos entre as 

diferentes imagens (situação atual, imagens intermediárias e finais), é necessário completar, no 

curso do raciocínio, os conjuntos de hipóteses fundamentais. Esses resultados complementares são 
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as conclusões alcançadas (usando as informações coletadas no banco de dados e, em particular, a 

tabela de estratégia dos atores) ou são induzidos pelas hipóteses fundamentais. O cenário é 

completado por uma descrição da imagem final (e imagens intermediárias, se necessário) (GODET, 

1983, p. 118).  

A seguir, é apresentada a introdução à metodologia de elaboração de cenários por meio de 

Stakeholder Analysis utilizada no trabalho. 

 

2.3 Método de Análise de Stakeholders para elaboração de cenários 

 

Para a execução do trabalho, foi aprofundada a revisão e a análise da bibliografia (BOOTH; 

PAPAIOANNOU; SUTTON, 2012; CRESWELL, 2003; HART, 1998).  

O método proposto por Boaventura e Fischmann (2007) prevê 5 etapas: 

 

1. definição do ambiente de estudo: segmento do comércio eletrônico; 

2. geração de variáveis do ambiente de estudo: entrevistas em profundidade com 

especialistas a partir de uma lista prévia de potenciais stakeholders, apoiada nas 

referências do método para cenários utilizado. Geração de um grupo de variáveis; 

3. qualificação de importância e incerteza: nova entrevista, desta vez, estruturada 

sobre o atributo importância e o de incerteza das variáveis, com base em Mitroff e 

Emshoff (1979); 

4. identificação das variáveis-chave: proposto por Godet (1993) e Boaventura (2003). 

Nova rodada de questionários, comparando a relação entre duas variáveis, tabulação 

dos dados e geração do Gráfico de Influência versus Dependência, havendo seleção 

das variáveis-chave; 

5. geração de cenários industriais: o escopo de tempo será dado pela data de fundação 

da mais nova dentre as três organizações a ser pesquisada. Em seguida, haverá a 

síntese dos cenários construídos. 

  

A Figura 28 ilustra a estrutura do método de elaboração de cenários, utilizando Stakeholder 

Analysis. 
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 Figura 28: Estrutura do Método de Elaboração de Cenários 

 

 Fonte: Boaventura e Fishmann (2007) 

 

Para a operacionalização do método, foram utilizadas as etapas selecionadas a seguir: 

 

1. seleção de especialistas da iniciativa privada e da academia. São membros de diretoria de 

associações setoriais, autores de livros técnicos, profissionais de TI de plataformas de 

comércio eletrônico, advogados especialistas em direito digital;  

2. entrevistas em profundidade. Apresentam maior flexibilidade, permitindo ao entrevistador 

construir suas respostas sem ficar preso a um nível mais rigoroso de diretividade e mediação 

por parte do entrevistador, a exemplo do uso de questionário ou de entrevista estruturada 

(OLIVEIRA, V.; MARTINS; VASCONCELOS, 2012).  As questões das entrevistas 

semiestruturadas encontram-se no Apêndice A do trabalho;  

3. transcrição das entrevistas; 

4. entrevista com questionário estruturado; 

5. análises estatísticas descritivas. 

6. nova rodada de entrevistas, como questionário estruturado; 

7. análises estatísticas descritivas; 

8. elaboração dos cenários. 

 

No próximo capítulo aprsentam-se detalhadamente os procedimentos metodológicos 

citados anteriormente. 

  

Definição do 
Ambiente de 

Estudo

Geração das 
Variáveis 

Ambientais

Qualificação 
de 

Importância e 
Incerteza

Identificação 
das Variáveis-

Chave

Geração de 
Cenários 

Industriais
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3 CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

No âmbito das ciências sociais aplicadas, Marconi e Lakatos (2002) definem pesquisa como 

sendo o instrumento fundamental para a resolução de problemas coletivos. No capítulo anterior do 

presente estudo, a literatura foi utilizada para estruturar o problema (CRESWELL, 2010). Neste 

capítulo, são apresentados e discutidos os métodos e os procedimentos metodológicos a serem 

utilizados a fim de alcançar os objetivos geral e específicos desta pesquisa, assim como responder 

à questão de pesquisa proposta: A análise dos stakeholders na elaboração de cenários para o 

comércio eletrônico varejista brasileiro revela stakeholders novos ou que tiveram 

importância aumentada no ambiente de Internet? 

Com a finalidade de responder a esta pergunta, optou-se pela utilização do método de 

elaboração de cenários por meio da análise de stakeholders proposta em Boaventura e Fischmann 

(2007); Raele et al. (2014); Martins et al. (2012). Contudo, para se tecer cenários futuros para o 

setor do comércio eletrônico varejista, acrescentou-se, neste estudo, uma etapa preliminar de 

análise, feita com a técnica de conteúdo não presente nos trabalhos citados.  

 

3.1.  Métodos de Pesquisa 

 

Os três tipos usuais de abordagens de pesquisa são os métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. As abordagens qualitativas e quantitativas não devem ser vistas como categorias rígidas e 

distintas, dicotômicas e polarizadas. Um estudo tende a ser mais qualitativo do que quantitativo ou 

vice-versa. Pesquisa de métodos mistos residem no meio deste continuum porque incorpora 

elementos tanto de caráter qualitativo quanto de abordagens quantitativas (CRESWELL, 2014).  

Embora os dois gêneros de pesquisa, qualitativa e quantitativa, se sobreponham, a pesquisa 

qualitativa pode ser concebida como interpretativa e indutiva (VAN MAANEN, 1998). Esta 

abordagem é distinta da pesquisa quantitativa, utilizando o modelo hipotético-dedutivo que 

descobre importantes relações entre variáveis e testes de proposições gerais. De acordo com 

Richardson (1989, p.29) “[...] método em pesquisa significa a escolha de procedimentos 

sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”, sendo vital ao trabalho de pesquisa o 

seu planejamento prévio e execução em consonância com o método escolhido. A escolha do 
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método é consequência da natureza do problema e do nível de aprofundamento requerido (DIEHL, 

2004). 

 Para Creswell (2014), a pesquisa envolve métodos ou procedimentos distintos, de acordo 

com pressupostos filosóficos, ou seja, a abordagem de pesquisa constitui o plano ou proposta para 

conduzir a pesquisa, e envolve a interseção entre filosofia, projetos de pesquisa e métodos.  

 

Ao planejar um estudo, os pesquisadores precisam pensar sobre os pressupostos 

filosóficos da visão de mundo que eles trazem para o estudo, o projeto de pesquisa 

que está relacionado a essa visão de mundo e os métodos ou procedimentos 

específicos de pesquisa que traduzem o enfoque na prática (CRESWELL, 2014, 

p. 5).  

 

A Figura 29 ilustra as quatro visões de mundo, de acordo com Creswell (2014). 

 

 

Figura 29: Quatro visões de mundo 

Pós-positivista Construtivista 

• Determinação 

• Reducionismo 

• Observação empírica e aferições 

• Verificação teórica 

• Compreensão 

• Múltiplos significados  

• Construção histórica e social 

• Geração de teoria 

Transformativa Pragmatismo 

• Política 

• Orientada para poder e justiça 

• Colaborativa 

• Orientada para mudanças 

• Consequências das ações 

• Centrada no problema 

• Pluralista 

• Orientada para a pratica no mundo real 

•  
Fonte: Creswell (2014, p. 6) 

 

A Figura 30 a seguir ilustra a interação entre os três componentes: visão de mundo, desenho 

e métodos de pesquisa. 
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Figura 30: Estrutura de pesquisa: visão de mundo, desenho e métodos de pesquisa 

 

Fonte: Creswell (2014, p. 5) 

 

3.1.1 Método Qualitativo 

 

De acordo com Creswell (2010), os métodos qualitativos são métodos emergentes, de 

perguntas abertas, que utilizam dados de entrevistas, de observação, dados de documentos e dados 

audiovisuais. Tal método permite realizar análise de texto e de imagem, bem como a interpretação 

de temas e de padrões.  

Para Gephart (2004, p. 454-455), a pesquisa qualitativa é uma pesquisa multimétodo que 

usa uma abordagem interpretativa e naturalista para seu objeto de estudo, enfatizando a qualidade 

das entidades, processos e significados.  

Por sua vez, Denzin e Lincoln (2000, p.3) afirmam que a pesquisa qualitativa estuda 

fenômenos muitas vezes em ambientes em que ocorrem naturalmente, usando significados dos 

atores sociais para compreender os fenômenos, formulando questões sobre como a experiência 

social é criada, provendo significado, produzindo representação do mundo, tornando-o visível. 

A pesquisa qualitativa aborda questões sobre como a experiência social é criada e seu 

sentido produz representações do mundo que fazem o mundo. Além disso, a pesquisa qualitativa é 
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"particularmente difícil de definir" por causa de sua "flexibilidade e emergente caráter" (VAN 

MAANEN, 1998, p. xi). A pesquisa qualitativa é frequentemente concebida e ao mesmo tempo 

requer "decisões individuais altamente contextualizadas" (idem); além do mais é aberta a eventos 

imprevistos, e oferece representações holísticas de realidades que não podem ser reduzidas a 

algumas variáveis.  

A pesquisa qualitativa fornece uma narrativa do ponto de vista da realidade das pessoas e 

se baseia em palavras e fala para criar textos. O trabalho qualitativo é altamente descritivo e muitas 

vezes relata quem disse o quê a quem e como, quando e porquê. Os pesquisadores qualitativos 

também procuram explicar as observações de pesquisa, fornecendo conhecimentos conceituais que 

revelam como grandes conceitos e teorias operam em casos particulares. Esta abordagem é distinta 

da pesquisa quantitativa, utilizando o modelo hipotético-dedutivo que descobre importantes 

relações entre variáveis e testes de proposições gerais (GEPHART, 2004).  

Gephart (2004) conclui que a vantagem da pesquisa qualitativa é que ela oferece aos 

acadêmicos uma recompensa e um modo mais significativo de levar suas vidas. Contudo, ao 

analisar as pesquisas qualitativas publicadas no Academy of Management Journal, ele lembra que 

muitas destas não apresentam relevâncias para publicação por se tratar de trabalhos isolados, ou 

que não estarem inseridas em um projeto ou programa de pesquisa mais amplo.  

Para Merriam (1998), as características do estudo de caso qualitativo são voltadas à 

compreensão de processos sociais que ocorrem em um determinado contexto, enfatizando os 

significados para os neles envolvidos, tem enfoque indutivo, naturalístico. O pesquisador é o 

instrumento primário para levantamento dos dados, que obtém informações colocando “em 

suspenso” suas pré-concepções sobre o tema estudado. O planejamento de um estudo de caso 

pressupões múltiplas fontes de dados ou evidências, oriundas de entrevistas não ou 

semiestruturadas, da observação direta, participante, e de documentos primários e secundários. 

Dados qualitativos são fragmentos e peças de informação encontradas no ambiente, 

segundo Merriam (1998, p. 69), coletados de maneira sistemática para proporcionar a base de 

evidências, a partir da qual são feitas interpretações e declarações destinadas a desenvolver o 

conhecimento e o entendimento relacionado a uma questão ou problema de pesquisa 

(LANKSHEAR; KNOBRL, 2008, p. 149). O conjunto de informações coletadas constituíram um 

conjunto de dados que possibilitaram a realização da triangulação de múltiplas fontes, reduzindo, 

assim, possíveis inconsistências e contradições e enriquecendo a compreensão acerca do fenômeno 
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estudado (EISENHARDT, 1989; MERRIAM, 1998). Existem múltiplas formas de manipular e 

operar dados qualitativos, entre estes a análise de conteúdo tradicional, clássica, quantitativa; a 

análise categórica, a análise via template (KING, 2004), a análise textual interpretativa (FLORES, 

1994 e BARDIN, 2016), a análise de domínio/taxionômica (SPRADLEY, 2016), a Grounded 

Theory (STRAUSS; CORBIN, 1997; CHARMAZ, 2008), a análise de narrativas (RIESSMAN, 

1993) e as diferentes modalidades de análise do discurso. Por seu sistema de categorização, pelo 

seu enfoque, realizar-se-á a análise textual de Lawrence Bardin (2016). 

 

3.1.2 Método Quantitativo 

 

O método quantitativo tem por finalidade básica a garantia da precisão dos resultados para 

que impedir interferências na análise e na interpretação e é caracterizado pelo emprego da 

quantificação na etapa de coleta das informações e na de tratamento destas por meio de ferramental 

estatístico, o que atribui maior margem de confiabilidade por conta da menor subjetivação 

envolvida (RICHARDSON, 1989). De modo geral, a pesquisa quantitativa é passível de ser medida 

em escala numérica (ROSENTAL; FRÉMONTIER-MURPHY, 2001). Tripoldi (1981) estabelece 

os estudos quantitativos-descritivos como sendo uma categoria da pesquisa quantitativa. O Quadro 

4 apresenta as pesquisas qualitativa e quantitativa, comparando-as. 

Quadro 4: Pesquisa Qualitativa X Pesquisa Quantitativa 

Níveis conceituais nas 

metodologias 

Pesquisa Qualitativa Pesquisa Quantitativa 

 

Objetivo da pesquisa 

Interpretação das relações de 

significado dos fenômenos, 

como referido pelas pessoas 

Estabelecimento matemático 

das relações causa-efeito 

Amostra Intencionada, amostra 

pequena e não-representativa 

Randomizada, grande número 

de casos representativos 

Coleta de dados Não-estruturada Padronizada 

 

Análise dos dados 

Não estatística. Análise de 

Conteúdo, Análise de 

Discurso, Grounded Theory  

Estatística 

Resultado Recomenda um curso final de 

ação 

Descreve, esclarece, 

estabelece relações  
Fonte: Adaptado de Creswell (2014) e Richardson (1989). 
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3.1.3 Diferenças entre pesquisas qualitativas e quantitativas 

 

Muitas vezes, a distinção entre pesquisa qualitativa e quantitativa reside no enquadramento 

dos termos, de uso de palavras, qualitativas, em vez de números, quantitativo, ou na utilização de 

questões fechadas, em hipóteses quantitativas, no lugar de perguntas abertas, as perguntas das 

entrevistas qualitativas. Uma maneira mais completa de ver as gradações de diferenças entre eles 

está nos pressupostos filosóficos básicos que os pesquisadores trazem para o estudo, os tipos de 

estratégias de pesquisa utilizadas na pesquisa (por exemplo, experiências quantitativas ou estudos 

de caso qualitativos), e os métodos específicos empregados para conduzir essas estratégias (por 

exemplo, coletando dados quantitativamente em instrumentos, versus coleta de dados qualitativos 

mediante observação de uma configuração), conforme  CRESWELL ( 2014).  

Para Bryman (2004), os pesquisadores quantitativos tendem a ver a pesquisa qualitativa 

como uma forma originalmente exploratória para dar cabo às investigações sociais.  

De acordo com Creswell (2014), há uma evolução histórica para ambas as abordagens - 

com as abordagens quantitativas, dominando as formas de pesquisa no meio social das ciências do 

final do século 19 até meados do século XX e, durante a segunda metade do século 20, o interesse 

pela pesquisa qualitativa foi aumentando e, junto com ele, o desenvolvimento da pesquisa de 

métodos mistos.  

O Quadro 5 a seguir ilustra a diferença entre os métodos qualitativo e quantitativo. 
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Quadro 5: Diferenças entre Pesquisa Qualitativa e Pesquisa Quantitativa 

Dimensão Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Papel da pesquisa qualitativa Preparatória Meio para explorar as interpretações 

dos atores 

Enquadramento dos termos Números Palavras 

Estratégia de pesquisa Estruturada Não estruturada 

Hipótese/questão da pesquisa Questões fechadas Perguntas abertas 

Relação pesquisador/objeto de 

pesquisa 

Distante Próxima 

Escopo dos achados de pesquisa Nanotética Ideográfica 

Imagem da realidade social Estática e externa ao ator Processual e socialmente construída 

pelo pesquisado 

Natureza dos dados Duros e confiáveis Ricos e Aprofundados 

Posição do pesquisador em 

relação ao objeto de pesquisa 

Externa Interna 

Relação entre teoria/conceito e o 

pesquisador 

Confirmação Emergente 

Pressupostos filosóficos Predominantemente positivista Predominantemente não positivista 

Estratégias utilizadas Por exemplo: experiências 

quantitativas 

Por exemplo: estudos de caso 

qualitativos 

Métodos específicos empregados Por exemplo: coleta de dados com 

instrumentos 

Por exemplo: observação de uma 

configuração 

Evolução histórica Final séc. XIX a meados séc. XX A partir da secunda metade do séc. 

XX começa seu interesse 

Fonte: Adaptado de Creswell (2014) e Bryman (2004, p. 94). 

 

3.1.4 Combinação de Pesquisas Quantitativas e Qualitativas 

 

A pesquisa de métodos mistos é uma abordagem para o inquérito, envolvendo a coleta tanto 

de dados quantitativos como qualitativos, integrando as duas formas de dados, e usando desenhos 

distintos que podem envolver pressuposições filosóficas e estruturas teóricas. De acordo com 

Creswell (2014), o principal pressuposto desta forma de inquérito é que a combinação de 

abordagens qualitativas e quantitativas fornece uma compreensão mais completa de um problema 

de pesquisa do que qualquer abordagem isolada.  

O Quadro 6 a seguir distingue os métodos quantitativo, qualitativo e misto. 
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Quadro 6: Métodos Quantitativo, Misto e Qualitativo  

Métodos Quantitativos Métodos Mistos Métodos Qualitativos 

Predeterminado Ambos, predeterminado e métodos 

emergentes 

Métodos emergentes 

Instrumento baseado em perguntas Ambas questões abertas e fechadas Questões abertas 

Performance dos dados, atitude dos 

dados, observação dos dados e censo 

dos dados 

Múltiplas formas de desenho de 

dados são possíveis 

Dados de entrevista, dados de 

observação, dados documentais e 

dados audiovisuais 

Análise estatística Análise estatística e textual Análise de textos e imagens 

Estatística interpretativa Por meio de interpretação de banco 

de dados 

Temas, padrões, interpretação 

Tende tipicamente a utilizar as 

assunções filosóficas pós- 

positivistas e emprega estratégias de 

questionário e experimentos. 

Apelo por conhecimento 

pragmático. Questionário 

sequencial, concorrente e 

transformativo. 

Tende tipicamente a utilizar as 

assunções filosóficas e emprega 

estratégias de questionário 

construtivista, com apelo de 

transformação de conhecimento: 

fenomenologia, grounded theory, 

etnografia, estudo de caso e 

narrativa. 

Emprego de métodos de questões 

fechadas, com abordagens 

predeterminadas e dados numéricos. 

Ambas, questões abertas e fechadas, 

com ambas abordagens 

predeterminadas e emergentes, e 

ambas análises de dados qualitativos 

e quantitativos. 

Questões abertas, abordagens 

emergentes, dados de imagens e 

textos. 

Práticas de pesquisa como 

pesquisador:  

• testa ou verifica teorias ou 

explicações; 

• identifica variáveis para 

estudar; 

• relaciona variáveis nas 

questões ou hipóteses; 

• usa padrões de validade e 

confiabilidade; 

• observações e medidas 

informadas 

numericamente; 

• usa abordagens imparciais; 

• emprega procedimentos 

estatísticos. 

Práticas de pesquisa como 

pesquisador:  

• coleta ambos dados 

quantitativos e dados 

qualitativos; 

• desenvolve uma lógica para 

integração; 

• integra os dados em 

diferentes estágios de 

inquérito; 

• apresenta imagens visuais 

dos procedimentos no 

estudo; 

• emprega as práticas tanto 

qualitativa quanto de 

pesquisa quantitativa. 

Práticas de pesquisa como 

pesquisador:  

• posiciona-se ou coleta os 

significados dos 

participantes; 

• concentra-se em um único 

conceito ou fenômeno; 

• traz valores pessoais para o 

estudo; 

• estuda o contexto ou a 

configuração dos 

participantes; 

• valida a precisão dos 

resultados; 

• faz interpretações dos 

dados; 

• cria uma agenda para 

mudança ou reforma; 

• colabora com os 

participantes. 

Fonte: Adaptado de Creswell (2014, p. 17-18) 

  

Esta pesquisa tem natureza exploratória e, embora utilize métodos mistos, é 

predominantemente quantitativa, apresentando, porém, uma etapa inicial qualitativa. A técnica de 

coleta de dados realizada na etapa qualitativa foi a de consultas a especialistas, com entrevista em 

profundidade, semiestruturada, realizada face a face, em ambiente privativo, e questionários, com 
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garantia do anonimato dos especialistas entrevistados. Exceção feita aos especialistas E5 e E8, que 

foram entrevistados por meio da plataforma eletrônica Skype®.  

A segunda etapa da pesquisa, que consistiu na aplicação de questionário quantitativo, deu-

se por meio da plataforma eletrônica Survey Monkey®. A última etapa da pesquisa, também de 

aplicação de questionário quantitativo, ocorreu como no início da pesquisa, com resposta face a 

face, em ambiente privativo. Utilizou-se estatística descritiva por meio de escalas quantitativas e 

matriciais para analisar e organizar os dados coletados. 

A literatura de métodos de pesquisa recomenda a consulta a especialistas como um processo 

para aumentar a credibilidade da pesquisa qualitativa (CRESWELL, 2003; LINCOLN; GUBA, 

1985; MAXWELL, 1996; MERRIAM, 1998).  

A seleção dos especialistas se deu com base em sua experiência prévia, nos trabalhos 

desenvolvidos relacionados ao setor, e atendendo ao princípio teórico de conter representatividade 

dos mais variados stakeholders. As entrevistas ocorreram no segundo semestre de 2016 e primeiro 

semestre de 2017. 

As entrevistas em profundidade visam à exploração (vide roteiro de entrevistas no Apêndice 

A), junto aos especialistas selecionados, do comportamento dos stakeholders do setor e as 

influências do macroambiente.  

Aos especialistas, foi solicitado, inicialmente, avaliar os principais problemas, possíveis 

soluções, tendências e incertezas para os próximos cinco anos. Em seguida, foram mostradas duas 

figuras, contendo as variáveis do ambiente SEPT (Social, Econômico, Político e Tecnológico) e 

stakeholders. Foram realizadas perguntas acerca das características deles.  

O questionário constou de quinze perguntas, com as dez primeiras, objetivando cenários 

(BOAVENTURA; FISCHMANN, 2007; MARTINS et al., 2012; RAELE et al., 2014), as quatro 

seguintes, versando sobre a classificação dos stakeholders no ciberespaço (WIELKI, 2006) e a 

últimas para eventuais considerações sobre a pesquisa. Tanto o roteiro do questionário como as 

figuras encontram-se na seção de Apêndices.  

Uma vez que o questionário estimula a intuição dos administradores acerca das 

possibilidades e incertezas futuras, embora o modelo seja lógico e formal no tratamento e análise 

das informações, trata-se de abordagem de lógica intuitiva.  

A Figura 31, a seguir, ilustra a estrutura do método proposto por Boaventura e Fischmann 

(2007, 2008); Martins, P. et al. (2012); Raele et al. (2014). 
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Figura 31: Estrutura processual do método de elaboração de cenários  

 

                                                                          

            Fonte: Adaptado de Raele et al. (2014) 

 

A proposta do trabalho foi replicar o método de elaboração de cenários com extensão. No 

caso, a inclusão de uma etapa de análise de conteúdo na segunda etapa do processo, após a 

entrevista aos especialistas, realizando a pré-análise do material e separação das unidades de 

significado, que serão agrupadas por semeljança de significado, em subcategorias, que 

correspondem às variváies do método de elaboração de cenários.  

Optou-se pela realização da análise de conteúdo integral, agregando as subcategorias em 

categorias, etapa que não consta do método originalmente replicado.  
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3.2 Definição do ambiente de estudo 

 

 A primeira etapa do desenvolvimento de cenários consiste na definição do escopo com a 

escolha do ambiente e do objeto a ser estudado, bem como a definição do prazo da previsão.  

O Quadro 7 apresenta, de maneira reduzida, os métodos de Godet (2000,1983) e 

Boaventura e Fischmann (2007). 

 

 Quadro 7: Métodos de cenários por Godet (1983, 2000) e Boaventura e Fischmann 

(2007) 

CENÁRIOS INDUSTRIAIS MÉTODO DE GODET (1983, 

2000) 

MÉTODO DE BOAVENTURA; 

FISCHMANN (2007) 

Delimitação do sistema – variáveis 

ambientais 

Elaboração de lista com maior 

número de variáveis possíveis, 

utilizando uma série de métodos 

como entrevistas com especialistas, 

brainstorming, constituição de listas 

de verificação, etc. 

Entrevistas em profundidade a 

especialistas de diferentes áreas, 

diferentes stakeholders e tratamento 

das respostas, agrupamento por 

semelhança de sentido para obtenção 

dessas variáveis. 

Determinação variáveis essenciais Determinação de variáveis motrizes 

e dependentes. Uso do software de 

análise estrutural MICMAC.  

1) Aplicação de questionário 

estruturado aos especialistas para 

classificação de grau de importância 

e incerteza de cada variável. Seleção 

das variáveis com alto grau de 

importância e de incerteza. 

2) Novo questionário, com 

combinação das variáveis 

selecionadas duas a duas, e 

questionando-se grau de 

dependência ou influência. 

Classificação das variáveis em 

essenciais, de transição, resultante, 

de baixa influência e baixa 

dependência, e de média influência e 

dependência.  

Retrospectiva e estratégia dos atores Centra-se nas variáveis essenciais. 

Detecção dos agentes de mudança. 

Elaboração da tabela Estratégia dos 

Atores. O confronto dos projetos dos 

atores e a evolução das relações de 

poder resultantes que determinarão o 

futuro. 

Elaboração dos cenários 

Fonte: Adaptação de Godet (1983) e Boaventura e Fischmann (2007).     

 

O método de Godet (1983, 2000) utiliza software de computador, enquanto que Boaventura 

e Fischmann (2007) propõem um método que analisa os stakeholders e as variáveis ambientais por 

meio dos próprios stakeholders e a aplicação de questionários qualitativo e quantitativos.  
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3.3 Geração das variáveis ambientais 

 

A partir da definição do objeto de estudo, faz-se necessário representar a identificação dos 

stakeholders que influenciam o objeto em estudo e as variáveis macroambientais. Foi apresentada 

como guia aos especialistas uma figura, contendo os potenciais stakeholders e segmentos do 

macroambiente. Os potenciais stakeholders baseiam-se nos propostos por Porter (1980) e por 

Mason e Mitroff (1979). 

  Por meio de entrevistas em profundidade, objetivou-se a geração de variáveis do sistema 

em estudo, o ambiente empresarial. Os especialistas foram estimulados a incluir novos elementos. 

Após as entrevistas, realizou-se a análise de conteúdo de acordo com Bardin (2016), para detecção 

das categorias principais, ou variáveis.  

A Figura 32 apresenta o ambiente SEPT (Social, Econômico, Político e Tecnológico) e os 

Stakeholders setoriais. 

 

Figura 32: Stakeholders e o Ambiente SEPT  

 

Fonte: Adaptado de Boaventura e Fischmann (2007) 
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3.3.1 Análise de Conteúdo: das Unidades de Registro às Subcategorias 

 

O resultado deste primeiro contato com cada especialista, a entrevista em profundidade, ou 

consulta ao especialista, constitui a ontologia de toda pesquisa. Optou-se por realizar formalmente 

a análise de conteúdo por Bardin (2016), apesar de originalmente o método proposto por 

Boaventura e Fischmann (2007), Martins et al. (2012) e Raele et al. (2014) mencionem uma 

atividade de análise para uniformizar o vocabulário e descrever as variáveis concebidas a fim de 

agrupá-las, não especificando metodologia para tal finalidade: 

 

Informações sobre os stakeholders e os condutores macroambientais são obtidos através 

de entrevistas com especialistas. No final desta etapa é realizada a análise dos resultados 

com o objetivo de unificar a nomenclatura (algumas variáveis podem ter sido citadas com 

diferentes nomenclaturas). Portanto, é necessário unificar e descrever as variáveis 

encontradas nas entrevistas para estabelecer a união dos dados coletados14 (RAELE et al., 

2014, p. 211). 

 

A Análise de Conteúdo é uma técnica quantitativamente orientada por meio da aplicação 

de medidas padronizadas a unidades métricas definidas que são utilizadas para caracterizar e 

comparar documentos (GOMES CAMPOS, 2004). Trata-se de uma técnica de investigação cuja 

finalidade consiste na descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo de uma 

comunicação (BARDIN, 2016). Trata-se de um método bastante utilizado na análise de dados 

qualitativos, e que compreende um conjunto de técnicas de pesquisa visando à busca do(s) 

sentido(s) de um documento (BARDIN, 2016; SILVA, A.; FOSSÁ, 2005; VIEIRA, ZOUAIN, 

2005. Para Bardin (2016), o termo análise de conteúdo designa:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2016, p. 47). 

 

                                                 

14Information about the stakeholders and macro-environmental drivers is obtained through interviews with experts. At 

the end of this step, an analysis of the results is performed with the aim of unifying the nomenclature (some variables 

may have been cited with different nomenclatures). Therefore, it is necessary to unify and describe the variables found 

in interviews to obtain the set union of the data collected (Texto no original). 
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Portanto neste trabalho, nesta etapa metodológica, acrescentará ao método em replicação a 

realização da análise em acordo com a metodologia de análises sistemáticas de conteúdo proposta 

por Laurence Bardin (2016): 

 

Apelar para esses instrumentos de investigação laboriosa de documentos é situar-se ao 

lado daqueles que, de Durkheim a P. Bourdieu passando por Bachelard, querem dizer não 

“à ilusão da transparência” dos fatos sociais, recusando ou tentando afastar os perigos da 

compreensão espontânea. [...] rejeitar a tentação da sociologia ingênua, que acredita poder 

apreender intuitivamente as significações dos protagonistas sociais, mas que somente 

atinge a projeção da sua própria subjetividade (BARDIN, 2016, p. 34). 

 

  Os fatores que corroboram para a escolha do método de Bardin (2016) são a 

homogeneidade das regras que não permite a mistura de elementos diversos; a exaustão da 

totalidade do conteúdo; a exclusividade com que cada elemento do conteúdo não pode ser 

classificado em duas categorias distintas - diferentemente do método proposto por Flores (1994), 

que admite mais de uma classificação para uma mesma unidade.  

 A análise de conteúdo, Bardin (2016), prevê três fases fundamentais, apresentadas na 

Figura 33: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados – a inferência e a 

interpretação. 

 

Figura 33: As três fases da análise de conteúdo 

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2016) 
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Na etapa de pré-análise, foi feita a transcrição e a leitura das gravações das consultas aos 

especialistas, que constitui o corpus básico da pesquisa, de acordo com o critério de exaustividade, 

homogeneidade (igual técnica de coleta), pertinência e exclusividade (um elemento não pode ser 

classificado em mais de uma categoria).  

Então, realiza-se o que Bardin (2016) chama de leitura flutuante, procurando por relações 

que remetam para representações sociais, ou estereótipos relacionais. As respostas de perguntas 

simples resultarão em fácil análise para a categorização, exigindo baixo nível de teorização. Porém 

as respostas de perguntas mais elaboradas não permitem a simples leitura do conteúdo estrito, 

sendo necessário recorrer às teorias a fim de se conseguir realizar a categorização das Unidades de 

Significado, que possibilitam dividir as respostas segundo o critério do objeto de referência citado, 

e inferir, a partir dos resultados determinados conhecimentos.  

Tal procedimento de repartição em Unidades de Significado pode ser realizado do geral 

para o particular, determinando-se, em primeiro lugar, as rubricas de classificação e, em seguida, 

arranjando o todo; ou inversamente, como foi realizado na presente pesquisa: partindo dos 

elementos particulares e reagrupá-los progressivamente por aproximação de elementos contíguos 

para, no final deste procedimento analítico, atribuirmos um título para a categoria elaborada 

(BARDIN, 2016, p. 68). 

Este procedimento de classificação dos elementos de significação contidos nas respostas, 

obtidos e classificados dá conta da simbologia específica do objeto, indicando a maneira como o 

simbolismo é vivido pelos indivíduos face a face a este objeto, “raramente vivido como puramente 

funcional, mas antes com grande carga emotiva” (BARDIN, 2016, p. 71). Contudo, sem explorar 

exaustivamente a totalidade das significações, é possível fazer o desconto das atitudes positivas e 

negativas com relação a um mesmo tema, o que pode ocorrer num estudo como este, em que se 

buscou especialistas representantes de diferentes stakeholders do setor: “se a amostra é suficiente 

diferenciada, podem surgir resultados significativamente diferentes, consoante a idade ou o meio 

sociocultural dos indivíduos interrogados” (BARDIN, 2016, p. 71).  

Assim sendo, a seleção das Unidades de Significado se dá a partir dos temas que se repetem 

com muita frequência. Elas são recortadas do texto em unidades comparáveis de categorização para 

análise temática e de modalidades de codificação para o registro dos dados.  

Após a escolha da Unidade de Significado, classifica-se em grupos que representem 

determinadas Subcategorias, presentes nas hipóteses iniciais e nos referenciais teóricos 
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inicialmente apresentados. Posteriormente, Subcategorias são agregadas para Categorias que 

expressem macrotemas em estudo. “Assim, num movimento contínuo da teoria para os dados e 

vice-versa, as Categorias vão tornando-se cada vez mais claras e apropriadas aos propósitos do 

estudo” (CÂMARA, 2013, p.186).  

Na fase de exploração do material, são, então, salientadas as unidades de Subcategorias, de 

acordo com os procedimentos de codificação: 

 

1. seleção das Unidades de Registro;  

2. escolha das regras de enumeração das Unidades de Significado, que agregam as Unidades 

de Registros em razão de características comuns – classificação semântica, sintática e de 

léxica;  

3. seleção das subcategorias (classificação e agregação) que agrupam Unidades de Significado 

por aproximação temática;  

4. elaboração das categorias a partir da junção de subcategorias. 

  

O Apêndice D apresenta a Matriz com as 135 Unidades de Significados, sendo que as 4 

últimas correspondem às perguntas feitas especificamente sobre existência de stakeholders no 

ciberespaço. Todas as Unidades de Significado foram elaboradas a partir do agrupamento de 

unidades de registro com características comuns.  

O Apêndice E contém a etapa de elaboração das 34 subcategorias.  

Neste ponto, o trabalho rumo à elaboração de cenários para o setor do comércio eletrônico 

varejista, utilizando a análise de stakeholders, realiza à parte, o término da análise de conteúdo por 

Bardin (2016).  

A próxima seção tratará das categorias formadas de acordo com Bardin e dará por encerrada 

a práxis metodológica proposta pela autora.  

Na seção seguinte, as 34 subcategorias classificadas no Apêndice E serão retomadas a fim 

de prosseguir com o método proposto por Boaventura, Fischmann (2007), Martins, P. et al. (2012) 

e Raele et al. (2014) para a elaboração de cenários por meio de análise de stakeholder. 
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4 CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A etapa de análise dos dados visa a conferir sentido aos dados coletados, organizando-os 

por meio de resumo para a consolidação e a interpretação a fim de se alcançar os resultados do 

estudo (MERRIAM, 1998). Selecionaram-se 10 especialistas de diferentes segmentos do setor de 

comércio eletrônico varejista, salientando que, para a finalidade do estudo, houve interesse em 

grande diversidade de respondentes (BOAVENTURA; FISCHMANN, 2007; MARTINS, P. et al., 

2012; RAELE et al., 2014).  

A elaboração de cenários não requer um número grande de entrevistados, conforme atesta 

o próprio Godet (2000, p. 7) 

É especialmente importante evitar confusão na medida em que não são os mesmos atores 

internos que estão na linha da frente. A fase de antecipação da mudança organizacional 

deve ser coletiva e implica o envolvimento de maior número. Nesta fase, a caixa de 

ferramentas de prospecção estratégica sugere um grupo de reflexão de mente aberta sobre 

apostas futuras e, possivelmente, uma avaliação de opções estratégicas. Por outro lado, 

por razões de confidencialidade e responsabilidade, a fase de escolha estratégica é limitada 

a um pequeno número de pessoas [...] . 

 

A coleta de dados foi realizada no período de novembro de 2016 a julho de 2017, na cidade 

de São Paulo. O perfil dos entrevistados (especialistas) está indicado a seguir. 

 

4.1 Perfil dos Entrevistados 

 

De acordo com as considerações de Boaventura e Fischmann (2007), “há indicações de que 

a escolha de um grupo eclético de especialistas de diferentes categorias de stakeholders é mais 

efetivo para a geração das variáveis de estudo do setor, do que entrevistar pessoas que representam 

uma única categoria de stakeholders” (p. 611, tradução própria). O Quadro 8 apresenta o perfil dos 

entrevistados 
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Quadro 8: Perfil dos entrevistados 

 

Entrevistado 

 

Ocupação Principal 

 

Grau de escolaridade 

E1 Advogado em Direito Digital. Mestrado 

E2 Jornalista em Tecnologia e Inovação. Doutorado 

E3 Diretor de empresa multinacional de serviços profissionais em 

Cibersegurança. 

Pós-graduação 

E4 Empresário no setor de Marketplace e investidor em startups. Pós-graduação 

E5 Acadêmico que pesquisa Comércio Eletrônico. Doutorado 

E6 Acadêmica e advogada em Direito Concorrencial. Doutorado 

E7 Diretor-presidente do órgão máximo brasileiro em governança da 

Internet. 

Doutorado 

E8 Presidente de Associação Brasileira do setor estudado. Mestrado 

E9 Diretora do board da ICANN - Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers. 

Mestrado 

E10 Especialista em compras pela Internet. Graduação 

 Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.2 Análise de Conteúdo 

 

A técnica utilizada para a análise de conteúdo foi a proposta por Bardin (2016), com base 

nos dados coletados nas entrevistas. Uma análise minuciosa de cada Unidade de Registro 

possibilitou a identificação dos principais pontos-chave, ou Unidades de Significado (palavras-

chave), no Apêndice A que, posteriormente, foram agrupadas por similaridade, em subCategorias 

(Apêndice B).  

O Quadro 9 apresenta as 34 subCategorias (sC.) e as 10 Categorias formadas (C.). 
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Quadro 9: Categorias criadas a partir das subCategorias identificadas 

Sigla SUBCATEGORIAS CATEGORIAS  

sC 1 Operadores financeiros  

C1 – Sistemas eletrônicos de 

pagamento 
sC 6 Boleto bancário 

sC 22 Bitcoin 

sC 23 Blockchain 

sC 5 Marketplace  

 

 

C2 – Investimentos em 

Inovação e Tecnologia 

sC 11 Plataformas de aproximação entre consumidores e fornecedores 

sC 32 Taxa de Inovação  

sC 8 Modelo de negócio baseado em comparação de dados 

sC 26 Investimentos organizacionais em plataformas de tecnologia de ponta 

sC 27 Investimentos organizacionais em consultorias especializadas 

sC 33 Mão-de-obra e consultorias especializadas 

sC 2 Empresas disruptivas 

sC 3 Governança da Internet  

C3 – Privacidade e segurança sC 29 Inclusão Digital 

sC 17 Leis específicas para a Internet 

sC 30 IoT + IA 

sC 7 Inteligência Artificial (Chatbot) 

sC 9 Economia brasileira C4 – Aspectos Econômicos 

sC 10 Economia Informal 

sC 12 Infraestrutura brasileira C5 – Carência de 

Infraestrutura Nacional sC 13 Fontes Energéticas alternativas 

sC 4 Operadores logísticos 

sC 14 ICMS C6 – Entraves no Sistema 

Tributário sC 15 Reforma Tributária 

sC 16 Políticas específicas para o setor B2C  

 

C7 – Aspectos legais 
sC 18 Código de Defesa do Consumidor 

sC 19 Regulamentação de tratativa de dados pessoais 

sC 20 Reservas de mercado 

sC 25 Transações internacionais 

sC 21 Direito concorrencial 

sC 24 Ransomware C8 – Política de Segurança de 

Informação sC 28 Investimentos organizacionais em segurança de TI  

sC 31 Comunicação e Mídia C9 – Relacionamentos 

sC34 Novos Stakeholders C10- Novos Stakeholders  

Fonte: A autora (2017). 

 

 

A categoria C1: Sistemas eletrônicos de pagamento foi formada pelas subCategorias 

indicadas a seguir: 

• sC1: Operadores financeiros; 

• sC6: Boleto bancário; 

• sC22: Bitcoin; 

• sC23: Blockchain. 
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De acordo com Albertim (2016), o cartão de credito é o meio de pagamento mais utilizado 

no comércio eletrônico. Para Kalakota e Whinston (1996), o maior desafio do comércio eletrônico 

reside em gerenciar o risco da transação. Cabe ao comerciante contratar serviços antifraude. Essa 

categoria indica que as organizações percebem que a estruturação dos operadores financeiros 

deposita sobre o setor B2C tarifas de operacionalização elevadas, bem como a responsabilidade 

pelos riscos, como exemplo, as transações fraudulentas. Do lado dos bancos, para Albertim (2010, 

p. 201), o “Risco de credito ou sistêmico é a maior preocupação na rede de sistemas de pagamento, 

pois uma falha de um banco em honrar sua posição na rede poderia levar a uma reação em cadeia 

nos bancos”.  

Questiona-se a viabilidade do Boleto Bancário, meio de pagamento tipicamente brasileiro, 

adequado aos consumidores que não possuem relacionamentos bancários ou que não se sentem 

seguros em fornecer seus dados pessoais; mas que leva a uma alta taxa de compras imperfeitas e 

prejuízos, uma vez que não se tem o controle em tempo real do pagamento destes (FERNANDES, 

2003; MOREIRA, 2017).  

Na opinião dos entrevistados, a permanência do boleto bancário se deve à falta de confiança 

e insegurança de operar no ambiente eletrônico aliado à falta de elegibilidade para o cartão de 

crédito.  

 

E1, P1: O Brasil é o único país no mundo que ainda emite boleto. As pessoas emitem o 

boleto e acabam não pagando e gera outro problema, que é o custo dessas transações não 

realizadas. [...]a pessoa está navegando às 10:00 da noite no sábado e compra no boleto, 

aí ela deixa para imprimir e pagar na segunda-feira, e na realidade ela pode não pagar. 

Porém, a criação desse boleto criou gerou uma reserva de mercadoria. Tem estudos de 

mercado que falam que quanto mais passa o tempo do boleto para ser pago, menores as 

chances daquela compra ser perfeita. Então, as empresas começam a mandar campanha 

depois de 4 horas porque a dificuldade é que você não consegue saber a toda hora qual 

boleto foi pago, então tem também esse problema da compensação que você acha que 

pagou o boleto e não pagou.  

 

E9, P1: [...] são os operadores financeiros, [...] os que têm algum poder que pode ou não 

ser usado, não que vai ser mal usado, mas pode ser mal usado, pode ter conflitos de 

interesse e, portanto, ser mal usado. 

 

A solução para as questões envolvendo sistemas eletrônicos de pagamento pode ser “a larga 

adoção de um sistema eletrônico de pagamento de padrão aberto. Se tal sistema fosse adotado, 

todos os intermediários adotariam em conjunto um sistema interoperável [...]” (ALBERTIN, 2010, 

p. 200). Para os entrevistados, Blockchain, também conhecida em inglês como “Distributed Ledger 
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Technology” – DLT, se mostra uma alternativa tecnológica promissora. Blockchain consiste no 

livro-razão público das transações realizadas em bitcoin.  

Um blockchain é uma lista crescente de registros, denominados blocos, que estão 

vinculados e protegidos usando criptografia. Cada bloco geralmente contém um ponteiro hash, 

como um link para um bloco anterior, um carimbo de data e hora e dados de transação. Por design, 

as cadeias de bloqueios são inerentemente resistentes à modificação dos dados (STAFF, 2016). A 

Harvard Business Review define como "um livro-razão aberto e distribuído que pode registrar as 

transações entre duas partes de forma eficiente e de forma verificável e permanente" (IANSITI; 

LAKHANI, 2017, p. 120) Para ser usado como um livro-razão, um bloco é tipicamente gerenciado 

por uma rede peer-to-peer, aderindo coletivamente a um protocolo para validar novos blocos.  

Uma criptomoeda (ou moeda criptográfica) é um recurso digital projetado para funcionar 

como meio de troca usando criptografia para garantir as transações, controlar a criação de unidades 

adicionais e verificar a transferência de ativos. Bitcoin, criada em 2009, foi a primeira criptomoeda 

descentralizada. Desde então, foram criadas várias criptografias. A Bitcoin e seus derivados 

utilizam o controle descentralizado em oposição aos sistemas centralizados de moeda eletrônica / 

bancos centrais. O controle descentralizado está relacionado ao uso de transações em banco de 

dados blockchains no papel de um livro-razão maior distribuído (GUTTMANN, 2014).  

 

E1, P5: Bitcoin é uma delas, não sei se vai vingar por questões técnicas e jurídicas, 

ninguém sabe se vai vingar. Algum grande stakeholder tem que comprar a ideia para 

começar a fazer isso vingar e ninguém sabe se o bitcoin é seguro ou se pode ter um afluxo 

de moeda de um dia para o outro. O Bitcoin não é uma moeda, ela é um tipo de ação. [...] 

essa flutuação da moeda ainda é um problema...  

 

E7, P6: Financeiros isso é um negócio bem complicado pelo seguinte: [...] o sistema 

financeiro tem que prover confiança. [...] E isso e uma coisa facilmente de ser atacada pelo 

Blockchain, que vai criar uma nova estrutura de confiança distribuída pela rede e se der 

certo, ela torna desnecessária uma estrutura formal de confiança, em termos de cartório ou 

coisa assim. [...] Operadores financeiros e uma área digital complexa, que está em risco. 

Eles migraram para a telefonia, mas se você pegar puramente o setor, na parte de nível de 

confiança, isso pode ser substituído por outras ferramentas que hoje já acontecem nessa 

área. 

 

E6, P1: A bitcoin, o uso de moedas virtuais, e uma certa limitação desse uso, afinal, tem 

que ter lastro, ou não tem, a questão da mineração. Blockchain e etc. trazem uma 

possibilidade nacional de certificação das relações na internet, que até então nós não 

tínhamos, há esse novo mundo que se abre para novas formas de certificação das 

transações na internet. Smart contracts, contratos que vão ser fechados por computador, 

sem nenhuma interferência de inteligência humana. 
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Em agosto de 2017, o valor total de todas as criptomoedas ultrapassou o valor de mercado 

do McDonalds, atingindo US$126 bilhões (RIZZO, 2017). Preocupados com as rápidas 

transformações em curso, o Banco Santander publicou relatório sobre bitcoin e impactos da 

tecnologia nos operadores financeiros, To Bitcoin or not to Bitcoin? (NAVARRO; MENDONÇA, 

2016):    

[...] acreditamos que um futuro com transações Bitcoin com seus baixos (ou não), os custos 

e taxas colocam em risco todo o modelo de negócio das empresas de crédito e débito. 

Adquirentes, como Cielo (por meio de MDRs líquido e receita POS) e bancos emissores 

(por meio de taxas de intercâmbio) potencialmente poderiam sofrer mais, em nossa 

opinião. [...] O risco aumenta na medida em que mais e mais comerciantes e fornecedores 

passam a aceitar bitcoins como forma de pagamento. [...] Acreditamos que o conceito de 

blockchain tem o potencial de redefinir as transações de dinheiro no mundo, aproveitando 

o poder das redes informáticas descentralizadas para eliminar o processo difícil, demorado 

e caro das negociações entre bancos. Bem como reduzir os custos transacionais, 

operacionais e de TI (NAVARRO, MENDONÇA, 2016).  

 

 Deste modo, as moedas criptografadas e Blockchain se mostram tecnologias com 

capacidades de criação de oportunidades, renovações institucionais e econômicas vigentes. 

Contudo, há o percalço da obtenção da confiança por parte da sociedade civil e das organizações. 

Para Martins (2016):  

 

A iniciativa regulatória às moedas criptografadas pode ser então comparada a outros 

momentos de conflitos entre as instituições jurídicas e tecnologias, como a disseminação 

dos downloads ilegais de músicas em MP3 que entraram em conflito com as legislações 

de propriedade intelectual, ou os sistemas de transmissões de viva-voz digitais pela 

internet (VOIP) que conflitavam com as regulações em telecomunicações (MARTINS, 

2016, p.166). 

 

O Banco Central do Brasil (BCB) criou um Grupo de Trabalho Interdepartamental para 

acompanhar as tecnologias digitais e seus impactos (SILVA C., 2017). Para Carney (2016), diretor 

do Banco Central Inglês, o segmento das Fintechs deve ser regulamentado, mas não estrangulado 

em seu nascimento.  

A categoria C2: Investimentos em Inovação e Tecnologia compreende as seguintes 

subCategorias: 

 

• sC 2: Empresas disruptivas; 

• sC 5: Marketplace; 

• sC 8: Modelo de negócio baseado em comparação de dados; 
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• sC 11: Plataformas de aproximação entre consumidores e fornecedores;  

• sC 26: Investimentos organizacionais em plataformas de tecnologia de ponta; 

• sC 27: Investimentos organizacionais em consultorias especializadas; 

• sC 32: Taxa de Inovação;  

• sC 33: Mão-de-obra e consultorias especializadas. 

 

A inovação foi difundida no ocidente pelo economista austroamericano Joseph Schumpeter, 

e seu trabalho tem sido relacionados aos ciclos de crescimento econômico (DRUCKER, 1987). 

Duas obras mais famosas de Schumpeter (1950, 1982) são presença constante nos trabalhos 

acadêmicos sobre o tema. O Manual de Oslo, que se propõe a orientar e a padronizar definições, 

propõe a seguinte definição para inovação, incorporando a experiência de pesquisa: 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um novo processo, ou um novo método de marketing, 

ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de 

trabalho ou nas relações externas (OCDE, 2006, p. 55). 

 

A Teoria da Inovação Disruptiva, originária da economia, atesta a importância das finanças 

nas inovações tecnológicas, reforça a importância dos aspectos financeiros nas pesquisas sobre 

inovações tecnológicas. De acordo com a teoria, a inovação capaz de criar novos mercados é 

geradora de empregos e carece muito do capital, enquanto que a inovação que leva à melhoria de 

performance carece de capital e de empregos de forma limitada. E, por último, a inovação que gera 

eficiência elimina empregos e libera capital para outras aplicações (CHRISTENSEN, 2012).  

A teoria também aborda a tecnologia da inovação, caracterizando como inovação 

disruptiva, aquela cuja tecnologia é tão simplificada que produz uma classe de consumidores nova.  

E a inovação classificada como sustentadora ou impulsionadora de performance diz respeito à 

substituição de produtos tradicionais por soluções novas e melhores. A inovação de eficiência está 

relacionada com perspectivas tecnológicas e novos modelos de negócio (CHRISTENSEN; VAN 

BEVER, 2014).  

As empresas disruptivas, como Uber e Airbnb, estão atreladas ao conceito de inovação 

tecnológica, que consiste na etapa intermediária entre a invenção e a difusão, a essência da 

abordagem neoschumpteriana, por ser o cerne daquelas transformações que ultrapassam os 

próprios limites tecnológicos e que configuram novos paradigmas tecnoeconômicos, que, por sua 
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vez, geram novos produtos ou processos capazes de entregar aos consumidores um produto ou 

serviço de forma diferenciada ao que era ofertado anteriormente. São empresas, ou startups que 

afetam os costumes institucionalizados na sociedade, dando guarida aos novos ciclos de 

acumulação de capital (CONCEIÇÃO, 2000).  

Contudo, ao lado das empresas disruptivas estão outras tantas que sucumbem. Para 

Nosengo (2008), a história do fracasso é mais interessante que a do sucesso. As histórias de sucesso 

se parecem entre si, enquanto que as histórias de fracassos variam mais. O jornalista italiano 

observou que para ter o insucesso basta apenas um só elemento, inadequado e distinto em cada 

empreendimento (NOSENGO, 2008).  

Os entrevistados argumentaram a não diferenciação entre as operações em loja física e 

virtual, entre comercial não eletrônico e eletrônico. Na prática contemporânea do comércio 

eletrônico, a definição de OmniChannel está ligada à evolução do multichannel: não há diferenças 

entre lojas físicas ou lojas online. O cliente conhece o produto na Internet e compra na loja física, 

e vice-versa (MONTEIRO, 2013).  

 

E1, P4: O que eles chamam de omnichannel, você não vai ter só uma venda pela internet, 

você vai ter uma venda transversal, a pessoa pode ir numa loja física e comprar online. 

Ela pode comprar pela Internet e reservar numa loja física, o ominichannel vai ser uma 

realidade cada vez maior. 

 

E2, P4: Faz sentido falar em e-commerce ainda? As operações vão ser todas integradas, 

mesmo o atendimento na loja vai ter algum ponto de contato digital, cada vez mais a gente 

vai entrar na loja e comprar pela internet ou comprar no site e retirar na loja. As empresas 

têm que estar preparadas para uma série de combinações que leve maior conveniência para 

o consumidor. 

 

E5, P8: Toda inovação tecnológica que se adquire agora, que está vindo, que deve se 

consolidar nos próximos anos, vai fazer com que o comércio eletrônico seja menos 

comércio e mais outra coisa eletrônica do que a gente conhece hoje. 

 

E9, P1: Eu acho que o futuro é de showroom, você vai ter showroom e a compra via 

internet. Não precisa ter estoque, não precisa ter nada. Então acho que showroons, - isso 

para mim é o futuro-, showroons, - futuro quase imediato-, showroons dando pontos de 

vendas eletrônicos onde a pessoa entra, faz sua compra com garantias de segurando tipo 

Paypal etc., e tal e para viabilizar, digamos, a transição do lazer de fazer compras que eu 

acho que é uma característica muito importante. 

 

E5, P8: O Uber já entra numa seara que, por exemplo, eu tenho dúvidas né? Talvez é algo 

que eu vou... entraria como comércio eletrônico ou já entra numa classificação de negócios 

digitais? Então tem alguns papers assim que começam a discutir um pouco essa questão 

de terminologia. 
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Outro fenômeno, citado pelos entrevistados, consiste no Marketplace, versão eletrônica dos 

shopping centers, uma opção para os pequenos e médios empreendedores que aumenta a 

visibilidade e contato com o público, além da diminuição do custo operacional. Marketplaces são 

plataformas on-line que facilitam operações de vendas ou de empréstimos entre indivíduos e 

empresas de pequeno e médio porte (BOUDREAU, 2017).  

A economia do compartilhamento (sharing economy) surge com as transações 

intermediadas por plataformas eletrônicas de aproximação entre consumidores e fornecedores. A 

economia compartilhada descreve uma transformação cultural, tecnológica e econômica, 

desencadeada por inovações em tecnologias de informação e comunicação (BOTSMAN; 

ROGERS, 2010; SCHOR, 2016; SUNDARARAJAN, 2013). Corporações como Uber ou Airbnb 

relatam bilhões em receitas. Consequentemente, os serviços de transporte e alojamento partilhado 

estão entre as plataformas de compartilhamento mais utilizadas. No entanto, a diversidade e a 

riqueza da economia de compartilhamento, bem como o seu potencial, só podem ser plenamente 

apreciados se olharmos para além dos poucos players que atualmente dominam a percepção pública 

(ANDREOTTI et al., 2017). 

 

E4, P11: A mudança da comunidade, física, vizinho, que virou virtual, redes sociais. 

Qualquer um faz parte, isso foi aumentado. Abriu oportunidade para qualquer 

empreendedor. Anunciar na TV é dar um tiro no meio da multidão. Produtos de uso 

comum, de limpeza, higiene pessoal, tem sentido, chocolate no horário nobre. Mas um 

produto muito de nicho, esquece. Um drone, nunca vou vender drone fazendo propaganda 

na Globo. [...]. Esse é um movimento que vem crescendo, a partir do Facebook. Elo7 deve 

ser um marketplace. Um novo mercado. 

 

E4, P4: [...] fortalecimento do Marketplace dos grandes varejistas, porque eles perceberam 

que a margem de lucro para eles, eles ganham mais dinheiro vendendo produtos de 

terceiros, do que vendendo os próprios produtos, sem a necessidade de estoque. Em última 

instância, o lojista nada mais é do que um canal de venda do fabricante, e quando ele abre 

para uma empresa como a minha vender, ele continua no mesmo papel, com a diferença 

que ele não precisa comprar, não precisa estocar, não precisa entregar, enfim, ele só fica 

com a margem de lucro limpa. Normalmente, eles cobram de 10 a 16%. É um bom 

negócio.   

 

E7, P1: Uma das frases de impacto sempre é que a Internet desintermediou o mercado e 

colocou consumidores e fornecedores praticamente em contato direto. Isso é meia 

verdade. [...] surgiu na verdade um outro intermediário, que são os intermediários que 

agregam ofertantes e atraem os consumidores. Pega, por exemplo, alguém como o 

Alibaba, ele tem zero produtos na prateleira e vende bastante coisa. [...] é melhor ficar na 

canoa de alguém que já é um grande shopping Center. Fazendo uma analogia com os 

velhos tempos, você pretende abrir uma quitanda no seu bairro ou entrar num shopping 

center e abrir uma loja de frutas e legumes.  
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Neste ambiente institucional, os mecanismos de classificação ou reputação da plataforma 

desempenha um papel pronunciado para o sucesso da transação. Informações financeiras mais 

sofisticadas e questões adversas de seleção se tornam irrelevantes nestes ambientes (CUMMING; 

HORNUF, 2017). A Internet tem impactado significativamente setores baseados em informação, 

como o de viagens. Plataformas de comparação de dados se tornaram um novo modelo de negócio. 

A informação tornou-se elemento-chave para a competição e deu origem a uma categoria de 

organizações viabilizadas pela TI (VINCENTIN; HOPPEN, 2003).  

 

E3, P14: A gente está vivendo isso, Uber é um serviço baseado em reputação. O Reclame 

Aqui dá a reputação das empresas. O AirBnB é um serviço baseado em reputação. Você 

termina de usar o quarto do AirBnB você avalia e você é avaliado.  

 

E6, P11: [...] não é mais o que está no reclame aqui do Estadão, ou no Boca no Trombone 

da Band, mas é um site que lista e ranqueia, ou o Trip Advisor que vai lá ver o que cada 

usuário fala do hotel, eu estou criando um novo stakeholder que antes não existia.  

 

E6, P6: [...] os mecanismos de reputação que se instauram na internet, eu acho que eles 

têm bastante legitimidade. 

 

Os entrevistados apontaram duas necessidades: a de investimentos organizacionais em 

plataformas com tecnologia de ponta e em mão de obra e consultorias especializadas, e a melhoria 

da taxa de inovação do país.   

 

E1, A1: A tecnologia: a plataforma de tecnologia tem que ser sempre de ponta, com sites 

responsivos. 

 

E3, P2: Tem que repensar o modelo de negócio, tem que repensar o modelo de 

investimento, tem que repensar o modelo de inovação. Precisam inovar. Tem muita coisa 

nova acontecendo. Tem muita empresa que está deixando de atender, está deixando de 

perceber. Tirando uma fotografia do Brasil, ele é essencialmente um povo muito reativo. 

A gente apaga o incêndio e a gente não se previne. Principalmente no campo de Internet. 

Investimentos em tecnologia são investimentos consideravelmente elevados. Mas é 

preciso investir. 

 

E5, P2: Falta essa parte de adequar sua própria gestão, então fazer investimento correto, 

adotar procedimento interno, adequar a empresa pra usar esse canal eletrônico e eu acho 

que aí que ela deveria embarcar nisso, acho que é mais fácil. 

 

E1, P10: Esse tipo de consultoria também tem pela Internet. Para fazer um site melhor, 

uma identidade visual melhor [...] para que você consiga atingir o objetivo. 

 

E8, P1: [...] não encontram profissionais capacitados tecnicamente para fazer uma análise 

de risco, para fazer uma logística, para fazer uma operação financeira. [...]. Então, hoje 

tem muito profissional que ele fala do Facebook Marketing, do Google, mas ver a ação no 

e-commerce, daí falta gente. [...] E do ponto de vista tecnológico de inovação, também 

existe um gap no Brasil [...] o Brasil, ele não forma inovadores, o Brasil não é um país 
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inovador, então a gente não vê aplicativos inovadores, a gente não vê sistemas inovadores, 

a gente não vê tecnologias novas surgindo vindas no Brasil. Isso em função dos problemas 

de não investimento em educação, em pesquisa e tecnologia. [...] isso é uma pena porque, 

por outro lado, enquanto o país não é inovador, não tem uma cultura inovadora, o país tem 

uma cultura empreendedora, a gente vê muita startup, muita empresa abrindo uma coisa 

aqui, outra ali, mas assim, inovação [...] eu diria 0.5. Então, se a gente conseguisse em 

algum momento juntar a capacidade empreendedora com a capacidade de inovação 

realmente teria um salto... seria um salto bem interessante. 

 

E1, P7: A única coisa que a gente tem de fazer isso é ter uma governança de internet clara, 

criando um ambiente digital favorável. Para que a gente possa ter startups de qualidade, 

para que a gente possa ter uma legislação próxima ao resto do mundo. 

 

 

A categoria C3: Privacidade e Segurança foi formada a partir das subCategorias: 

 

• sC 3: Governança da Internet; 

• sC 29: Inclusão Digital; 

• sC 17: Leis específicas para a Internet; 

• sC 30: IoT + IA; 

• sC 7: Inteligência Artificial (Chatbot). 

 

Esta categoria agrega, direta ou indiretamente, considerações de ordem ética e social, 

socioeconômicas, e dos direitos humanos relacionados ao uso da Internet, como a inclusão digital; 

consoantes com a teoria (KURBALIJA, 2016; SOLAGNA, 2017).  

 

E1, P7: A única coisa que a gente tem de fazer isso é ter uma governança de Internet clara, 

criando um ambiente digital favorável. Para que a gente possa ter startups de qualidade, 

para que a gente possa ter uma legislação próxima ao resto do mundo. 

 

E1, P3: São necessárias alterações legislativas, leis específicas ou melhores para esse 

ambiente digital. 

 

E9, P7: [...] digamos que uma empresa de telecomunicações possa ser sócia de uma outra, 

Ponto Frio, aí você entra no mercado competindo com Ponto Frio, mas você está embaixo 

da mesma operadora. Por que que ela vai te dar uma banda confortável, cada vez que você 

entra, que um cliente entra na sua rede? Ela pode dificultar a sua vida. Ela pode não ser 

neutra, não pode ser independente, ela pode fazer isso. Em geral não faz, mas pode ser um 

risco. 

 

E6, P4: No Brasil, a gente nunca pode esquecer da dificuldade de inclusão digital. Na 

verdade, nosso nível de inclusão digital não é tão alto. 
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E6, P8: [...] certamente a inclusão digital. Inclusão digital, não só. Ter acesso à Internet, 

mas não só. Digital no sentido de qualidade de nossos serviços de telecomunicação, preço 

de nossos serviços de telecomunicação, disponibilidade pública de nossos serviços de 

telecomunicação, universalização dos serviços. 

 

E7, P9: [...] existem os usuários entrantes o tempo todo na internet, se tivesse alguma coisa 

que ajudasse a segurança desse usuário seria bom. 

 

A Lei 12.965/14, conhecida como o Marco Civil da Internet, estabelece princípios, 

garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. A lei foi pioneira e prevê a garantia 

da proteção dos dados pessoais e da privacidade dos usuários, da liberdade de expressão, o debate 

público sobre regulamentação e a retirada de conteúdos da rede. A Lei é alvo de polêmicas, com a 

existência de dezenas de projetos para regulamentá-la. Dentre os temas de maior controvérsia estão 

a neutralidade da rede (art. 9º), a aplicação da lei brasileira aos provedores de aplicação sediados 

em país estrangeiro sem filial no Brasil (art. 11), a responsabilidade civil dos provedores de 

conexão ( art. 18) e de aplicações (art. 19 e 21) por conteúdos gerados por terceiros, bem como: 

contratos com franquias de operadoras que limitam o consumo de dados para os clientes, a 

permissão para a suspensão do funcionamento de aplicativos de comunicação como WhatsApp, o 

recolhimento de nome e CPF de todas as pessoas que comentam em sites, limitar aos delegados de 

polícia e outras autoridades o acesso aos dados pessoais e a remoção de conteúdo (ALMEIDA, 

2017; DELMASSO et al., 2014; FARINACCIO, 2017; OLIVEIRA, 2014). Neste sentido, os 

especialistas entrevistados mencionam o Marco Civil da Internet como uma conquista, mas que 

precisa de ajustes.  

 

E6, P3: O Brasil inaugurou essa ideia de Marco Civil da Internet, mas ainda assim tem 

muito por fazer. E não vejo horizonte, na nossa situação política, para que isso volte a ser 

prioridade, e isso é um pouco preocupante no Brasil. 

 

E1, P7: [...] tem um tal de Marco Civil da Internet que não faz sentido para mim, eu não 

vou dar meus dados, eu não vou ceder dados para o governo brasileiro ferindo a legislação 

de meu país de origem. 

 

A era moderna é marcada pela crescente confiança no poder dos dados (VERHULST, 

2017). Em tecnologia da informação, Big Data consiste em um grande conjunto de dados 

armazenados e se tornou a solução para problemas sérios e persistentes, como a corrupção, a fome 

e a crise dos refugiados, e que pode subsidiar a gestão estratégica empresarial, identificando 

ameaças e oportunidades, forças e fraquezas por meio da obtenção de grande quantidade de dados 

que obedece aos chamados 5 Vs: velocidade, volume, variedade, veracidade e valor 
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(BRETERNITZ; SILVA, 2013). Como decorrência, os softwares, os sistemas e a forma como os 

usuários interagem passam por redefinição. O termo Inteligência Artificial (IA) foi cunhado em 

1955, para máquinas capazes de executar tarefas que exigiam inteligência quando realizadas por 

seres humanos (VENKATACHALAM, 2017). 

O aprendizado automático ou de máquina – machine learning – consiste em um subcampo 

da ciência da computação que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões. Em julho de 2017, 

Facebook desligou um par de robôs de seu instituto de pesquisa em IA que estavam aprendendo a 

negociar imitando o comércio e o escambo. Porém, quando colocados para negociarem um com o 

outro, apelidados de Alice e Bob, eles começaram a aprender sua própria forma de comunicação. 

A conversa de robot, chatbot, levou à divergência da linguagem humana à medida em que os 

agentes desenvolviam sua própria linguagem para negociar (FIELD, 2017).  Estamos projetando 

um ambiente em que as máquinas antecipam necessidades e desejos, levando a um novo paradigma 

computacional (VENKATACHALAM, 2017).  

Chatbot tem sido utilizado em serviços de telemarketing com sucesso. O serviço IBM 

Watson Personality Insights fornece uma Interface de Programação de Aplicativos (API) que 

permite que os aplicativos obtenham informações sobre mídia social, dados empresariais ou outras 

comunicações digitais. Utilizando análises linguísticas, o serviço infere características de 

personalidade intrínseca dos indivíduos, que auxiliam para a melhora na aquisição, retenção e 

engajamento dos clientes (IBM, 2017). 

Para Getschko (2017), ao abordar a IA, ressalta a existência de duas visões sobre a 

tecnologia: uma sobre seus amplos benefícios, e outra, sobre seus fatais riscos. Elon Musk, criador 

da Tesla e da SpaceX e, portanto, do setor de IA, advertiu os governos sobre a necessidade de se 

buscar maior entendimento quanto aos riscos desta tecnologia. Já, Mark Zuckerberg defende 

pesquisas ilimitadas nesta área por conta dos benefícios que trará a humanidade.  

 

No final de 2016, o IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) publicou um 

documento de mais de 100 páginas chamado “Projetos Eticamente Alinhados” em que 

abre à discussão pública, exatamente, a necessidade de se incluir a ética entre os principais 

componentes de um projeto tecnológico, notadamente os de Inteligência Artificial. No 

sumário do documento aparece a busca da “eudemonia” - um termo cunhado por 

Aristóteles em Ética a Nicômaco – para definir o que seria o maior anelo do ser humano: 

viver uma vida plena, com bom espírito e felicidade. [...] Estamos, portanto, numa 

encruzilhada ética, tecnológica, mas também semântica: o demônio que invocaremos será 

uma espécie de Zorba, …ou de Mefistófeles? (GETSCHKO, 2017). 
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Para finalizar sua coluna no Link Estadão, ele afirma “ Estamos, portanto, numa 

encruzilhada ética, tecnológica [...]” (GETSCHKO, 2017). Nesta Categoria, houve manifestação 

de preocupação com relação à tecnologia, em consonância com o corrente debate: 

 

E6, P9: Se fala muito hoje em dia que é a precarização do trabalho, ao lado de uma 

substituição de Mao de obra por uma Mao de obra artificial, por tecnologia, se observa 

também uma precarização da Mao de obra utilizada nos call centers, nos serviços mais 

acessórios. Então esse é um ponto que tem que se prestar atenção. 

 

E7, P14: Claro que isso pode depois degenerar e pode virar uma droga e pode controlar 

todo mundo, eu não sei o que o vai acontecer com a inteligência artificial, essas coisas são 

perigosas. 

 

E6, P1: Ao invés do atendente de telemarketing do Magazine Luiza ou da TAM ser uma 

pessoa, e que vai te atender como uma pessoa, ela é virtual, alimentada por IA, então tem 

algoritmos, tem como softwares serem alimentados de forma a saberem que quando o 

consumidor está descontente, ele age de tal forma. Então, a resposta que a empresa de 

comércio varejista tem que dar é nesse sentido. E daí é quase um isolamento desse caráter 

humano do telemarketing, de quem está do outro lado. Baseado na frequência da reação 

das pessoas já tem um algoritmo que indica aja dessa forma, responda dessa forma. Eles 

têm até estatística de que diminui o índice de devolução de produtos. Todas essas 

tecnologias têm um impacto enorme no B2C. 

 

E5, P4: Se você pegar todo o ambiente que está associado com inteligência artificial essas 

coisas todas, para o varejo as empresas que estão com mais capacidade, mais próxima do 

processo de inovação, elas já estão trabalhando (pesadamente) sobre isto.  

 

A categoria C4 – Aspectos Econômicos, é composta pelas seguintes subCategorias: 

• sC 9: Economia brasileira; 

• sC 10: Economia Informal. 

 

Na opinião dos especialistas entrevistados, o comércio eletrônico não prospera, se não 

houver investimentos no setor, e se a economia brasileira estiver ruim, havendo ligação direta com 

a instabilidade gerada pela crise política brasileira nos últimos anos. A assessora técnica do CGEE, 

Mayra Juruá, destaca a necessidade estratégica de uma agenda ampla para tratar do 

desenvolvimento econômico do país. “Trata-se de um processo de digitalização da economia, que 

é uma tendência mundial. Isso passa por todos os setores da economia, mas, também, da sociedade. 

Por articular diversos órgãos de governo, ela não deixa de ser uma potencializadora da participação 

democrática” (CGEE, 2017a). 

Convencionalmente, a economia informal é considerada um obstáculo ao crescimento 

econômico mais amplo. Contudo, recentemente há uma descrição mais positiva como meio útil 
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para expandir oportunidades aos desprovidos de recursos financeiros dos substratos inferiores da 

sociedade (WILLIAMS et al., 2016). A economia informal, quer por uma situação contingencial 

econômica, quer como tipo de relação que se estabelece em plataformas inovadoras, também foi 

mencionada. As TICs permitiram a expansão do chamado consumo colaborativo – atividade de 

obtenção, distribuição e compartilhamento de bens e serviços coordenados por plataformas 

comunitárias online (HAMARI et al., 2015). O impacto da economia colaborativa aponta para um 

benefício para todos os consumidores e não apenas para os participantes da economia do 

compartilhamento (ZERVAS; PROSERPIO; BYERS, 2014).  

 

E1, P5: Economia colaborativa. " Esse modelo de economia colaborativa precisa passar 

por um amadurecimento. [...] no médio e longo prazo talvez feche e só quem tem dinheiro 

vai usar Uber, porque é motorista insatisfeito e tudo isso pode acabar pagando a conta. 

Então, a economia colaborativa tem um revés negativo pela dificuldade da pessoa 

conseguir ganhar por mês dois mil reais. 

E outra incerteza é o Brasil, a economia no Brasil né? 

 

E1, P8: E a economia de modo geral. O e-commerce só funciona em uma economia 

prospera. Em uma crise, ainda que eu possa ganhar com o e-commerce eu estarei perdendo 

nas lojas físicas.  

 

E5, P8: [...] macroeconomia, todos os indicadores de crise econômica ou não crise 

econômica vai influenciar. [...]. Então, por exemplo, se nós continuarmos em crise o 

comércio eletrônico vai acontecer, mas muito mais voltado pra redução de custos das 

empresas do que efetivamente qualquer outro tipo de inovação mais (melhorzinha) 

 

E6, P8: Econômicas, passaria por todas as variáveis macroeconômicas, enfim, juros, 

capacidade de se financiar no mercado, e aí eu acho que num cenário de crise, falar de 

variável econômica é falar também de impacto de inadimplemento nessas empresas. 

Porque tem um nível de fraude no pagamento das empresas de B2C mas eu acho que o 

que mais preocupa é o inadimplemento em cadeia. Pensando em variável econômica, eu 

acho que essa é uma variável importante. 

 

E6, P1: Fornecedores estes que nem sempre são profissionais. 

 

E4, P3: [...] nos Marketplace, no Mercado Livre, mais especificamente, a sonegação é 

muito grande. Não é improprio dizer que 70% dos que vendem lá vendem sem nota, 

tirando as lojas oficiais, os grandes, a maior parte não emite nota. É comum, se você for 

usuária do Mercado Livre, dificilmente você vai receber uma nota fiscal. 

 

E6, P1: Concorrência de plataformas de aproximação entre fornecedores e consumidores. 

Fornecedores estes que nem sempre são profissionais, trazendo consequências para 

regulação, direito do consumidor. 

 

 

A categoria C5: Carência de Infraestrutura Nacional, inclui as seguintes subCategorias: 

• sC 12: Infraestrutura brasileira; 
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• sC 13: Fontes Energéticas alternativas; 

• sC 4: Operadores logísticos. 

 

O maior desafio para as lojas virtuais continua sendo na sua parte operacional, incluindo a 

logística (SALVADOR, 2010). Os entrevistados ressaltaram a importância desta categoria, estando 

de acordo com a referencial teórico encontrado. Ao chamado “custo Brasil” tem se atribuído 

considerável influência na formação dos custos da economia, contribuindo para a inserção do Brasil 

em uma colocação de baixa competitividade na perspectiva internacional, aberta e globalizada 

(CASTOR, 2017).  

O mercado dos prestadores de serviços logísticos está em transformação. Com o incremento 

do B2C e a adesão das classes C e D à Internet faz com que as empresas tenham que reconfigurar 

seus sistemas de logística para atender ao aumento de grande número de pequenos pedidos, maior 

dispersão geográfica, curto prazo de entrega, maior dificuldade de previsão de demanda. Nesse 

contexto, a busca por outsourcing de distribuição física tem se destacado, com as empresas 

ponto.com, firmando parcerias com empresas de encomendas expressas, mais aptas ao atendimento 

de pessoas físicas. A expectativa é que os prestadores de serviços logísticos passem a realizar todas 

as relações relacionadas com a distribuição física, como o postponement, ou postergação da 

diferenciação – atividades de finalização do processo de produção como montagem final dos 

produtos, posterior devolução de aparelhos submetidos à assistência técnica, etc. (NOVAES, 2016, 

s/n).  

De acordo com o Banco Mundial (2002, 2010), uma das principais dificuldades para a 

universalização do acesso à infraestrutura de telecomunicações e Internet nos países em 

desenvolvimento, é a constância de áreas deficientes em cobertura de infraestrutura nesses países, 

o hiato de acesso, que apresenta um alto custo de atendimento e população de baixa renda. De 

acordo com o governo, as soluções de acesso nas áreas mais remotas exigem redes via satélite, e 

que é importante o estabelecimento de políticas públicas que assegurem o acesso à Internet aos 

órgãos do Poder Público, como as instalações administrativas, educacionais, de saúde, de segurança 

pública e também das Forças Armadas. 

 

Uma vez presente esta infraestrutura, abre-se a possibilidade de desenvolvimento de 

diversos modelos de negócio para a serviços de Internet à população em geral. À medida 

em que as crianças e jovens tenham contato com a tecnologia no contexto do ensino, 
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ampliam-se a oferta de serviços para famílias, seja para acesso aos serviços de governo 

digital, seja para comércio e prestação de serviços, lazer e cultura (CGEE, 2017b). 

 

A mobilidade das entregas de bens temáticos na cidade é um desafio no desenvolvimento 

urbano sustentável por conta das emissões de CO2, do ruído na cidade, do congestionamento 

urbano. O desenvolvimento das vendas pela Internet com impacto positivo precisará de soluções 

adequadas em termos de sustentabilidade energética (WILLIAMS; TAGAMI, 2002). Os 

mineradores das redes Bitcoin blockchain buscam 450 mil trilhões de soluções por segundo em 

esforços para validar transações, utilizando quantidades substantivas de energia do computador 

(BOERSMA; BULTERS, 2016). 

 

E2, P1: Existe toda uma questão logística que é muito particular do Brasil, o fato de 

infraestrutura logística.  

 

E8, P1: E quando a gente olha para fora das empresas, olhando do ponto de vista do Brasil, 

a gente tem um gargalo muito grande em infraestrutura né? 

 

E4, P6: Uma das coisas mais importantes de todo e-commerce, depois dessa infraestrutura 

é o operador logístico. 

 

E6, P8: [...] qualidade de nossos serviços de telecomunicação, preço de nossos serviços de 

telecomunicação, disponibilidade pública de nossos serviços de telecomunicação, 

universalização dos serviços. [...] e estamos falando de uma infraestrutura que independe 

da empresa. 

E7, P6: Telecomunicações e um stakeholder importante, ele fornece infraestrutura para as 

conexões. Certamente eles gostariam de ir além disso, de entregar aplicações também, de 

entregar conteúdo, coisas que hoje eles não fazem. Todo o conteúdo que você recebe pela 

sua linha de conexão na sua casa não é gerado por nenhuma das teles, e gerado pelo mundo 

da web. 

 

E3, P5: A questão da energia e da falta de um investimento mais maciço em energias 

renováveis é um problema. 

 

E10: Eu vejo que muitas pessoas acabam desistindo de uma compra pelo alto valor do 

frete, que às vezes chega a ser o mesmo preço ou mais caro que o próprio produto. 

 

A categoria C6: Entraves no Sistema Tributário foi composta pelas duas subCategorias 

a seguir: 

• sC 14: I.C.M.S; 

• sC 15: Reforma Tributária. 

 



108 

 

 

“O que não dá nenhum sinal de luz no fim do túnel, é a queda no peso da carga tributária 

brasileira. Não bastasse ser alta e sufocante, ficou mais burocrática após as mudanças nas regras 

do ICMS” (ATLAS, 2017). 

A Constituição atribuiu competência tributária à União para criação de lei geral sobre o 

I.C.M.S. (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por meio da Lei Complementar 

87/1996, a chamada Lei Kandir. O ICMS consiste da manutenção de uma reprodução, considerada 

arcaica, do modelo Francês e Alemão que lá vigorou no período de 1914-1918. O ICMS é tema de 

disputas, a Guerra de ICMS entre os Estados, e é apontado como grande percalço para o setor. 

Além do I.C.M.S., alguns especialistas mencionaram a necessidade de uma ampla Reforma 

Tributária. 

 

E1, P9: A gente precisava jogar fora o ICMS que é uma espécie de VAC, que é Valor 

Agregado. Só por curiosidade, o ICMS foi uma lei tributária francesa da década de 50 que 

ficou lá 3 anos em vigor e que depois abandonou, jogou fora, e o Brasil continua faturando 

isso faz quase meio século já. No mundo inteiro isso já foi unificado.  

 

E1, P8: Tem a tributação, guerra de ICMS Estadual. Então ter um centro de distribuição 

em Goiás é mais barato do que ter em São Paulo. Qualquer venda pela internet feita pelo 

estado do Ceará, o Ceará quer tributar, quer colocar uma taxa a mais porque ele acha que 

está perdendo ICMS com isso. Então acontecem essas brigas, daí a mercadoria fica parada 

e você tem que pagar um custo maior, custo de frete.  

 

E2, P1: Uma dificuldade de legislações estaduais, de tributação. Isso é um complicador 

também para quem faz comércio eletrônico.  

 

E2, P4: Como o caso da legislação do ICMS. A gente já está até cansada dessa discussão 

da cobrança na origem ou no destino, que chegou a inviabilizar algumas operações de e-

commerce de pequenas e médias empresas de varejo. Foi quando as empresas com 

SIMPLES foram isentas de recolhimento que foi resolvido. A própria questão era mesmo 

a burocracia, nem era nem o valor. As empresas tinham que gerar duas guias de 

recolhimento por venda, quando era venda indexada. Daí o pequeno tinha que entrar no 

site de cada estado para a emissão da guia. 

 

E10: Primeira coisa que eu consigo pensar é a questão política, isso interfere diretamente 

nas questões de consumo. Por exemplo: com o aumento da gasolina os fretes vão ficar 

mais caros, ou podem ser criados novos impostos, isso é uma dificuldade para empresas 

também, pois gera incertezas e insegurança para investimentos. 

 

Dos desafios apresentados na categoria C5 para o alcance de regiões remotas dos serviços 

logísticos e de infraestrutura de telecomunicações são objetivos de algumas iniciativas públicas. O 

relatório do Tribunal de Contas da União – TCU, Política Pública de Inclusão Digital, de 2015, que 

contempla o Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para 

Implantação de Redes de Telecomunicações – REPNBL. Na consulta pública realizada pelo CGEE, 
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uma das ações estratégicas propostas pelo governo está o incentivo aos governos estaduais para a 

implantação de políticas de desoneração tributária para interiorização da cobertura das redes do 

Serviço Móvel Pessoal, a exemplo do que alguns Estados já realizaram. 

O ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou no dia 

1º de agosto de 2017, a consulta pública da Estratégia Brasileira para Transformação Digital. O 

documento reúne diretrizes e metas para a digitalização da economia brasileira nos próximos anos 

e a sua versão final será enviada como minuta de decreto à Presidência da República. No 

documento, o governo reconhece a necessidade de reformulação dos mecanismos jurídicos e 

tributários para a redução dos custos e riscos de investimento, bem como a carência da facilitação 

para formas mais complexas de composição de capital para ampliação dos mecanismos disponíveis 

para aportes de investimentos em startups. Também pretende, visando a alavancar os novos 

modelos de negócio, “Integrar os processos de cobrança e operações acessórias concomitantemente 

com os procedimentos de expedição de exportação via comércio eletrônico, de forma automatizada 

on-line e off-line, incluindo tantos os processos logísticos quanto os tributários” (CGEE, 2017b). 

 

A categoria C7: Aspectos legais foi formada a partir das seguintes subCategorias: 

• sC 16: Políticas específicas para o setor B2C; 

• sC 18: Código de Defesa do Consumidor; 

• sC 19: Regulamentação de tratativa de dados pessoais e sua titularidade; 

• sC 20: Reservas de mercado; 

• sC 25: Transações internacionais; 

• sC 21: Direito concorrencial. 

 

Esta categoria abrange as manifestações dos especialistas entrevistados em direção a ações 

regulatórias, sejam do espaço cibernético, sejam da proteção dos direitos dos consumidores que 

por lá realizam operações financeiras, sejam no direito concorrencial e nas novas formas de utilizar 

a tecnologia.  

Retrocedendo no tempo, as atividades de diferentes grupos da sociedade civil tiveram 

influência sobre o Conselho de Direitos Humanos da ONU (WEBER, 2013). Em junho de 2012, o 

Conselho adotou uma resolução sobre a promoção, proteção e gozo dos direitos humanos na 

Internet (HUMAN RIGHTS COUNCIL, 2012). Na medida em que a Internet atinge a maturidade, 
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implantações equivocadas de tecnologia ou abordagens imprudentes para importantes questões 

técnicas e políticas, mesmo quando bem-intencionadas, carregam o risco de fratura da Internet, 

impedindo o seu crescimento e a capacidade de mantê-la segura. Estes desafios têm um impacto 

sobre a viabilidade econômica das empresas comerciais, bem como a sustentabilidade das 

organizações de interesse público, cujo modelos de negócios e de serviços dependem da Internet 

(GETSCHKO, 2008). 

A prerrogativa judicial para o bloqueio de plataformas sociais a fim de obtenção de provas 

processuais também afeta os ativos organizacionais, em especial os das PMEs (Pequenas e Médias 

Empresas) indicando o poder que as alterações deliberadas na Internet, isto é, em sua governança, 

pode afetar as organizações (NOVAIS et al., 2016). 

  

E1, P7: se a gente não se atualizar em alguns pontos tecnológicos e culturais, diga-se 

legislação também, vai acontecer de novo uma reserva de mercado como a que aconteceu 

na década de 70. [...] tem muita empresa tradicional que oferece serviços muito bacanas 

online e que não aceita cartão de créedito do Brasil. [...] então tem empresas internacionais 

que preferem não trabalhar no Brasil, porque a legislação é caótica, muda a todo tempo e 

é complexa de ser seguida.  

 

E7, P6: Reguladores, a internet deveria ser não regulada. Existem reguladores para 

telecomunicações, agora existem áreas da internet que ainda não estão bem resolvidas, 

que é a área dos impostos, como se faz com os impostos, ou não impostos, em que país 

você está operando, vemos esse sujeito opera no Brasil e não recolheu.... na verdade toda 

a internet opera no Brasil, um site da Tailândia opera no Brasil, um site de Botsuana opera 

no Brasil, então como é que é que você decide quem opera no Brasil ou não. Mas tem uma 

filial. Se tem uma filial, e outros 500. Tem um prédio em que eu posso entregar uma 

ordem. Mas se o cara simplesmente opera internet não há como dizer se e algo que opera 

no Brasil ou não. 

 

E6, P5: Uma delas é se nosso direito concorrencial vai mesmo reagir ao comércio 

eletrônico, às novas tecnologias. Se todo nosso aparato judicial e administrativo vai 

conseguir dialogar com essa nova realidade. Por vezes, parece que todo o aparato está 

atrasado com relação a isso, reutilizando conceitos antigos para tentar encaixar. [...]) Eu 

acho que as incertezas são regulatórias. 

E6, P6: É essencial nesse negócio a titularidade dos bancos de dados. Os titulares desses 

bancos de dados que reúnem hábitos dos consumidores, número de vezes que comprou tal 

produto, número de vezes que acessou o site, que ofertas que viu. Todo esse conjunto de 

dados que faz com que a empresa direcione a sua atuação.  

 

E6, P8: Variável política, a gente tem colocar como prioridade uma regulação desse setor, 

uma regulação dessas novas tecnologias, que é algo difícil e que eu acho que está um 

pouco fora do horizonte. E para falar de exemplos mais distantes de um B2C tradicional, 

mas que podem ser incluídos, um streaming de música não tem regulação, eu tenho 

dificuldade de saber qual tipo de imposto, há uma dificuldade mesma pela incapacidade 

mesmo do governo de atuar rapidamente na compreensão dessas novas tecnologias e na 

regulação dessas novas tecnologias. Então isso é uma variável externa que dificulta. 
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E6, P10: Eu acho que é algo que a gente não dá muita importância como consumidor, mas 

quando você fala para o Wase vou da minha casa para o meu trabalho e cadastra tudo, ele 

tem mapeado todos os seus hábitos. O Wase não é de graça. No fim das contas você está 

pagando ele com os seus dados. Então os titulares desses bancos de dados são muito 

poderosos. Ao ponto também de haver hoje uma integração entre o mercado de seguros e 

o mercado desses titulares de bancos de dados. Porque muitas empresas de seguro não têm 

o mapeamento dos hábitos das pessoas como uma empresa de internet tem. Então isso é 

muito interessante, isso mostra o quanto essas empresas ganharam poder e então elas têm 

novas funcionalidades para esses dados. A pergunta é pode usar, não pode usar, aí é que 

precisa de uma regulação. 

 

E8, P1: [...] a gente sabe que por trás de todas as leis ou de quase todas as leis existe o 

interesse, infelizmente, [...] nem sempre é um interesse que privilegia o crescimento, então 

a gente vê leis que são comunistas, têm leis que são eleitoreiras, têm leis que são até 

mafiosas. 

 

E9, P7: Agora, os grandes também sofrem riscos, aí tem riscos. São leis que afetam o 

negócio. 

 

 

Em todas as entrevistas, houve consenso entre os entrevistados, exceto em duas ocasiões, em que 

houve polarização de opiniões. A primeira ocasião ocorreu nesta categoria. Se estivéssemos utilizando o 

critério de classificação de acordo com o tipo de relação psicológica, mantida em relação ao objeto 

(BARDIN, 2016, p.17), com a síntese dos resultados em forma de dupla entrada, nesta categoria, poderíamos 

ressaltar as opiniões antagônicas de dois especialistas sobre o CDC (Código de Defesa do Consumidor): 

 

 
E6, P5: Quanto ao direito do consumidor, eu realmente acho que é um ramo do direito que 

conseguiu uma estabilidade e uma difusão no nosso judiciário, no nosso administrativo, 

que eu não vejo mais o direito do consumidor como uma variável, como uma incerteza. 

Eu acho que ele hoje é bastante respeitado, ele é muito respeitado inclusive no comércio 

eletrônico, o comercio eletrônico se adapta prá isso, eu só vejo aqui uma certa resistência 

dessas plataformas de aproximação de consumidor e fornecedor de se adaptarem a ele. 

Pense no AirBnb, o próprio Uber, como é que ficam essas plataformas de aproximação, 

elas se equiparam ao fornecedor para fins do consumidor? Me parece que sim, me parece 

que essa é uma resposta fácil, mas é o único ponto ainda que fica uma certa dúvida no 

direito do consumidor. Mas tirando isso, eu acho que hoje as empresas de e-commerce já 

veem o direito do consumidor como uma variável fixa. Não é condições normais de 

temperatura e pressão, que não é o direito do consumidor que vai ser respeitado. Eu acho 

que aí é diferente das novas tecnologias. 

 

E1, P3: Legislação, e a aplicação do CDC (Código de Defesa do Consumidor), e a parte 

tributária. São necessárias alterações legislativas, leis específicas ou melhores para esse 

ambiente digital. O prazo de arrependimento de 7 dias foi criado na época em que se 

faziam vendas por telefone. As organizações B2C tem que comunicar esses problemas 

todos, levar para a sociedade para que ela tenha um maior conhecimento. Projetos de Lei, 

campanhas, desconto se a pessoa entender o que está fazendo.  

 

E1, P7: E outras, imagina você o CDC aplicado para todo mundo, tenta fazer uma compra 

num site chamado Alibaba e recebe o produto e diz, não quero, vou devolver. Você vai 

ouvir um “se vira”. Eles assumiram um risco, assumiram não estar de acordo com a 
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legislação para estar fazendo negócios aqui. Tem outras empresas que dizem que não 

querem assumir esse tipo de risco, logo não vou transacionar com o Brasil. 

 

 A categoria C8: Política de Segurança da Informação, agrupa duas subCategorias, a 

saber: 

• Ransomware; 

• Investimentos organizacionais em segurança de TI; 

 

Uma questão fundamental que permeia a preocupação, tanto dos comerciários como dos 

clientes, é a segurança de dados e de suas estruturas computacionais físicas de conexão. Os ataques 

cibernéticos dos ransomwares Wanna Cry e Petya que varreram os computadores em mais de 150 

países, mostrando a vulnerabilidade dos sistemas de segurança, levou organizações ao redor do 

globo a repensar suas rotinas (CAPELAS, 2017; ESTES, 2017). A ameaça que os hackers 

criminosos, os crakers, apresentam para a segurança e para os ativos das organizações é 

incontestável. A fim de neutralizar os danos aos ativos das empresas, que podem chegar a todo o 

departamento de TI, ou para retaliar a concorrência, empresas começam a contratar hacker ético, 

stakeholder ‒ nascido, ou empoderado, no ambiente digital (OLHAR DIGITAL, 2015; 

ECONOMIA ESTADÃO, 2015; SIQUEIRA, 2017, WIELKI, 2011).  

Uma questão fundamental que permeia a preocupação dos comerciários e dos clientes é a 

segurança de dados e de suas estruturas computacionais físicas de conexão. A adoção massiva de 

mobilidade traz novos riscos com notebooks e smartphones que nas empresas anteriormente eram 

distribuídos apenas para os executivos e hoje todas as equipes utilizam, mudando, assim, o 

perímetro das ferramentas de trabalho (SIQUEIRA, 2017).  

A ameaça que os hackers criminosos, os crakers, apresentam para a segurança e para os 

ativos das organizações é incontestável. Com o tempo, cada indivíduo deixa rastros armazenados 

na nuvem. Além de percorrerem os caminhos trilhados, os hackers criminosos se escondem por 

trás de sites de divulgação de notícias de celebridades, receitas detox, de mensagens eletrônicas 

que aproveitam da falta de letramento digital e pede ao leitor que confirme seus dados bancários, 

por exemplo. Contudo, criou-se a falsa imagem de que um hacker criminoso seria alguém fora da 

lei, que quebra sistemas de segurança e compromete a segurança da sociedade conectada.   

Um hacker é uma pessoa que tem raciocínio rápido, técnico em computação e entusiasta da 

Internet, que foi a fundo e se tornou capaz de fazer um uso da Internet diferente da maioria das 
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pessoas. Ele é um especialista em segurança da programação e computador. Um hacker não 

necessariamente precisa cometer delitos. Como a ciência aplicada significa poder, o hacker é uma 

pessoa forte e livre para fazer escolhas (BAILEY, 2015; CZERWINSKI, 2009).  

Em seu sentido tecnológico original, a palavra hacker foi cunhada pelo MIT em 1960, 

conotando um virtuoso em computação (CZERWINSKI, 2009).  O hacker tem a opção de usar seu 

poder para obtenção facilitada de dinheiro, conhecidos como hackers de chapéu preto, alusão ao 

filme, ou cracker – criminal hacker. Os crakers realizam as ações que popularmente são atribuídas 

aos hackers: penetrar em sistemas de segurança, criar vírus de computador, utilizar técnicas de 

phishing ou engenharia social, enviar ondas de spams e promover websites utilizando métodos 

pouco ortodoxos. Hackers e crakers usam os mesmos métodos, só que os primeiros não trabalham 

secretamente. Existem os script kiddies, crianças que usam as criações de hackers sem ter ideia do 

que se baseia e como o script realmente executa a penetração no sistema. Para estas crianças, 

hacker é um título cobiçado (BAILEY, 2015; CZERWINSKI, 2009). 

 

E1, P8: Segurança de TI eu não vejo como uma ameaça ou como uma questão, eu vejo 

como uma necessidade.  Tem que saber que alguém está entrando e tem que saber que 

alguém vai entrar. 

 

E1, P9: Você não tem que ter mais planos de contingências para evitar os ataques. Você 

precisa ter um plano de contingência para o que vai fazer quando você descobrir que foi 

atacado. Que o ataque é inegável. E as pessoas ainda não valorizam muito essa área. É 

comum ter o Zero Day Attack, o ataque do dia zero, que são as ameaças virtuais feitas para 

a sua empresa, para o seu negócio. Então ele consegue invadir um POS, que é a 

maquininha que passa o cartão, ele consegue invadir uma sacola específica de compras, 

ele consegue invadir determinado aplicativo bancário, e só ele sabe o que vai fazer com 

essa informação. Então as pessoas precisam ter a segurança da informação cada vez mais 

num grau mais importante para que isso não gere problemas com fraudes, desvios 

financeiros e reputação lá na frente. 

 

E1, P10: Segurança de Ti passa a ser um problema quando eu tenho aplicações conectadas 

online, com potencial de transações muito grande. Antes da Internet isso não existia. O 

primeiro hacker do mundo, ele hackeou  uma empresa de telefonia dos Estados Unidos, 

ele foi no lixo dessa empresa buscou os códigos, conseguiu alterar e conseguiu com que 

por um período ninguém pagasse um adicional de fim de semana, um negócio assim. 

Então, hacker sempre existiu, é qualquer pessoa que consegue modificar um procedimento 

ou tem um conhecimento específico para fazer algo que ele quer. E aí existe o hacker 

craker. O problema na internet é que isso é exponencial. 

 

E3, P2: Mindset, quando eles pensam na decisão de investimento: eu vou tomar uma 

decisão, eu vou investir 10 milhões de reais em tecnologia da informação, ou seja, em 

segurança, em computador, em solução de serviço, em capacitação de pessoal, para 

entender melhor como funcionam os computadores, ou eu vou pegar 10 milhões de reais 

e vou investir em estoque, investir em remédio, para dar mais dinheiro para gerar mais 

lucro. Normalmente, o que a gente tem visto é a visão de tecnologia de segurança como 

um custo, e não como um investimento. Eu tenho tecnologia porque eu sou obrigado a ter 
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tecnologia. E não, “Olha, eu vou investir em tecnologia porque tem um potencial de 

mercado aqui. Eu posso aumentar minha eficiência operacional, e aumentar o meu lucro 

com investimento em tecnologia. Primeiro eu faço o básico funcionar e depois eu me 

preocupo com segurança. Com a internet das coisas a gente está vivendo isso. [...] 

Ninguém lê os termos de uso, né? Do Facebook, do Instagram. Ninguém lê aquilo lá. E 

aquilo lá está falando assim, “olha o meu dado, eu te dou o meu dado, e você faz o que 

você quiser com ele”. A grosso modo, de uma maneira bem ignorante, vamos falar assim, 

numa linguagem bem simples, você faz o que você quiser com o meu dado. 

 

E3, P4: A segurança vai estar em alta. Pelos próximos 15- 20 anos vai haver um boom de 

hacker ético e de soluções de proteção. 

 

E7, P6: Segurança tem que sempre ser tratada em termos de coletividade. Não existe a 

segurança de um segmento específico da internet. Segurança, todos nós temos que batalhar 

por, ela sempre vai estar na mira de alguém, e isso é um problema. 

 

E8, P13: o Brasil, ele é um dos países com mais ocorrência de (phishing), de roubo de 

dados, mas isso mais por problemas de treinamento dos funcionários...vírus do que uma 

questão de espionagem industrial mesmo. 

 

E9, P1: A maior segurança vai vir também do conhecimento e da especialização da busca. 

[...] a ampliação da oferta dos novos nomes de domínio com nichos de especialização vai 

favorecer a confiança no comércio eletrônico.  

 

 

Todos os entrevistados afirmaram enfaticamente a questão da segurança como sendo tema 

premente, para apenas um deles o tema constituía um desafio já superado. Nesta categoria, 

encontramos a segunda e última polarização de opiniões.   

 

 

E5, P1: Segurança é um desafio, mas também não chega a ser problema. 

 

E5, P10: [...] no passado o principal problema era segurança, então todos que falavam 

tratavam segurança era um stakeholder importantíssimo, hoje já é uma área que já perdeu 

a importância. 

 

 

A categoria C9: Relacionamentos, foi constituída da Subcategoria Comunicação e Mídia. 

Ela corresponde aos temas relacionados ao marketing digital, comunicação social e política, 

evolução das tecnologias de comunicação e temas correlacionados. 

Embora “a inovação precise estar sempre junto ao mercado, concentrada no mercado, e, 

deveras, guiada pelo mercado” (DRUCKER, 1987, p. 195), paradoxalmente, boas empresas 

também fracassam por ouvirem atentamente seus consumidores, mostrando que “manter-se perto 

de seus clientes pode ser algumas vezes um erro fatal” (CHRISTENSEN, 2012, p. 42).  

Os entrevistados responderam as questões, validando a teoria anteriormente apresentada, 

de que as empresas hoje estão a um clique de distância da extinção, dependendo das estratégias e 
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plataformas adotadas (CASTELLS, 2007; CHAFFEY et al., 2009; REID, 2016, WIELKI, 2006, 

2011).  

E1, P10: Hoje eu tenho rampa de lançamento, tenho formas de vender produtos que 

existiam há alguns anos. Hoje as pessoas preferem investir no Google do que investir 

numa página da Veja. 

 

E2, P2: Todas as empresas estão nas redes sociais, independente delas terem um perfil ou 

não. Elas têm que estarem preparadas para ter um papel de protagonista, pois as empresas 

vão estar falando delas sem elas saberem. Nem sempre elas vão ter o controle, mas é 

melhor que elas participem do que que deixem as coisas acontecerem. Isso está 

relacionado com atendimento ao cliente, ao marketing, com relações públicas. Ás vezes 

ele abre um perfil nas redes sociais pensando que vai ser legal, que vai divulgar as 

promoções, e vão reclamar do atendimento. E tem que estar preparado para responder 

rápido, porque no perfil do cliente do Facebook não tem o CPF dele, né? Ele entende que 

o perfil na rede social é um canal com o suporte técnico. 

 

E10: Outro tema crítico eu acredito que seja o relacionamento com o cliente. As empresas 

mais jovens, compostas por pessoas mais empreendedoras, tipo startups, conseguem se 

sair bem neste ponto. Mas as grandes redes varejistas, tipo Casas Bahia, Ponto Frio e etc. 

são bem falhas neste ponto. O atendimento ao cliente deixa muito a desejar. 

 

E2, P4: Tem a questão que já acontece hoje que é as empresas quererem cada vez mais 

informação para gerar segmentação, um atendimento mais personalizado. Depois tem a 

questão da segmentação, que é diferente, tem alguns canais que tem seu público 

segmentado porque interessa mais a determinadas empresas atingirem o consumidor por 

esses canais. Como os fornecedores, que é uma mídia bem segmentada, bem diferente dos 

comerciais, mídia de massa. Já existe, a questão é como as empresas vão aprender a usar 

isso de uma forma mais eficiente. 

 

E2, P5: Eu acho que tem uma questão de relação com consumidor, ela pode ser um 

influenciador, uma relação muito forte, particular. Uma marca, ela pode ter um 

relacionamento direto com o consumidor mais forte do que com a loja. Com essa questão 

da personalização, se eu posso ter um tênis fabricado para o meu pé, de uma fábrica, 

porque que eu vou comprar na loja? 

 

E3, P7: [...] em dias em que mídias sociais tem um poder muito grande.  [...] O grupo com 

maior poder são os colaboradores. Você até pode ter um funcionário engajado. Mas, se 

ele não entender o recado da empresa, que valor que a empresa quer passar, ele pode dar 

uma resposta torta para um cliente, ainda mais em dias em que mídias sociais tem um 

poder muito grande.   

 

E2, P9: Milhares de pessoas compartilharam no Facebook. E ele é um consumidor comum, 

né? [...] Teve o caso do cara da Brastemp, que colocou o vídeo no Youtube, ele não era 

nenhum influenciador digital. Uma coisa interessante é que o cara tem pouca influência 

em si mas são os amigos dos amigos.  

 

E4, P10: Alguns segmentos do comercio eletrônico são fortemente influenciados pelas 

mídias sociais. Por exemplo, moda. Na moda, hoje, o papel de uma blogueira no negócio, 

hoje, é extremamente forte. Ela determina a moda. O mundo fitness, é muito forte. Muito 

mais do que mídia especializada. 

 

E4, P11: A mudança da comunidade, física, vizinho, que virou virtual, redes sociais. 

Qualquer um faz parte, isso foi aumentado. Abriu oportunidade para qualquer 

empreendedor. Anunciar na TV é dar um tiro no meio da multidão. Produtos de uso 
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comum, de limpeza, higiene pessoal, tem sentido, chocolate no horário nobre. Mas um 

produto muito de nicho, esquece. Um drone, nunca vou vender drone fazendo propaganda 

na Globo. As mídias sociais possibilitaram a qualquer um fazer propaganda.  

Esse é um movimento que vem crescendo, a partir do Facebook. [...]. Um novo mercado. 

E um stk relevante são os comparadores de preços e os sites de reclamação. 

 

E4, P12: Haters, como no caso Bel Pesce. Como lidar com isso. Mais do que clientes e 

colaboradores insatisfeitos. Não são profissionais, mas gêneros psicológico, ele tem uma 

classificação, tem por exemplo o cliente insatisfeito, tem o que está lá só para zoar, tem 

categorias, tem níveis. Posso perguntar depois sobre isso. 

 

E9, P11: Marketing digital é uma matéria específica hoje dos cursos de marketing, então 

é coisa que entrou no mercado. Essa semana eu fui assistir uma palestra sobre inbound 

marketing, é incrível. É porque cada vez mais o marketing tem que estar como eu falei lá 

na frente, quer dizer, a ideia é você capturar o cliente na mídia digital, está certo? Dentro 

do aparelho dele. Então, essa captura depende de uma estratégia de marketing.  

 

Os Haters, pessoas que compartilham comentários de ódio nas redes sociais também 

estiveram presentes nos comentários: 

E4: Haters, como no caso Bel Pesce. Como lidar com isso. Mais do que clientes e 

colaboradores insatisfeitos. Não são profissionais, mas gêneros psicológicos, ele tem uma 

classificação, tem por exemplo o cliente insatisfeito, tem o que está lá só para zoar, tem 

categorias, tem níveis. 

 

E10: Também tem a questão das difamações em sites de reclamação. Pega muito mal 

quando você pesquisa por uma loja ou um produto específico e logo encontra mil 

reclamações em sites tipo Reclame Aqui. Isso facilmente derruba uma venda que estava 

prestes a ser feita. 

 

Os entrevistados também abordaram os digital influencers (FINLEY, 2016; RAMOS-

SERRANO; HERRERO DIZ, 2016; REID, 2016; WIELKI 2006, 2011): 

 

E2, P4: Eu estava num evento no ano passado sobre marketing digital, daí, num painel, 

levantou um cara e [...] e perguntou como que eu faço para me livrar das blogueiras de 

moda? Como assim, cara? Elas fazem muita exigência, cobram muito caro. Se você 

encontrar um jeito mais barato de divulgar sua marca, você não é obrigado a contratar 

blogueira de moda...  

 

E2, P9: Depois quando [...] chega na grande mídia, os influenciadores começam a 

compartilhar também, daí é um terceiro passo. Acho que dá para falar que cada pessoa 

acaba sendo importante porque você não sabe como que uma publicação negativa pode 

repercutir. Se o caso for muito grave aquilo lá vai ganhar espaço. 

 

E7, P6: Mídia especializada tem a sua importância ainda, mas ela e muito atacada por 

redes sociais, bloggers e youtubers que existem atualmente.  

 

E8, P4: Então as empresas muitas vezes, elas estão preferindo fazer ações com Youtube 

ou com Instagram do que com a Global. [...] Lógico que hoje a internet, ela possibilita que 

as empresas sejam, criem os seus próprios influenciadores. Então é o que eu digo com 

relação ao conteúdo, antigamente as empresas anunciavam na novela... no intervalo da 

novela da Globo, hoje as empresas, elas fazem as suas próprias novelas, elas vão numa 
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linha de (storytelling), elas contratam atores conhecidos para [...] criarem uma empatia 

com produtos através do Youtube.  

 

A categoria C10: Novos stakeholders foi constituída da subCategoria de mesma 

nomenclatura. Foram sete, os stakeholders apontados pelos entrevistados: Organizações 

Disruptivas, Google e Facebook, Não Consumidores, Aplicativos, Digital Influencers, Grupos 

Ativistas, e Hackers Criminosos. 

 Importante salientar que existe uma discussão acadêmica sobre o que considerar como 

stakeholder, em especial nos grupos de interesse especial (SIG – Special Interest Group). 

“The…definition of ‘stakeholder’ [is] any group or individual who can affect or is affected by the 

achievement of an organization’s purpose.…For instance, some corporations must count ‘terrorist 

groups’ as stakeholders.15” (FREEMAN, 1984, p. 53.). Para finalidades deste estudo, a definição 

de SIG se expande a atores não humanos.  

1) Organizações Disruptivas com negócios baseados em reputação e comparação de 

dados. 

As características deste stakeholder são sua agilidade nas decisões, como sendo essencial, 

por um lado, mas, por outro, a constância de seu poder fluido, de sua capacidade de alcançar picos 

elevados na valorização de seus ativos que desaparecerem em curto período de tempo. Sua 

característica intrínseca é o de ser inovação tecnologia disruptiva. 

Inovação tecnológica consiste em um produto ou serviço que use de estratégia "disruptiva” 

para tornar obsoleta uma tecnologia existente e que era dominante no mercado por meio da 

imposição de diferentes valores com mercados, serviços ou produtos inéditos. No início, as 

tecnologias disruptivas são de limitado interesse, porém são capazes de abalar e pôr abaixo 

produtos bem como mercados até então consolidados (CHRISTENSEN, 2014).  

 Os entrevistados abordaram a disrupção, ou de maneira geral, citando as características 

necessárias, ou sobre as plataformas de aproximação dos fornecedores e consumidores, sites de 

comparação de preços e de classificação de reputação de empresas; ou citando empresas 

                                                 

15 A ... definição de "stakeholder" [é] qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização 

do propósito de uma organização ... Por exemplo, algumas empresas devem contar com "grupos terroristas" como 

stakeholder (Tradução própria). 
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exemplares, como Uber e AirBnB. Seguem trechos que ilustram as opiniões de alguns 

entrevistados. 

E1: “Empresas disruptivas que conseguiram inovar ou entregar aos usuários algo que eles 

passaram a precisar de uma forma diferente. Todos esses serviços já existiam de certa 

forma anteriormente, mas nenhum era tão bom ou era tão fácil como essas empresas 

citadas. O AirBnB vale hoje na bolsa mais do que a rede Marriot, que é a maior rede de 

hotéis do mundo. Mas o Marriot tem os hotéis, uma estrutura física de quartos, e o AirBnB 

não tem nada. E aí isso que é a disruptura, conseguir fazer algo de uma forma diferente 

que o mercado não tinha ainda alcançado. Uber, Facebook, Google, Netflix, Dropbox, 

Iphone, não Apple, pois Apple já existia, Amazon, AirBnB. Empresas disruptivas que 

conseguiram inovar ou entregar aos usuários algo que de uma forma diferente que o 

mercado não tinha ainda alcançado. "  

E1: “O reclame aqui é um stakeholder de reputação. Quando eu entro num site xpto e vejo 

que ele tem uma reclamação no Reclame Aqui eu acabo não comprando. E como o 

Reclame Aqui é muito bem indexado pelo Google, se eu fizer uma busca daquela empresa 

específica, ele pode aparecer antes do próprio site. Esse com certeza é um agente. ” 

E3: “O uso da informação e a correlação da informação permitiu um modelo de negócio. 

Criou um modelo de negócio e criou stakeholders novos. ” 

E4: “E um stakeholder relevante são os comparadores de preços e os sites de reclamação.   

E5: “Esses caras que fazem algum tipo de intermediação financeira. Banco Original, está 

aparecendo banco de investimento, e tudo mais, eu acho que esses caras são os novos 

(stakeholders) que estão aparecendo. Promessa antiga que está aparecendo agora de fato.” 

E5: “Atualmente aumentou demais o número de pessoas que são influenciadas e, de fato, 

incentiva as empresas a começam a tomar ação e de acordo com esses sites Reclame Aqui 

e assim por diante. ” 

E6: “Já existiam serviços de Reclame Aqui, serviços de reputação, mas era quase uma 

nota no jornal, naquele campo, ou Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes, as 6 da 

manhã, que eu ouvia. [...] Quando eu digo, não é mais o que está no reclame aqui do 

Estadão, ou no Boca no Trombone da radio Band, mas é um site que lista e ranqueia, ou 

o Trip Advisor que vai lá ver o que cada usuário fala do hotel, eu estou criando um novo 

stakeholder que antes não existia.”  

E7: “O reclame aqui é genial. Mas, novamente, o negócio do reclame aqui não é ranquear 

as empresas, é o mesmo negócio do Google, é publicidade, eles vendem espaço, porque 

eles estão fazendo os clientes irem lá. A gente está vivendo a era da reputação: Uber 

baseado em reputação, AirBnB. O reclame aqui dá a reputação das empresas. O Uber tira 

da plataforma quem tiver menos de 3.” 

E8: “E um stakeholder relevante são os comparadores de preços e os sites de reclamação.” 

 

De acordo com a classificação apresentada na p. 36, sobre os impactos dos elementos do 

ciberespaço nas organizações proposta Wielki (2011, 2006), o novo stakeholder surgido na 

Internet, organizações disruptivas, ao ofertar um produto ou serviço de uma maneira que o mercado 

não havia antes possibilitado, impacta de maneira indireta, não física, seus ativos tangíveis. Por 

exemplo, a empresa Uber. Não se pode afirmar categoricamente que Uber e táxi são concorrentes, 

uma vez que, embora prestem o mesmo serviço, são modelos de negócio diferentes, com tributação 

diversa, bem como na forma de organização. No início, Uber era um negócio de nicho, um 

aplicativo, para um público com fluência digital, inicialmente em poucas cidades.  
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A Teoria da Cauda longa (long tail) é proveniente da estatística, na identificação 

distributiva dos dados numa curva de Pareto, em que o volume de dados é descrito de forma 

decrescente. Comparando-se com uma distribuição normal, Gaussiana, a cauda longa mostra 

muitos mais dados ao longo da cauda (ANDERSON, 2004).  

A Cauda Longa foi popularizada por Chris Anderson (2004) em que a utiliza para como a 

descrição de uma estratégia de varejo, que consiste em vender uma grande variedade de itens, com 

vários vendedores realizando pequeno número de operações, ao invés de apenas os poucos itens 

populares que vendem muito. O jornalista citou a Amazon, a Apple e a Netflix como exemplos de 

empresas que aplicam esta estratégia (ANDERSON, 2004). 

 

2) Google e Facebook como novo stakeholder.  

Apesar de ser mídia, as duas plataformas foram tratadas com deferência, sendo inclusive a 

primeira delas tratada como tendo se tornado a própria tecnologia em si. A característica desses 

stakeholders são o alto poder de barganha ao influenciar pessoas e pela obtenção contínua de dados 

de seus assinantes. Também exercem impacto indireto, não físico em ativos tangíveis (situação 7, 

p. 36), na medida em que ignorá-los pode pôr a perder parcela significativa de mercado. 

 

E1: “O Google e o Facebook, eu acho que é mais do que um agente, eu acho que ele é a 

tecnologia em si. Ele é parte do ambiente. Por exemplo, o Google, ele dita as regras de 

mercado, ele diz quem aparece na primeira página e quem não aparece. Ao mesmo tempo 

é ele quem faz o movimento para o Chrome. Ele que brigou com Java. Então ele vai muito 

além de ser um agente que vai influenciar no seu negócio. Se você não estiver aderente a 

qualquer negócio. Quantos sites que eram privilegiados e deixaram de existir por causa 

que a Google brigou com a Oracle. Sem dúvida o Google é muito mais importante do que 

o Reclame Aqui, só que Google hoje tem tentáculos em coisas tão diferentes, que eu não 

consigo dizer que ele é um único stakeholder porque ele tem o poder de influenciar você 

aparecer na primeira página, ele pode influenciar que tipo de tecnologia tem que ter, vai 

influenciar se o meu usuário vai me achar ou não também. Mesmo que eu esteja na 

primeira página. Então eu não sei como classificar. Eu acho que ele é o meio". 

E4: “Nos atuais conceitos sim, porque são influenciadores diretos, um link pago do 

Google, uma ação direcionada, a capacidade do Google de acertar um funil mais 

especifico para o público-alvo que você queira, de rankear. São novos stakeholders”. 

 

 

Contudo, vale observar que apenas para E3, o Google não é um stakeholder: “Eu não diria 

que são stakeholders, mas são referências. Não preciso pagar o Google, é só eu ter um conteúdo 

relevante. Então não sou obrigado a pagar o Google, eu não o enxergo como stakeholder”. Idem 

para E7: “ [...] você usa o Facebook porque quer [...] você usa o Google, mas você pode usar o 
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Bing, pode usar... não usar nada disso. ” Tal visão implicaria em ter uma equipe especializada para 

a elaboração de conteúdo extremamente relevante. 

 

3) Não Consumidores que Geram Opinião.  

O anonimato e a adoção de pseudônimos online, facilita a geração de falsidade ideológica 

e atitudes na rede que seriam coibidas com a identidade revelada. As organizações precisam se 

manterem atualizadas e gerenciarem conflitos eficazmente, mesmo em ambientes on-line de alta 

pressão; diferenciar entre o que as pessoas dizem e o que elas realmente querem; reconhecer 

problemas online e criar estratégias para lidar com eles; gerenciar estrategicamente a hostilidade e 

a frustração online dos outros; limitar riscos à reputação online devido às ações que não podem 

controlar, e elaborar e implementar políticas corporativas de mídia social que realmente funcionem 

(GILLIN, 2009; FICHMAN; SANFILIPPO, 2016). 

 Os entrevistados se referiram ao poder dos chamados Haters, pessoas que constantemente 

postam comentários de ódio ou de críticas, impulsivamente; e ao fenômeno de replicar o conteúdo 

postado por uma terceira pessoa que teve algum problema na experiência de consumo, e que, 

mesmo não sendo consumidor da marca, replica e potencialmente viraliza na web, prejudicando a 

reputação organizacional. Alguns trechos das falas dos entrevistados, utilizados na elaboração 

desta categoria estão indicados a seguir. 

  
E2: “Todas as empresas estão nas redes sociais, independente delas terem um perfil ou 

não. Elas têm que estarem preparadas para ter um papel de protagonista, pois as empresas 

vão falar delas sem elas saberem. Nem sempre elas vão ter o controle, mas é melhor que 

elas participem do que deixem as coisas acontecerem. Isso está relacionado com 

atendimento ao cliente, ao marketing, com relações públicas. Às vezes, ele abre um perfil 

nas redes sociais pensando que vai ser legal, que vai divulgar as promoções, e vão reclamar 

do atendimento. E tem que estar preparado para responder rápido, porque no perfil do 

cliente do Facebook não tem o CPF dele, não é? Ele entende que o perfil na rede social é 

um canal com o suporte técnico”. 

E2: “Eu acho que a opinião pública, que muita gente fica falando de uma marca, de uma 

empresa, sem necessariamente ter tido uma experiência sobre isso. Algum fã de uma loja 

foi maltratado e reclamou do atendimento e daí começa um monte de amigo a comentar a 

reproduzir e isso é uma informação de segunda-mão. Eu falei opinião pública porque foi 

o que me surgiu na hora, eu não sei se foi o melhor porque cada um de nós é um influencer, 

é um grupo pequeno, mas é não é? Porque de repente um consumidor que foi mal atendido, 

daí ele publica no Facebook e daí 20 pessoas ficam com uma imagem ruim da empresa, 

compartilharam e tal, ele não é um influencer, mas se isso acontecer muitas vezes, com 

muitos consumidores, isso pode ter um impacto grande, mesmo sem ter sido uma pessoa 

muito importante ou grupo muito grande que foi afetado. Ou se for um caso muito, do tipo 

do cara que foi lá na loja da Oscar Freire, daí o filho dele era negro, e ele não era negro, 

daí não deixaram o filho entrar. O cara não era nenhum influenciador digital, mas o caso 

dele foi tão grave que repercutiu muito. Milhares de pessoas compartilharam no Facebook. 
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E ele é um consumidor comum, não é? Isso pode acontecer também. Teve o caso do cara 

da Brastemp, que colocou o vídeo no Youtube, ele não era nenhum influenciador digital. 

Uma coisa interessante é que o cara tem pouca influência em si, mas são os amigos dos 

amigos. Depois quando fica desse jeito, chega na grande mídia, os influenciadores 

começam a compartilhar também, daí é um terceiro passo. Acho que dá para falar que 

cada pessoa acaba sendo importante porque você não sabe como que uma publicação 

negativa pode repercutir. Se o caso for muito grave aquilo lá vai ganhar espaço”. 
E2: “Pessoas que geram opinião sobre a marca e não são necessariamente consumidores 

da marca”. 

E2: “o consumidor, antes no máximo ele enviava uma carta para o jornal, ligava no call 

center. Hoje a voz dele pode repercutir bastante”. 

E4: “Haters, como no caso Bel Pesce. Como lidar com isso. Mais do que clientes e 

colaboradores insatisfeitos. Não são profissionais, mas gêneros psicológicos, ele tem uma 

classificação, tem por exemplo o cliente insatisfeito, tem o que está lá só para zoar, tem 

categorias, tem níveis”. 

E6: “Então eu acho que sim, que tem stakeholders novos, fóruns novos na internet, que 

isso impacta diretamente a forma da empresa atuar. E até da publicidade atuar. Tem duas 

versões o que eu estou dizendo. A primeira é na promoção, que é como que eu faço minha 

publicidade, mudou totalmente, e o segundo, é na defensiva, como é que eu me defendo, 

como é que eu sou visto, qual é a minha reputação. Acho que se criam stakeholders dos 

dois lugares”. 

 

O novo stakeholder hater, tem como característica ter uma descrição psicológica associada 

com a disseminação de ódio, em troca de benefícios ou não. Ele impacta a organização de forma 

direta, não física, sem atacar estruturas físicas organizacionais, nos seus ativos tangíveis, queda de 

arrecadação financeira (situação 3, p. 36). 

 

4) Aplicativos.  

Por conta dos beacons e outras tecnologias que tornam imprescindíveis a mobilidade e a 

geolocalização, as organizações se veem cada vez mais obrigadas a ofertarem aplicativos móveis. 

Tais aplicativos criam vínculos comunicativos com seus signatários. Embora haja uma questão 

futura sobre como manipular, enquanto usuário, uma profusão de aplicativos e como isso impacta 

na estrutura da Internet, nas suas características de rede aberta e distribuída, aplicativos foi citado 

como sendo um stakeholder, com características comunicacionais, de grande poder devido ao 

número de dados gerados, incluindo de geolocalização. Trata-se de um stakeholder que impacta 

diretamente, de forma física, pois há necessidade de aquisição de dispositivos, como beacon, os 

ativos tangíveis gerando lucro (situação 1, p. 36) 

 

E7: Bom, eu acho que os aplicativos são stakeholders novos. 

 

5) Digital Influencers.  
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Esta categoria indica influenciadores de consumidores nas redes sociais, em especial 

Youtube e Instagran, e com os quais as organizações tem firmado parcerias de promoção e 

licenciamento de produtos e serviços. O empoderamento de determinados atores individuais 

também ocorre na rede mundial de computadores. O Youtube e o Instagran são o berço dos 

influencers, jovens que, com seus canais do Youtube ou perfil de Instagran, SnapChat e Facebook, 

amealham tanto uma legião de fãs como o crescente interesse das marcas. De acordo com 

reportagem da BBC (FINLEY, 2016), Blogging e vlogging (vídeo blogging) fornecem um recurso 

adicional e de valor inestimável para se conectar com as pessoas, e as marcas estão vendo vantagens 

em se relacionar com esses públicos já prontos. Para Bia Granja, cofundadora do canal youPIX, as 

organizações ainda não aproveitam todo o potencial destes jovens influencers, ao utilizá-los como 

mercadoria e por ainda não compreenderem que o que estão negociando é o acesso a uma rede de 

relacionamento em que o astro é também o dono do canal e que, portanto, é ele quem deve dar o 

tom da abordagem (GRANJA, 2016). Os entrevistados evidenciaram os Digital Influencers em: 

 
E2: “Eu estava num evento no ano passado sobre marketing digital, daí, num painel, 

levantou um cara e apresentou uma marca de óculos, uns óculos súper na moda assim e 

perguntou como que eu faço para me livrar das blogueiras de moda? Como assim, cara? 

Elas fazem muita exigência, cobram muito caro. Se você encontrar um jeito mais barato 

de divulgar sua marca, você não é obrigado a contratar blogueira de moda...”. 

E4: “Alguns segmentos do comercio eletrônico são fortemente influenciados pelas mídias 

sociais. Por exemplo, moda. Na moda, hoje, o papel de uma blogueira no negócio, hoje, é 

extremamente forte. Ela determina a moda. O mundo fitness, é muito forte. Muito mais 

do que mídia especializada”. 

E5: “Eu acho que hoje a liberdade que a internet trás para vocalizar certas demandas, 

sejam elas, e aí é que é o perigo, sejam elas demandas verdadeiras, demandas falsas, 

demandas legitimadas ou não legitimadas, eu acho que sim, existem novos stakeholders 

que acabam concentrando muito poder na Internet. Quando eu digo, os youtubers mais 

vistos estão listados na Folha e no Estadão, e eles têm assim muita projeção, eu estou 

criando um novo stakeholder. [...] E a internet tem esse processo de construção coletiva 

das informações, do conhecimento, que sai um pouco de controle da empresa”. 

E10: Na verdade, tem os digital influencers, que acho que antes não existiam. 

 

A característica dos digital influencers é serem a versão contemporânea das tradicionais 

celebridades. Trata-se de um grupo de entidades conhecidas e identificáveis que operam no 

ciberespaço e afetam a organização (WIELKI, 2006).  Quanto ao seu impacto, uma vez que o que 

professam como marca e estilo de vida se propaga com alto poder mercadológico, eles afetam 

diretamente as organizações, de forma não física em seus ativos tangíveis, no retorno do 

investimento no relacionamento com eles em aumento de vendas, uma vez que indicam o produto 

ou serviço da empresa (situação 3, p. 36). Ou podem afetar indiretamente, de maneira não física, 

os ativos intangíveis da organização, a reputação, por exemplo, quando repudiam uma marca ou 
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serviço de maneira pública (situação 8, p. 36), que no longo prazo pode acarretar em perda de ativos 

tangíveis (situação 7, p. 36). 

 

6) Grupos Ativistas.  

Trata-se de Grupos de Interesses Especiais (FREEMAN, 1984). Foram abordadas, pelos 

entrevistados, duas vertentes da atuação de ativistas do terceiro setor relacionadas ao uso da 

tecnologia. A primeira destas foi sobre o uso das redes para ampliar a manifestação de opiniões 

sobre a reputação organizacional e ativismo político. Neste caso, o impacto deste stakeholder nas 

organizações é indireto, de forma não física e afeta seus ativos intangíveis (situação 8, p. 36) que, 

em longo prazo, pode acarretar em perda de ativos tangíveis (situação 7, p. 36).  

A outra vertente é a do hackerativismo, que seja, o uso de mecanismos hacker para publicar 

mensagens em sites de organizações-alvo, negar acesso aos seus websites, por exemplo, em ações 

técnicas baseadas em ideologias políticas. A utilização da Internet como um palco de deliberações 

públicas e para diversas atividades é defendida por Castells (2007). Neste caso, o impacto na 

organização é direto, físico e afeta seu ativo tangível (situação 1, p. 36), se houver dado nas 

infraestruturas ou paralisação destas para reparo prejudicando as operações organizacionais.  

Trechos das falas dos entrevistados que indicam a ocorrência desses grupos estão em:  

 
E2: “ONGs também, esses grupos organizados, sociedade civil organizada. O máximo que 

eles faziam antes era um protesto na frente da empresa.[...] Hackerativismo e taxa de 

negação de serviços que acontecem por questões políticas”. 

E6: “Com a atuação em internet, tudo vira um rastilho de pólvora. Antigamente tínhamos 

a edição do dia seguinte do jornal, quando que o jornal nacional vai sair. Hoje em dia tudo 

é muito rápido, a empresa tem que estar muito aparelhada para conseguir responder, tudo 

muito rápido, e daí nascem atores novos nisso. Eu acho que tem muito mais voz hoje em 

dia ONGs, terceiro setor, que se sente apto a ir contra a atuação de certas empresas de 

comercio eletrônico do que antigamente no comercio presencial e nos meios tradicionais 

de divulgação de informação”. 

 

 

7) Hackers. 

Outra questão fundamental que permeia a preocupação, tanto dos comerciários como dos 

clientes, é a segurança de dados e de suas estruturas computacionais físicas de conexão. A ameaça 

que os hackers criminosos, os crakers, apresentam para a segurança e para os ativos das 

organizações é incontestável. A fim de neutralizar os danos aos ativos das empresas, que podem 

chegar a todo o departamento de TI, ou para retaliar a concorrência, empresas começam a contratar 
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hacker ético, stakeholder ‒ nascido, ou empoderado, no ambiente digital (OLHAR DIGITAL, 

2015; ECONOMIA ESTADÃO, 2016; WIELKI, 2011). Wielki (2006) define Hacker como sendo 

um stakeholder da organização. 

 Houve uma divisão de opiniões sobre se os hackers constituíam um stakeholder da 

organização, se seriam um novo stakeholder ou sobre ser um criminoso comum e uma ameaça 

organizacional. Para E1 e E10, o hacker criminoso constitui em stakeholder. Seguem algumas 

evidências disto, nas seguintes falas: 

 

E1: “Ele é um stakeholder, mas ele não é um novo stakeholder. E ele pode ser interno. O 

hacker pode ser o meu estagiário de vendas, alguém financeiro. Geralmente parte do 

trabalho de um hacker é engenharia social. Ele tem informações internas que permitem a 

ele dar o golpe. A forma de negociar ou controlar é com segurança de TI, governança de 

TI, governança corporativa e nos procedimentos. Como stakeholder, a característica dele 

é descobrir brechas para destruir ou ganhar proveito com falhas. Então ele é do mal. E 

criminal hackers, se eu puder sugerir, precisa mudar ou para Black hat hackers ou 

crackers”. 

E10: Hackers. Acho que eles passaram a ser um stakeholder, porque eles podem 

influenciar uma organização. Um e-commerce pode optar por realizar vendas de um 

determinado modo que seja mais difícil para hackers interferirem, por exemplo. Neste 

caso, eles influenciaram a forma do negócio, da organização. A função deles além da 

função maléfica de extorsão e etc., também serve para levantar para os responsáveis pelas 

organizações os seus furos, ou seja, onde eles estão deficientes. 

 

 

Os entrevistados E2, E3, E6 e E8 não evidenciaram diferenças entre criminosos na rede e 

fora desta, não os consideram stakeholders, mas sim, ameaças externas.  

 
E2: “Não vejo muita diferença em relação a outros tipos de criminosos. Se a gente 

considerasse criminosos como uns stakeholders, eles também são”. 

E3: “É uma ameaça que você tem que se precaver contra ela. Principalmente se você lidar 

com dinheiro, como site de comércio eletrônico. Eles não são stakeholders no sentido de 

conseguir negociar, porque eles não são organizados”. 

E6: “Mas pensando no negócio, criminal hacker é uma ameaça externa, assim como haver 

uma fraude do operador logístico que ao invés de entregar os produtos, desvia o produto. 

Para mim, é uma patologia e não uma fisiologia”. 

E8: “Ninguém vai perguntar aos crackers criminosos, os hackers criminosos, o que eles 

acham ou deixam de achar, eles são um dado do problema, eles existem, eles fazem ataque 

de negação de serviço, eles fazem ataque dos mais variados tipos, eles controlam uma 

porção de câmaras por aí, uma porção de dispositivos, essa é uma ameaça externa real. E 

uma ameaça disseminada, quer dizer, eles não estão num lugar específico, eles estão 

espalhados”. 

 

De acordo com Wielki (2006), o hacker criminoso tem a característica de ser desconhecido 

ou de difícil identificação, e que afeta a organização de forma direta, física, em seus ativos tangíveis 

(situação 1, p. 36).  



125 

 

 

Parte dos entrevistados se mostrou reticente quanto à existência de entidades não 

identificáveis no ciberespaço, bem como a classificação de indivíduo neutro, embora Wielki  

(2006) defina que são “não identificáveis ou de difícil identificação” e sua classificação das 

entidades possua flechas de duplo sentido e ele ressalte que a mobilidade de uma categoria para 

outra é intensa, com as entidades alternando papéis: em um momento são neutros, no outro, são de 

difícil identificação.  

A seguir, retoma-se o trabalho para a elaboração de cenários para o setor de comércio 

eletrônico varejista, utilizando método de análise de stakeholders, de acordo com a proposta 

metodológica escolhida (BOAVENTURA; FISCHMANN, 2007; MARTINS, P. et al., 2012; 

RAELE et al., 2014). 

 

4.3  Elaboração de cenários 

 

Foram realizadas consultas a 10 especialistas, listados na Quadro 10. O material foi 

preparado, primeiramente, selecionando as informações relevantes, as Unidades de Registro, que 

resultaram em 134 Unidades de Significado (Apêndice D) e, posteriormente, agrupando-as, por 

semelhança de significado, em subCategorias, para efeitos de análise de conteúdo. Em suma, estas 

operações resultaram em um total de 33 Variáveis, (anteriormente denominadas subCategorias), 

resultantes do agrupamento das 134 Unidades de Significado por aproximação temática (Apêndice 

E). Abaixo, o Quadro 10 com cada Variável (subCategoria para efeitos da análise de conteúdo já 

empreendida), e a pergunta originada para aplicação da etapa 2 do método de elaboração de 

cenários para o comércio eletrônico por meio da Análise de Stakeholders.  

 

Quadro 10: Elaboração das questões para questionário Importância X Certeza 

Variável ou Subcategoria   Questão para aplicação para o método elaboração de cenários: etapa 

detecção do grau de importância e incerteza 

1. Operadores financeiros 

 

 

1 - Um novo papel para os operadores financeiros (hoje isentos da 

responsabilidade, de verificação, da idoneidade do comprador; alto poder de 

barganha; altas taxas praticadas) 

 

2. Empresas disruptivas 

capazes de inserir novas 

necessidades na sociedade 

 

2- As ameaças concorrenciais representadas por empresas disruptivas, como 

Whatsapp e INDÚSTRIA 4.0, que criam novas necessidades 

3. Governança da Internet 3- O aumento do custo do acesso aos serviços de Internet, principalmente por 

causa de alterações nos protocolos de rede e na neutralidade da rede. 
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Continuação Quadro 10. 

Variável ou Subcategoria   Questão para aplicação para o método elaboração de cenários: etapa 

detecção do grau de importância e incerteza 

4. A melhoria dos operadores 

logísticos (oferta, eficiência, preço; 

desafio logístico da rapidez nas 

entregas) 

4 - A melhoria dos operadores logísticos (oferta, eficiência, preço; desafio 

logístico da rapidez nas entregas) 

5. Marketplace 5- A influência dos Marketplaces, como Mercado Livre, B2W (Submarino, 

Americanas e Shoptime), Walmart, CNOVA (Extra, Casas Bahia e Ponto Frio), 

Magazine Luiza, Elo7 

6. Boleto bancário 6- A continuidade do boleto bancário como meio de pagamento (custo de 

emissão, das compras não perfeitas, a cultura popular – classe C e receio quanto 

ao fornecimento de dados bancários) 

7. Automação no 

atendimento (Inteligência Artificial 

– Chatbot) 

7- A tendência dos serviços de automação da cadeia industrial (indústria 4.0) e 

do atendimento ao cliente, como Directtalk, Cliengo, 2bots 

8. Modelo de negócio 

baseado em  comparação de dados 

8- A comparação de dados como modelo de negócio (Por exemplo, Decolar e 

Buscapé) 

9. Economia brasileira 9- A economia brasileira como um todo, particularmente o custo do crédito e os 

reflexos para a abertura de novas empresas 

10. Economia Informal 10 - O risco de crescimento da Economia Informal 

11. Plataformas de 

aproximação entre consumidores e 

fornecedores 

11- A proliferação das plataformas de aproximação entre consumidores e 

fornecedores, como Uber e AirBnB 

12. Infraestrutura brasileira 12 - A melhoria da infraestrutura brasileira (modais e infraestrutura de rede de 

Telecom; diminuição do custo Brasil)  

13. Políticas de P & D de 

Fontes Energéticas alternativas 

13 - A questão da geração de energia (P&D em fontes renováveis), impactando 

toda a cadeia 

14. ICMS 14 - A revisão do ICMS (obsolescência; ”guerra fiscal” entre estados) 

15. Reforma Tributária 15 - A reforma tributária (por exemplo, imposto sobre importação de 

mercadorias; viabilização da PME) 

16. Políticas específicas para o 

setor B2C 

16 - A formulação de políticas específicas para o setor B2C (seria importante 

ou quanto menor a interferência, melhor?) 

17. Leis específicas para a 

Internet 

17 - A reforma legislativa, incluindo leis específicas para a Internet 

18. Código de Defesa do 

Consumidor 

18- A revisão do Código de Defesa do Consumidor - CDC (por conta, por 

exemplo, do prazo de arrependimento do consumidor de 7 dias; operadores 

locais X operadores internacionais) 

19. Regulamentação de 

tratativa de dados pessoais e sua 

titularidade 

19- A regulamentação sobre a utilização de dados pessoais e titularidade desses 

bancos de dados 

20. Reservas de mercado 20- O não-estabelecimento de reserva de mercado no País informal, que 

funciona como barreira de entrada para empresas do exterior, quer seja pela 

burocracia, taxação etc. 

 

21. Direito concorrencial 

21 - O risco da ineficácia da aplicabilidade do direito concorrencial tendo em 

vista o uso das tecnologias, como, por exemplo, a contratação de serviços de 

ataques de negação de serviço em sites de concorrentes, e de difamação nas 

redes sociais, por exemplo. 

22. Bitcoin 22- A intensificação do uso do Bitcoin 

 

23. Blockchain 

23- O desenvolvimento dos contratos inteligentes ou desenvolvimento de 

aplicações de Blockchain, cujo objetivo consiste em permitir que pessoas 

comercializem e façam negócios com pessoas desconhecidas pela internet sem 

a necessidade de uma grande autoridade central agir como um intermediário, 

podendo reduzir os custos de transação, dar transparência aos processos de suply 

chain etc. 
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Continuação Quadro 10. 

Variável ou Subcategoria   Questão para aplicação para o método elaboração de cenários: etapa 

detecção do grau de importância e incerteza 

24. Ransomware 24 - O desenvolvimento da prática de sequestro de dados e outras atividades de 

hackers criminosos 

25. Transações internacionais 25- A crescente facilidade para a realização de transações internacionais de 

compra de produtos e serviços 

26. Investimentos 

organizacionais em plataformas 

com tecnologia de ponta 

26- O perfil da liderança brasileira que deveria priorizar os investimentos em 

plataformas e em tecnologias de ponta para a integração das operações 

27. Investimentos 

organizacionais em consultorias 

especializadas 

27- O perfil da liderança brasileira que deveria reconhecer a necessidade de 

investimentos em consultorias especializadas 

28. Investimentos 

organizacionais em segurança de Ti  

28- O perfil da liderança brasileira que deveria priorizar os investimentos em 

segurança de TI 

29. Inclusão Digital 29- A inclusão digital com disponibilização de infraestrutura de Internet para o 

usuário a preços acessíveis 

 

30. Internet das Coisas + 

Inteligência Artificial 

30- Os potenciais riscos da combinação Internet das Coisas e Inteligência 

Artificial (por exemplo, a assimetria da informação, em que a organização tem 

mais informação sobre o cliente do que o cliente sobre a 

organização/produto/serviço) 

 

31. Comunicação social 

31- O uso adequado dos novos agentes midiáticos e mídia, sejam os digital 

influencers, as plataformas de lançamento de produtos e serviços, bem como o 

protagonismo nas redes sociais e estratégias para com a disseminação de 

conteúdos difamatórios por pessoas que não necessariamente são clientes da 

organização 

32. Inovação nas empresas 

nacionais 

32- Melhoria da taxa de inovação das empresas brasileiras  

33. Mão-de-obra e 

consultorias especializadas 

33- Carência de mão-de-obra/consultoria especializada 

Fonte: A autora (2017). 

 

4.3.1 Qualificação de Importância e Incerteza 

 

Na segunda etapa da elaboração de cenários, os questionários quantitativos foram enviados 

eletronicamente durante o período de 05 de março a 11 de maio de 2017, por meio da ferramenta 

Survey Monkey, em sua versão paga (Apêndice B).   

O atributo incerteza permitirá a classificação das variáveis entre tendências e incertezas, 

enquanto que o atributo importância elimina as variáveis de menor relevância no sistema estudado. 

Embora não alterem a lógica do método por meio da utilização da extrapolação, foram feitas duas 

variações, para efeitos do questionário nesta etapa, em relação ao método original 

(BOAVENTURA, FISCHMANN, 2007, 2008; MARTINS, P. et al. (2012); RAELE et al., 2014;, 

a saber: 
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1. a escala utilizada em cada questão foi de 0 a 10, enquanto, no método original, a escala utilizada 

foi de -5 a +5. Zero corresponde à baixa importância e também à pouca certeza; cinco 

corresponde à média importância e média certeza, e dez corresponde à muita importância e à 

alta certeza; 

2. os graus de importância e de certeza foram questionados, para cada variável, sendo que no 

método original e perguntou-se sobre grau de incerteza.     

Segundo as recomendações do método, após os valores serem atribuídos a cada variável, 

calculou-se a média e o desvio-padrão. A fim de captar variáveis limitrofes, arbitrou-se, que 

variáveis com grau de certeza igual ou maior a 5,5 seriam classificadas como “tendências” e abaixo 

de 5,5 seriam classificadas como “incertezas”.  

A média incerteza de todas as 33 variáveis foi 6,6 (n=33, desvio-padrão 1,49). Quando 

classificada por decréscimo de importância no sistema, a média de incerteza encontrada foi 5,10 

(DP 2,18). Os dados preliminares apontam que a ênfase foi colocada nas variáveis de maior 

incerteza, as quais foram selecionadas para compor a próxima etapa da pesquisa. A Tabela 2 mostra 

a classificação das variáveis em tendência e incerteza, de acordo com seu grau de Importância e de 

Certeza. 

Tabela 2: Classificação das variáveis em tendência e Incerteza 

  Variável Descrição Imp. Cert. Categoria 

1 Econômicos-1 Operadores financeiros com alto poder de barganha 7,5 6,6 Tendência 

2 Concorrentes-1 
Empresas disruptivas capazes de inserir novas 

necessidades na sociedade 
9,4 9,1 Tendência 

3 Social-1 

Usuários novos carecem de proteção e as alterações na rede, 

como fim da neutralidade, impacta a todos. Temas de 

Governança da Internet. 

7,4 3,9 Incerteza 

4 Cadeia-1 

 Os varejistas clamam por melhoria dos operadores 

logísticos (oferta, eficiência, preço; desafio logístico da 

rapidez nas entregas) 

8,1 6,7 Tendência 

5 Concorrentes-2 
Fortalecimento do Marketplace dos grandes varejistas que 

têm margem de lucro, vendendo produtos de terceiros 
7,5 6,9 Tendência 

6 Social-2 

Conscientização do consumidor sobre aspectos culturais 

que encarecem as transações. O Brasil é o único país no 

mundo que ainda emite boleto bancário. Isso perpetua a 

cultura do boleto e aumento das vendas não realizadas. 

5,5 4,8 Incerteza 

7 Concorrentes-3 

A adoção da IA pelas empresas dada ao sucesso da 

inteligência artificial na resolução de conflitos em 

estratégias varejistas. Por outro lado, o isolamento do 

caráter humano do telemarketing e na cadeia industrial. 

Substituição de Mão de obra por tecnologia. Indústria pode 

dialogar diretamente com o cliente (Indústria 4.0). 

8,1 9,3 Tendência 

8 Concorrentes-4 

O uso da informação e a correlação da informação permitiu 

um novo modelo de negócio baseado em comparação de 

dados. 

7,9 8,6 Tendência 
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Continuação Tabela 2. 

  Variável Descrição Imp. Cert. Categoria 

9 Econômicos-2 

Custo do crédito no Brasil dificulta abertura de empresas, e 

o e-commerce só funciona em uma economia próspera. 

Dependência do mercado financeiro e dos acionistas. 

Economia brasileira. 

8,3 6,2 Tendência 

10 Econômicos-3 

Economia informal. Nas plataformas C2C (Enjoei, AirbnB 

etc.) e em alguns Marketplaces, como o Mercado Livre, a 

sonegação tributária é alta. 

5,4 5,1 Incerteza 

11 Concorrentes-5 

Por meio da pulverização da oferta as plataformas de 

aproximação entre fornecedores e consumidores, no 

modelo de economia colaborativa, fazem concorrência com 

as redes varejistas. 

 

8,7 7,5 Tendência 

12 Governo-1 

Melhoria da infraestrutura de telecomunicações. A 

necessidade de melhoria de qualidade com preços 

acessíveis. 

 

9,5 5,2 Incerteza 

13 Políticos-1 

Necessidade de Políticas de Pesquisa e Desenvolvimento 

de Fontes Energéticas alternativas. O atual cenário de 

preço do petróleo não torna prioritários a pesquisa e o 

desenvolvimento de fontes energéticas alternativas. 

 

6,8 6,4 Tendência 

14 Políticos-2 

O comércio eletrônico enfrenta desafios relacionados a 

regras fiscais distintas entre os estados. Existe uma disputa 

sobre o ICMS entre os Estados que causa morosidade na 

entrega das mercadorias. O ICMS foi uma lei tributária 

francesa da década de 50 que ficou lá 3 anos em vigor. O 

ICMS é considerado uma lei obsoleta nos países que o 

adotaram e hoje utilizam a unificação. 

 

8 4,7 Incerteza 

15 Governo-2 

Necessidade de ampla reforma tributária, incluindo bens 

digitais, revendo o imposto de importação aplicado em 

mercadorias com custo inferior a 50 dólares. Hoje, a 

tributação desfavorece os Pequenos Empresários. 

 

8,2 4,8 Incerteza 

16 Governo-3 

O setor terciário, mais especificamente o varejo, dentro do 

qual está o comércio eletrônico, possui características 

singulares, necessitando, desta forma, de políticas 

específicas para seu desenvolvimento. Políticas específicas 

para o setor B2C 

 

5,8 5,1 Incerteza 

17 Políticos-3 

Leis específicas para a Internet. São necessárias leis 

específicas ou melhores para esse ambiente digital. 

Requisito para promoção de startups de qualidade. O Brasil 

inaugurou a ideia de Marco Civil da Internet, mas ainda 

faltam normas específicas no Código Penal para o Marco 

Civil da Internet.  É preciso mobilizar a sociedade. O Brasil 

se utiliza do Direito Penal para punir práticas ilícitas e pelas 

analogias que se aplicam às normas da forma genérica. 

 

5,8 5,2 Incerteza 

18 Governo-4 

As normas do CDC necessitaram ser avaliadas nos pactos 

consumeristas formalizado via internet. 

 

6 4,7 Incerteza 
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Continuação Tabela 2. 

 Variável Descrição Imp. Cert. Categoria 

19 Governo-5 

Existe um novo mercado, o de dados pessoais e este fato, 

aliado à necessidade de proteção, demandam a 

regulamentação de tratativa de dados pessoais e sua 

titularidade, por meio de exigências, às empresas, 

relacionadas com autorizações prévias e notificações, 

designadamente no que respeita aos trabalhadores, 

fornecedores e clientes daquelas, tendo em consideração a 

rápida evolução tecnológica e a utilização crescente de 

novas tecnologias. 

8,9 6,8 Tendência 

20 Governo-6 

Empresas estrangeiras relevantes se recusam a realizar 

transações comerciais no Brasil, seja pela burocracia, seja 

pelo fato de que, para alguns países, fornecer os dados dos 

seus clientes para o governo brasileiro fere a legislação de 

seu país de origem. Tais barreiras comerciais funcionam 

como reservas de mercado no país.  Tecnologias 

utilizadas: geo-blocking, e re-routing, prática pela qual os 

consumidores não podem ter acesso  a um site estrangeiro e 

são redirecionados para o site do seu próprio país. Além 

disso, vendas online podem ser negadas porque o 

consumidor usa um cartão de crédito de um banco 

estrangeiro. 

7,7 3,3 Incerteza 

21 Governo-7 

Direito concorrencial que abarque o comércio eletrônico e 

as novas tecnologias concorrenciais, como ataques de 

negação de serviço ao site do concorrente, disseminação 

automatizada de conteúdo falso acerca do concorrente, 

elevação artificial de preços, entre outras. 

6,8 4,8 Incerteza 

22 Governo-8 
Questões técnicas e jurídicas das cryptomoedas carecem de 

amadurecimento. 
6,3 5,5 Tendência 

23 Cadeia-2 

Blockchain e a capacidade de uma nova estrutura de 

confiança distribuída pela rede, podendo tornar 

desnecessária uma estrutura formal de confiança. 

9 7,2 Tendência 

24 Cadeia-3 

Hacker como influenciador das estratégias organizacionais, 

por exemplo, elaboração de competição e premiação para 

aqueles que descobrem falhas no sistema. Por exemplo, caso 

de ransomware, por um lado o hacker encontra o antídoto, 

e por outro, vende novos ransomwares no mercado negro. 

8,6 7,1 Tendência 

25 Social-3 
O desenvolvimento da Internet possibilita crescente 

facilidade para transações internacionais. 
9 8,5 Tendência 

26 Concorrentes-6 

Investimentos organizacionais em plataformas com 

tecnologia de ponta. Necessidade de mudar a visão de 

tecnologia como custo e não investimento, a de procurar 

preço ao invés de expertise. A Internet é um novo mercado, 

as operações precisam ser integradas e não apenas 

replicadas para a web. On-line e off-line se tornando o 

mesmo processo. 

7,6 7,3 Tendência 

27 Concorrentes-7 

Investimentos organizacionais em consultorias 

especializadas para big data, para elaboração de sites com 

identidade visual, monitoramento do usuário sem cadastro, 

elaboração de ominichannel - canais de venda híbridos, 

campanhas e plataformas de vendas. 

6,7 6,2 Tendência 



131 

 

 

Continuação Tabela 2. 

 Variável Descrição Imp. Incert. Categoria 

28 Concorrentes-8 

Investimentos organizacionais em segurança de TI. 

Impacta na reputação. Segurança de TI passa a ser um 

problema quando se tem aplicações conectadas online, com 

grande potencial de transações. 

9,2 6,8 Tendência 

29 Social-4 
Inclusão Digital. Estabelecer e incrementar a dimensão 

social do comércio eletrônico. 
9 6,9 Tendência 

30 Social-5 

IoT + IA (Internet das coisas e Inteligência Artificial). 

Tendência e oportunidade para os negócios. Porém muitos 

especialistas, como Elon Musk, afirmam que há um perigo 

na junção das duas tecnologias. 

9,1 7,8 Tendência 

31 Social-6 

Comunicação social. A Internet tem o processo de 

construção coletiva das informações, do conhecimento, que 

sai do controle da empresa. Algumas empresas chegaram a 

criar o cargo de atendente de Reclame Aqui. 

As empresas preferem investir a verba de marketing no 

Google e em digital influencers do que nas mídias 

tradicionais, em revista, por exemplo. 

8,3 

  
7,8 Tendência 

32 Governo-9 

Inovação nas empresas nacionais. Necessidade de criação 

de novos mercados, de nicho (Teoria da cauda longa). 

Apesar de cultura empreendedora falta o desenvolvimento 

da cultura inovadora. Políticas para desenvolvimento da 

cultura inovadora 

9,5 

  
4,9 Incerteza 

33 Governo-10 Carência de mão-de-obra e consultorias especializadas. 6,7 6,6 Tendência 

Fonte: A autora (2017). 

 

A seguir, apresenta-se a Figura 34, importância, no eixo horizontal (x) e certeza, no eixo 

vertical (y), como representação gráfica do resultado da qualificação das variáveis em relação aos 

quesitos importância e certeza, em que cada ponto corresponde a uma variável e delimita-se 

pontilhão, no interior do retângulo, indicando as variáveis de maior grau de importância e de menor 

grau de certeza que comporão a próxima etapa do processo de elaboração de cenários.   

A variável correspondente a cada algarismo pode ser verificada no Tabela 2: Classificação 

das variáveis em tendência e incerteza. 

 

 

 

 

 

 

  



132 

 

 

Figura 34:  Importância e Certeza  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

As análises dos resultados desta segunda etapa apontaram para 12 variáveis com alto grau 

de importância e baixo grau de certeza a serem levadas a cabo para nova consulta aos especialistas. 

Optou-se por não incluir as variáveis tendência a fim de tornar o questionário menos extenso e por 

assumir que já entrariam na elaboração dos cenários.  

No método original, as tendências entram nos questionários, porém, ao final, são 

descartadas (BOAVENTURA; FISCHMANN, 2007, p.214).  

 

     Variáveis                      

selecionadas 
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4.3.2 Determinação da Influência e da Dependência 

 

Visando à construção de cenários, as variáveis foram combinadas, duas a duas, para gerar 

o questionário com 66 perguntas acerca de dominância das variáveis, a fim de detectar relações de 

dominância e dependência. Nesta etapa, os questionários, muito mais densos que na etapa anterior, 

foram entregues em mão e, quando possível, respondidos junto com a pesquisadora, o que garantiu 

maior agilidade nesta etapa.  

Os encontros ocorreram durante os meses de junho e julho de 2017.  

Os especialistas foram convidados, uma vez mais, a promoverem julgamentos, desta vez, 

com maior grau de precisão, sobre a importância do sistema estudado, na medida em que todas as 

variáveis foram comparadas entre si.  

O questionário aplicado se encontra no Apêndice C. A estrutura do questionário pergunta 

aos informantes a comparação de todas as possíveis combinações de variáveis e responder as 

seguintes perguntas sobre cada par:  

 

 1) Qual dessas duas variáveis têm maior influência no sistema estudado?   

 

                                (    ) Variável A                     (    ) Variável B  

      

 2) Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Variável A                  (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há relação    

Variável B                  (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há relação    

 

3) Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? (Se não há relação entre as duas 

variáveis, termine aqui.) 

             -5                                                          0                                                       +5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                     Média Dependência                       Muito Alta Dependência  

                (   )                         (    )                        (   )                       (   )                        (   ) 

 

As 12 variáveis selecionadas para este estudo geraram 66 questões sobre comparação para 

cada par de variável acerca de possível influência e dependência entre elas. O método escolhido, a 

partir de Boaventura e Fischmann (2007); Martins, P. et al. (2012); Raele et al. (2014) emprega o 

seguinte critério para a tabulação dos dados quando: 
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1. é atribuído um ponto para a variável, em cada comparação, no caso desta variável 

ser julgada como mais influente do que a outra; 

2. o informante detecta uma relação de dependência, pontos são atribuídos às variáveis 

da seguinte maneira: um ponto para fraca dependência, dois pontos para média 

dependência e, em caso de forte dependência, três pontos.   

 

De acordo com os critérios adotados, o valor máximo de influência que uma variável pode 

obter é 11, uma vez que cada variável foi submetida a 11 comparações, uma com cada variável 

restante.  

Com relação à dependência, importante ressaltar que se contabilizaram as variáveis que 

sofreram dependência e o grau desta, sendo 3 o valor para máxima dependência, ou seja, o valor 

máximo possível de se alcançar para uma variável neste quesito seria 33. 

Depois de calculadas as médias dos quesitos influência e dependência de cada uma das 

variáveis, que o maior valor de influência obtido foi 8,6, referente à variável Infraestrutura 

Brasileira, variável Governo-1, e o menor 3,0, relativo ao Direito Concorrencial, variável Governo-

7.  

Quanto ao quesito dependência, o maior valor obtido foi 10,05 para Economia Informal, 

variável Econômicos-6, e o menor valor obtido foi de 3,29 para a Reforma Tributária, variável 

Governo-2.  

Para a elaboração do Figura 35 Influência versus Dependência, as médias obtidas foram 

normalizadas, isto é, para a influência, se atribuiu valor 100 para a variável que atingisse pontuação 

máxima de 11 e, para o quesito dependência, a normalização visou atribuir o valor 50 para o valor 

médio da pontuação de dependência das variáveis.  

A Tabela 3 mostra as médias originais e normalizadas de Influência e Dependência. 
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Tabela 3: Médias Originais e Normalizadas de Influência e Dependência 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

4.3.3 Geração de cenários industriais 

 

O tempo definido para os cenários é de cinco anos, sendo elaborados com dados de 2016 

visando ao panorama de 2021.  

Foram elaborados quatro cenários industriais, obedecendo ao princípio de geração de 

cenários de contraste, ou seja, diferentes combinações de variáveis-chave, em conformidade com 

o método replicado.  

As variáveis-chave não são polarizadas, binárias, como, por exemplo, a Governo-1, 

referente às transações ocorridas no âmbito da economia informal, onde não se pode supor que o 

governo será capaz de impedir sua ocorrência, bem como que será incapaz de interferência.  

Na elaboração dos cenários, é preciso elucidar as relações existentes entre as variáveis por 

meio da construção de um enredo que descreva a sucessão de eventos que as variáveis do tipo 

incerteza podem proporcionar. 

A Figura 35 representa Influência e Dependência. 

 

 

     Médias Originais e Normalizadas - Influência e Dependência

Variável 
Influência 

Original

Dependência 

Original

Influência 

Normalizada

Dependência 

Normalizada

Social-1 4,30 9,05 39,09 68,56

Social-2 3,25 5,90 29,55 44,70

Governo-1 4,89 10,05 44,44 76,14

Políticos-2 5,20 6,35 47,27 48,11

Governo-2 8,60 4,75 78,18 35,98

Governo-3 5,80 4,75 52,73 35,98

Políticos-3 7,30 3,29 66,36 24,89

Governo-4 6,40 5,83 58,18 44,19

Políticos-3 6,10 6,00 55,45 45,45

Governo-6 5,67 5,50 51,52 41,67

Governo-9 6,80 7,56 61,82 57,24

Governo-7 3,00 4,80 27,27 36,36
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Figura 35: Influência versus Dependência  

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 

 

A Figura 35 de influência versus dependência (GODET, 1993) apresenta cinco setores 

distintos que auxiliam no entendimento do sistema em estudo (BOAVENTURA; FISCHMANN, 

2007): 

1) variáveis essenciais: variáveis de alta influência e baixa dependência, localizadas na 

área definida pelo retângulo de coordenadas x, y tal que: {(90 ≥ x > 60), (0 ≤ 

y ≤ 50)}. São as variáveis explanatórias que condicionam todo o sistema. Em nosso 

caso, verificaram-se duas variáveis, Governo-2, relacionadas às questões de 

infraestrutura e Políticos-3, sobre a necessidade da reforma tributária; 

2) variáveis de transição: variáveis de alta influência e alta dependência. Estão 

localizadas na área definida pela soma das áreas do retângulo A, de coordenadas x, 

y tal que: {(90 ≥ x > 60), (50 ≤ y ≤ 60)}, e do retângulo B, de coordenadas x, y tal 

que: {(90 ≥ x > 50), (60 < y ≤ 80)}. São instáveis por natureza e qualquer alteração 

em uma delas, altera todo o sistema. Encontra-se, neste setor, a variável Governo-

9, que diz respeito ao nível de inovação no país;  

3) variável resultante: aquelas que não se alteram, em função de sua alta dependência 

e baixa influência. São resultados ou consequências de alterações ocorridas nos 

setores 1 e 2. No gráfico, corresponde à área definida pelo retângulo de coordenadas 

x, y tal que: {(50 ≥ x ≥ 0), (60 < y ≤ 80)}. Contemplam o setor as variáveis Social-

1, relacionada com agentes de governança da Internet e Governo-1, sobre as 

relações comerciais realizadas na informalidade; 

4) baixa influência e baixa dependência. Tratam-se de variáveis que tem fraca relação 

no sistema estudado. No caso, temos a variável limítrofe entre setor 4 e 5, Políticos-
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5, sobre aprimoramento do direito concorrencial para dar suporte às novas 

tecnologias concorrências usando Internet. Este setor está na área definida pelo 

retângulo de coordenadas x, y tal que: {(40 > x ≥ 0), (0 ≤ y < 40)}; 
5) variáveis de média influência e dependência. A priori nada é sabido sobre tais 

variáveis. São um tipo de cluster intermediário, formado pelas variáveis Social-2, 

sobre o comportamento do consumidor em relação ao boleto bancário, Políticos-2, 

sobre utilização do Código de Defesa do Consumidor, Políticos-4, elaboração de 

leis específicas para a Internet, Governo-4, elaboração de um marco regulatório para 

o setor B2C,  Governo-6, sobre as barreiras ao comércio, e Governo-3, sobre 

modificação, continuidade ou não, do I.C.M.S. Estas variáveis estão localizadas na 

área representada pela soma do retângulo C, definido pelas coordenadas x, y tal que: 

{(40 > x ≥ 0), (40 ≤ y ≤ 60)}, e do retângulo D, definido pelas coordenadas x, y tal 

que: {(60 ≥ x ≥ 40), (0 ≤ y < 40)}. 
 

As variáveis do setor 1) são consideradas as variáveis-chave do sistema e estão indicadas 

no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Variáveis-chave 

Variável Descrição Setor Classificação 

Político-1 Investimentos em infraestrutura como base para aumento 

da atividade e de inclusão de novos consumidores 

1 Incerteza 

Políticos-

3 

A reforma tributária auxilia as empresas, podendo 

aumentar o consume 

1 Incerteza 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A seguir, apresenta-se a síntese da construção dos cenários.    

 

4.4 Definição dos Cenários 

 

A Figura 36 ilustra as duas variáveis essenciais do sistema estudado, com a variável 

“Investimentos em Infraestrutura” representada no eixo vertical e a variável “Reforma Tributária” 

no eixo horizontal, sem ambicionar a apresentação de uma escala para as variáveis abrangidas.  O 

termo Investimentos em Infraestrutura tem como indicadores o Índice de Desenvolvimento Global 

da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e o Networked Readiness Index do Fórum 

Econômico Mundial. Por Reforma Tributária, tem-se a extensão em que os artigos em pauta são 

sancionados, como a reforma da previdência, por exemplo. 
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As duas variáveis essenciais influenciam as variáveis Governança da Internet e 

Economia Informal. A variável inovação altera todo o quadro. (Grifo nosso). Da interação 

entre as variáveis, quatro cenários para o setor de comércio eletrônico varejista, em 2021, foram 

desenvolvidos: Brasil pró-mercado, Brasil das políticas públicas, Para o pior não há limites, e 

Como era boa minha Internet. 

 

Figura 36: Síntese dos cenários construídos 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A seguir, cada um dos quatro cenários está detalhado em função das alterações verificadas 

ao longo dos cinco anos nas variáveis Infraestrutura, Reforma Tributária, Governança da Internet 

e Economia Informal.  
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4.4.1 Brasil pró-mercado 

 

O desdobramento da Reforma Tributária permite que o empreendedorismo avance a passos 

largos. A Reforma estabeleceu o conceito de IVA (Imposto de Valor Agregado), imposto indireto, 

plurifásico, que incide sobre as diversas etapas do ciclo econômico, do produtor ao varejo, por 

meio do método subtrativo indireto, ou seja, liquidação e dedução do imposto em cada etapa do 

circuito econômico, ocorrendo na medida em que se processam as transações passíveis de imposto, 

diminuindo, assim, a burocracia e estabelecendo a queda da carga tributária. Estabelece-se uma 

situação pró-mercado. 

 

  



140 

 

 

Quadro 12: Fotogramas do cenário Brasil pró-mercado.  

ANO REFORMA 

TRIBUTÁRIA 

INFRAESTRUTURA GOVERNANÇA DA 

INTERNET 

ECONOMIA 

INFORMAL 

2017 Ocorrem negociações do 

governo com as bases 

políticas para a aprovação 

da Reforma. 

O Brasil melhora nos 

indicativos da UIT e 

NRI . 

A estrutura do Comitê 

Gestor da Internet (CGI) 

é questionada pelo 

governo e pela iniciativa 

privada. 

Altos índices, 

creditados à falta da 

reforma tributária. 

2018 É ano de eleição. O 

candidato de centro 

direita/direita defende 

uma reforma aos moldes 

da americana. 

O Brasil melhora nos 

indicativos. Começa a 

implementação da 

Estratégia Brasileira 

para Transformação 

Digital. 

A iniciativa privada tem 

maior representatividade 

no novo modelo de 

governança proposto. O 

Marco Civil é 

questionado, sobretudo 

na neutralidade da rede. 

Apesar da reforma 

tributária e programas 

de governo e de 

aceleradoras privadas, 

o empreendedorismo 

prospera e a economia 

informal idem. 

2019 O candidato de centro 

direita/direita vence as 

eleições. 

As Telcos investem em 

infraestrura, 

incentivadas com a 

reforma tributária. 

A iniciativa privada 

assume protagonismo, 

junto ao governo, na GI.  

A neutralidade da rede se 

torna discurso do 

passado. 

A regulamentação não 

acompanha a inovação 

tecnológica e os 

modelos de negócios 

baseados em 

compartilhamento 

propsperam e a 

economia informal 

idem. 

2020 A reforma é levada a cabo 

em todas as suas 

propostas. 

Voltamos a ocupar um 

dos 30 melhores lugares 

no ranking mundial. 

Com as eleições 

municipais, o ativismo 

digital ganha folêgo  

Mecanismos 

tecnológicos e 

dispositivos jurídicos 

permitem o controle, 

via blockchain, das 

transações. 

 

2021 Há um alinhamento entre 

a operação do lucro das 

empresas e compromissos 

com metas de 

responsabilidade social 

corporativa incentivadas 

pelo governo, o que 

permite diminuição da 

deseigualdade social. 

O comércio eletrônico 

está desenvolvido 

tecnologicamente, em 

níveis de primeiro 

mundo, com transações 

realizadas com mínima 

intermediação físico-

financeira. A internet 

está presente nos 

grandes centros 

urbanos. 

A estrutura da GI é 

novamente questionada e 

a iniciativa privada recua 

em alguns pontos, 

promovendo conexão 

gratuida em 

determinadas situações e 

investindo em programas 

para fluência digital, 

cidadania e 

empreendedorismo. 

Maantém seu 

protagonismo também 

na seara da promoção 

cultural, por conta dos 

incentivos fiscais. 

Queda da economia 

informal. 

Fonte: A autora (2017) 

 

O governo conseguiu implantar planos de curto, médio e longo prazo, a partir da consulta 

pública Estratégia Brasileira para Transformação Digital, realizada em 2017, pelo ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Conforme a visão do documento, foi 
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desenvolvida uma série de ações que combinaram fontes de financiamento do setor de 

telecomunicações e políticas públicas específicas. Houve a priorização de definição de novos 

compromissos licitatórios para radiofrequência, que estabeleceram metas de investimento para a 

construção da rede de acesso em banda larga móvel. As redes 4G estão implantadas por meio de 

incentivos dos governos estaduais para a implantação de políticas de desoneração tributária a fim 

de interiorizar a cobertura das redes de Serviço Móvel Pessoal, a exemplo do que Minas Gerais e 

Ceará fizeram em 2016. Ocorreu a integração das instituições de pesquisa em âmbito nacional por 

redes de alta velocidade, estimulando o intercâmbio cientifico e tecnológico. Conseguiu-se o 

engajamento dos centros de pesquisa e desenvolvimento nas esferas multilaterais que definem 

padrões internacionais para o 5G (CGEE, 2017).  

Os indicadores de avaliação utilizados são o de densidade de serviço de Internet fixa, o de 

percentual cobertura da telefonia celular, cobertura e backhaul16, além do índice de 

Desenvolvimento Global da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e o de Networked 

Readiness Index (NRI) Global do Fórum Econômico Mundial.  

Neste cenário, com boa infraestrutura e mercados ativos, a Governança da Internet tem 

maior representatividade da iniciativa privada e os itens do Marco Civil da Internet são debatidos,  

a sociedade, a acadêmica e as organizações de setores que utilizam a rede como meio e não fim 

estão engajadas em sua governança e a defesa da neutralidade da rede, é articulada entre os 

stakeholders.  

A Economia Informal está, em 2021, em patamares menores e consentidos como forma de 

promoção ao pequeno empreendedor em estágio inicial.  

A inovação no país pode ou não se tornar realidade, em função de como se dá o 

relacionamento entre as organizações mais tradicionais e as startups agregadas a elas, como a 

proliferação nacional dos centros criados para promoção de startups promovido por empresas como 

Google, Banco Itaú, Facebook, Banco Bradesco, Banco do Brasil e incubadoras. O Governo 

também contribui ao otimizar políticas para o setor e expandir proporcionalmente o investimento 

privado em PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação) em TICs.  

                                                 

16 Backhaul: a porção de uma rede hierárquica de telecomunicações responsável por realizar a conexão entre 

o núcleo da rede (backbone), e as sub-redes periféricas. 
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Todos esses esforços melhoraram a competitividade da economia brasileira, gerando mais 

empregos com valor agregado, fomentando o desenvolvimento econômico e diminuindo nossa 

dependência externa. O comércio eletrônico se torna comércio, pois foi absorvido pela sociedade 

que tem acesso a infraestrutura de qualidade, impactando no aumento da taxa de conversão do 

setor. 

 

4.4.2 O Brasil das políticas públicas 

 

A Reforma Tributária não avançou em todos os seus pontos, porém o país dispõe de boa 

infraestrutura. O comércio eletrônico caminha antes pela determinação, capacidade 

empreendedora, e de inovação da liderança setorial, do que pelo estabelecimento de um ambiente 

competitivo que coloque a carga tributária com menos peso nos resultados do setor.  

A falta de uma Reforma Tributária mais ampla não incentivou a iniciativa privada a investir 

em Infraestrutura e o governo assume um papel de maior protagonismo no desenvolvimento. Para 

viabilizar recursos para a construção de banda larga e de transporte de dados, o governo, seguindo 

proposta feita em 2017, passou a incluir o montante financeiro do TAC – Termos de Ajustamento 

de Conduta, relativa às infrações das operadoras de telecomunicações em compromissos de 

investimento, estabelecimento de metas de investimento na Lei Geral de Telecomunicações, 

reformulação da legislação do FUST – Fundo de Universalização das Telecomunicações. Com 

isso, o governo toma por base o Censo Escolar e dados do CETIC - Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação, e implanta banca larga nas escolas e nas regiões 

remotas o acesso via satélite, paralelamente ao estabelecimento de políticas públicas que garantam 

acesso à Internet aos órgãos de presença do Poder Público para implantação do governo digital: 

Forças Armadas, segurança pública, instalações educativas, de saúde, e administrativas (CGEE, 

2017).  

Há programas governamentais para o desenvolvimento de modelos de negócios baseados 

em Internet à população nas áreas de comércio, prestação de serviços, lazer e cultura. O país 

apresenta altos índices de Desenvolvimento de TI e de e-readiness por conta de atualizações 

normativas, da elaboração de novos tributos e de políticas públicas especificas para a inclusão 

digital, o que resulta em aumento da população que realiza compras online, compossível queda no 

ticket médio compensado pelo aumento no volume de transações. 
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A Governança da Internet vai muito bem, com programas voltados à inclusão digital e 

desenvolvimento social. A inovação pode ser incentivada por políticas públicas.  O comércio 

eletrônico tem uma dinâmica de aumento de sua base de consumidores em nível nacional, opera 

utilizando tecnologia de ponta, a Internet está presente em todo território nacional. 

O Quadro 13 apresenta a sequência de eventos do cenário Brasil das políticas públicas. 
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Quadro 13: Fotogramas do cenário Brasil das políticas públicas.  

ANO REFORMA 

TRIBUTÁRIA 

INFRAESTRUTURA GOVERNANÇA DA 

INTERNET 

ECONOMIA 

INFORMAL 

2017 A Reforma Tributária não 

avançou em todos os seus 

pontos. 

   

2018 PT retorna ao poder. A falta de uma Reforma 

Tributária mais ampla 

não incentivou a 

iniciativa privada a 

investir em 

Infraestrutura e o 

governo assume um 

papel de maior 

protagonismo no 

desenvolvimento. 

  

2019  O governo toma por 

base o Censo Escolar e 

dados do CETIC - 

Centro de Estudos sobre 

as Tecnologias da 

Informação e da 

Comunicação, e 

implanta banca larga 

nas escolas e nas regiões 

remotas o acesso via 

satélite, paralelamente 

ao estabelecimento de 

políticas públicas que 

garantam acesso à 

Internet aos órgãos de 

presença do Poder 

Público 

  

2020   Há programas 

governamentais para o 

desenvolvimento de 

modelos de negócios 

baseados em Internet à 

população nas áreas de 

comércio, prestação de 

serviços, lazer e cultura. 

Há a Economia 

Informal como forma 

de política pública 

inclusiva. 

2021 Há avanços que 

beneficiam setores e 

grupos específicos. 

A Internet está presente 

em todo território 

nacional. 

O país apresenta altos 

índices de 

Desenvolvimento de TI e 

de e-readiness por conta 

de atualizações 

normativas, da 

elaboração de novos 

tributos e de políticas 

públicas especificas para 

a inclusão digital 

A Economia Informal 

apresenta queda. 

Mecanismos 

tecnológicos e 

dispositivos jurídicos 

permitem o controle, 

via blockchain, das 

transações comerciais. 

 

Fonte: A autora (2017) 
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4.4.3 Para o pior, não há limites 

 

Trata-se do pior dos cenários. Não há reforma tributária e o país não tem infraestrura de 

qualidade. A crise política continua, não houve investimentos em infraestrutura e a Reforma 

Tributária praticamente não avançou. Programas específicos de inclusão digital e desenvolvimento 

social não são centrais na pauta nacional.  

 

Quadro 14: Fotogramas do cenário Para o pior, não há limites.  

ANO REFORMA 

TRIBUTÁRIA 

INFRAESTRUTURA GOVERNANÇA DA 

INTERNET 

ECONOMIA 

INFORMAL 

2017 A crise política 

predomina sobre as 

demais agendas. 

   

2018 As reformas são pífias.  Não há avanços 

significativos.  

 

2019     

2020 Eleições municipais 

trazem à tona a 

discussão sobre as 

reformas. 

   

2021 A crise política 

predomina sobre as 

demais agendas. 

Não houve grandes 

investimentos em 

infraestrura. Não houve 

mudança significativa nos 

indicadores. 

Existe o embate entre 

iniciativa privada e 

grupos de ativismo 

digital 

Mantém altos índices. 

Fonte: A autora (2017) 

 

 

Os índices de Desenvolvimento de TI e de e-readiness continuam nos mesmos patamares 

ou em queda. Com resultado, a inclusão digital não é perfeita e não há melhorias na confiança 

digital, ou seja, para que o cidadão e as organizações desenvolvam atividades no ambiente digital 

por conta da falta da atuação estatal na defesa e segurança desse ambiente e da proteção dos direitos 

e da privacidade. Havendo esta cisão digital, aliada à desigualdade social, o comércio eletrônico 

prospera, mas com foco na população de maior renda e de fluência digital. A Governança da 

Internet não tem relevância e a inovação não é incentivada expressivamente. 
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4.4.4 Como era boa minha Internet 

 

Este cenário é bom para o setor do comércio eletrônico e ameaçador para a Governança da 

Internet.  

Quadro 15: Fotogramas do cenário Como era boa minha Internet 

ANO REFORMA 

TRIBUTÁRIA 

INFRAESTRUTURA GOVERNANÇA DA 

INTERNET 

ECONOMIA 

INFORMAL 

2017   Audiência pública 

específica, realizada 

em 2017 pelo MCTIC, 

para tratar de 

alterações no Comitê 

Gestor da Internet do 

Brasil (CGI.br). 

 

2018   A indústria de 

telecomunicação se 

faz presente, de forma 

marcante, nas 

instâncias de 

governança da Internet 

no país 

 

2019 A Reforma Tributária 

avançou na maioria dos 

seus itens. 

 O acesso à Internet, de 

forma ampla, se torna 

caro e a maioria da 

população acessa 

determinados nichos, 

escolhidos pelas 

operadoras ou cedidos 

gratuitamente por 

organizações 

comerciais como 

diferencial 

competitivo. 

 

2020  Governo não foi capaz de 

sensibilizar a iniciativa 

privada no investimento 

para melhoria de 

infraestrutura 

  

2021   Sem infraestrura, a 

inovação no país é 

prejudicada. 

A economia informal 

se mantém nos 

mesmos patamares. 

Fonte: A autora (2017) 

 

A Reforma Tributária avançou na maioria dos seus itens, porém o governo não foi capaz 

de sensibilizar a iniciativa privada no investimento para melhoria de infraestrutura, seja por não 

estar no centro da pauta governamental, seja pela forte articulação do setor das telecomunicações 

para transferir para o governo a responsabilidade pelos investimentos. O comércio eletrônico 



147 

 

 

prospera embora, por falta de infraestrutura, novos modelos de negócios baseados em Internet, no 

país, não surgem em toda sua potencialidade.  

A indústria de telecomunicação se faz presente, de forma marcante, nas instâncias de 

governança da Internet no país, em decorrência da audiência pública específica, realizada em 2017 

pelo MCTIC, para tratar de alterações no Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br). Com isso, 

itens importantes do Marco Civil da Internet têm redefinições, como a Neutralidade da Rede, com 

a divisão da rede em nichos privativos de organizações de setor bancário, de saúde e outros. Outra 

consequência foi nos planos de assinaturas oferecidos, com taxas mais altas para o usuário que 

quiser navegar na Internet por inteiro. O acesso à Internet, de forma ampla, se torna caro e a maioria 

da população acessa determinados nichos, escolhidos pelas operadoras ou cedidos gratuitamente 

por organizações comerciais como diferencial competitivo. Neste ambiente, em que a Internet está 

sob risco de deixar de ser uma rede aberta, sem hierarquia e distribuída, os grandes varejistas, 

obtêm vantagem no comércio eletrônico, e a reforma tributária beneficiou o setor, como um todo. 

A inovação não tem expressividade.  

 

 

4.5 Avaliação dos Resultados da Pesquisa 

 

Utilizar uma metodologia de elaboração de cenários e os impactos que stakeholders do 

ambiente digital promovem nas organizações, tendo como ponto de partida densas entrevistas com 

representantes de expressão de diferentes stakeholders do comércio eletrônico varejista enriqueceu, 

sobremaneira, a pesquisa realizada. A utilização das abordagens metodológicas qualitativa e 

quantitativa serviu para complementar a proposta da pesquisa. 

A opção de uma pesquisa qualitativa como ponto de partida para duas rodadas de pesquisas 

quantitativas, deveu-se ao fato de que na metodologia de elaboração de cenários proposta por 

Boaventura e Fischmann (2007), a entrevista em profundidade, ou consulta ao especialista, é 

responsável pela geração das variáveis ambientais que são trabalhadas nas duas etapas quantitativas 

posteriores.  

O método se mostrou eficiente, pois cada um dos entrevistados gerou, em média 13,5 

variáveis, aproximadamente metade das variáveis estudadas. Este fato é deve-se ao conhecimento 

distinto dos especialistas quanto aos diferentes aspectos ambientais do setor. 
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Pequenos ajustes foram feitos, de forma a não desqualificar o método e estas decisões 

constituíram momentos de muita reflexão e de validação junto ao orientador. Houve o desafio de 

validar a classificação de stakeholders do ambiente eletrônico e seus impactos na organização 

proposto por Wielki (2006), conjuntamente à elaboração de cenários, o que foi realizado por meio 

de inserção de perguntas específicas no final do roteiro de entrevistas e pela elaboração de uma 

categoria final que não foi contabilizada nas duas etapas quantitativas. Um fator decisivo foi a 

escassez de pesquisa, abordando stakeholders do setor escolhido bem como sobre os impactos dos 

mesmos no ambiente de negócios digital. 

Com o objetivo de explorar essas lacunas, a proposta desta pesquisa foi identificar a 

existência de novos stakeholders ou de stakeholders que foram empoderados com a atuação da 

organização no ambiente de Internet, utilizando como contextualização o método de elaboração de 

cenários que utiliza stakeholder analysis, escolhendo-se a indústria do comércio eletrônico 

varejista por se tratar de um setor que tem como digital seu ambiente de negócios bem como 

stakeholders.  

Foram feitas quatro perguntas específicas sobre stakeholders como uma prevenção. 

Contudo, a menção aos stakeholders nascidos ou empoderados no ambiente digital surgiu desde a 

primeira questão do roteiro de entrevistas, naturalmente, tornando as quatro perguntas específicas 

dispensáveis, o que validou a proposta da pesquisa e o método adotado.  

Foram encontradas 7 categorias de novos stakeholders que atuam no ambiente digital. 

O emprego de uma técnica esmerada de análise de informações, como é a conjuntura da 

análise de conteúdo, possibilitou a obtenção de informações para geração das variáveis ambientais 

de forma mais aprofundada, o que permitiu complementar o método de elaboração de cenários com 

maior riqueza de detalhes e explorar à exaustão os dados coletados nas entrevistas.  

As etapas de pesquisas qualitativas foram descritivas e buscou-se, por meio de 

parametrização das variáveis, apresentá-las graficamente como parte integrante do método 

adotado.  A análise de conteúdo realizada na pesquisa qualitativa, que não consta do método 

original, constituiu em oportunidade de explorar com maior profundidade os dados, possibilitando 

o resgate de eventuais lacunas teóricas e contextuais.   

Por meio da realização dessa pesquisa, foi possível revelar novos stakeholders e tecer 

cenários para um prazo de cinco anos que se mostram factíveis. Com a proposta da pesquisa pôde-

se, então, obter um melhor conhecimento acerca dos processos e relacionamentos com stakeholders 
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digitais em que está imerso o comércio eletrônico varejista, à medida em que se constatou a 

importância da percepção dos especialistas consultados/entrevistados.  

A classificação dos stakeholders e a sistematização de seus impactos organizacionais 

consistiu em ferramental para análise e os achados se acomodaram à proposta taxonômica teórica 

apresentada, bem como os cenários construídos apontaram para a eficácia e eficiência do método 

de elaboração de cenários utilizado. Tanto a replicação do método de elaboração de cenários, que 

tornou possível a percepção dos fatores e potenciais impactos futuros nas organizações, 

descrevendo uma sequencia de fotogramas de um filme, distintas e atreladas aos contextos e 

dilemas hodiernos no país, bem como a análise dos achados da pesquisa à luz da proposta 

taxonômica para entidades que atuam no ambiente digital e seus impactos organizacionais poderão 

ser úteis para orientar pesquisadores em estudos futuros. 
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5 CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunidade acadêmica admite uma divisão entre a teoria e a prática em ciências sociais. 

No final dos anos 50 do século passado, os estudiosos em administração americanos começaram a 

enfatizar a importância do rigor acadêmico para além da sua aplicabilidade. Agora, o pêndulo 

retorna no sentido de uma maior relevância pratica (NICOLAI; SEIDI, 2010).   

O trabalho tem contribuição de relevância metodológica ao incluir a etapa de análise de 

conteúdo que deu maior transparência ao processo de seleção das variáveis. O processo de 

replicação metodológica com extensão realizado pode ser resumido na Figura 37. 

 

Figura 37: Adequações realizadas ao método. 

  

Fonte: A autora (2017). 

 

Este estudo foi desenvolvido tendo como meta principal responder à seguinte questão de 

pesquisa: Como a análise dos stakeholders pode ser utilizada na elaboração de cenários para 
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o comércio eletrônico varejista brasileiro e com isso revelar possíveis stakeholders que 

tiveram importância aumentada no ambiente de Internet? 

O objetivo geral da pesquisa foi verificar como o método da análise de stakeholders pode 

ser utilizado na elaboração de cenários para o comércio eletrônico varejista, revelando assim a 

existência de possíveis stakeholders, que de alguma forma podem influenciar na projeção de 

cenários para esse setor. 

O segundo objetivo específico de verificar a existência de novos stakeholders ou 

stakeholders que tiveram sua importância aumentada no ambiente da Internet, foi atingido. Foram 

encontrados sete novos stakeholders, a saber: Organizações Disruptivas, Google e Facebook, Não 

consumidores que disseminam conteúdos de ódio (haters), Aplicativos, Digital Influencers, 

Grupos Ativistas, e Hackers.  

Destes sete stakeholders, detectaram-se indícios de que os não necessariamente são 

consumidores, ou haters, sejam novos stakeholders. Com relação aos hackers, o estudo revelou 

quatro categorias: hacker como sujeito hábil em tecnologia, a self made person; hacker como 

ativista; hacker criminal e o hacker ético, este último consiste naquele que vem sendo objeto de 

desejo das organizações por meio de premiações voltadas para hackers que descubram brechas nos 

sistemas organizacionais, o que demonstra relacionamento com o hacker.  

Os digital influencers se mostraram ser a versão digital das celebridades televisivas 

tradicionais, porém com mais target, foram empoderados no ambiente digital, mas não são novos 

stakeholders. São stakeholders repaginados na Internet.  

Observou-se uma proliferação de centros de inovação para startups criadas por grandes 

empresas do segmento de tecnologia e bancário. Tais iniciativas, no âmbito da Responsabilidade 

Social Corporativa, indicam uma forma de controle sobre os agentes potencialmente inovadores 

disruptivos, delineando um relacionamento com as futuras organizações disruptivas que as torna 

parceiras ou sócias minoritárias. Os grupos ativistas, de interesses especiais, tiveram sua 

importância aumentada no ambiente digital, na forma do hackerativismo. 

O primeiro objetivo específico deste trabalho o de aplicar o método proposto por 

Boaventura e Fischmann (2007) para elaborar cenários de primeiro grau para o setor do comércio 

eletrônico, por meio da análise de stakeholders foi satisfatoriamente atingido, tendo superado as 

expectativas. A geração de variáveis para a elaboração de cenários, utilizando a Stakeholder 

Analysis provou ser eficaz, bem como eficiente. Houve engajamento e entendimento de método 
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por parte dos especialistas consultados, que demonstraram interesse nos resultados do estudo, o 

que contribuiu para a credibilidade do método.  

O método, nas três rodadas de entrevistas, ao todo 30 entrevistas, sendo que a primeira em 

profundidade, demandou considerável tempo e investimento para sua operacionalização. As 

entrevistas em profundidade, da primeira etapa, foram longas. Porém, a cada nova entrevista, novos 

aspectos surgiam e um mosaico se formava, urgindo pela sistematização analítica. A análise de 

conteúdo implementada ao método foi de grande valia para dar maior sustentação para a seleção 

das variáveis do sistema. 

Após a seleção das 155 variáveis ambientais, retornou-se aos especialistas mais duas vezes, 

com questionários estruturados. Em ambas etapas de classificação das variáveis, houve receio de 

que a diversidade de pontos de vista sobre o assunto levasse os entrevistados a não terem uma 

convergência quanto ao que seria importante e dominante. O fato de ser 10 o tamanho da amostra, 

o que é considerado relativamente pequeno para um método quantitativo, foi condizente com o 

número de especialistas consultados nos casos de aplicação metodológica estudados.  

Nesse sentido, a análise de conteúdo estrategicamente deu suporte para uma eventual 

adequação de rota na pesquisa. Contudo, ao se revelarem as relações de dominância, dependência, 

com a tabulação dos resultados, a preocupação cessou e a visualização dos cenários para o setor do 

comércio eletrônico, se engendraram, de forma orgânica.  

A apresentação gráfica dos cenários, com as variáveis dominantes, que percorriam 

coordenadas entre situações opostas, foi de grande auxílio. O método se mostrou simples, quando 

comparado com outros métodos de elaboração de cenários, por exemplo, por Michel Godet. Outro 

aspecto positivo é que ele descreve os stakeholders envolvidos e é elaborado a partir dos 

stakeholders envolvidos.  

Pode-se verificar a eficácia na descrição dos stakeholders ao depreender que as quatro 

perguntas do roteiro de entrevistas em profundidade, elaboradas especificamente sobre 

stakeholders, visando a explorar classificação dos impactos e forças que as organizações estão 

submetidas ao operar no ciberespaço, de Wielki (2006), se tornam prescindíveis, uma vez que os 

especialistas os incluíam desde o início em suas análises. Foi possível verificar a adequação da 

classificação proposta de Wielki (2011) de que a Teoria dos Stakeholders foi adequada para o 

estudo do ambiente de Internet e assim também alcançar o terceiro objetivo específico, de 

identificar os problemas e desafios das organizações varejistas que praticam comércio eletrônico, 
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que foi atingido também com as variáveis ambientais encontradas, sua classificação por grau de 

certeza e incerteza e a posterior elaboração de cenários. 

Replicar uma pesquisa acadêmica é considerada uma prática rara e que representa algo vital 

para o progresso da ciência (MACLENNAN, AVRICHIR, 2013). O trabalho, ao privilegiar a 

replicação metodológica de Boaventura e Fischmann (2007), Martins, P. et al. (2012), Raele et al. 

(2014) e a aplicação de teoria de Wielki (2006, 2011), pretende dar suporte aos trabalhos realizados 

pelos acadêmicos, e incentivar a replicação por parte de outros estudiosos em situações e setores 

diversos.    

Este estudo possivelmente contribui para consolidar cientificamente o método proposto 

pelo grupo de pesquisadores de elaboração de cenários utilizando Stakeholder Analysis, e também 

da classificação teórica proposta para o ambiente de negócios digital, bem como para outros 

pesquisadores potencialmente interessados.  

O estudo também apresentou uma relevante contribuição metodológica ao propor uma etapa 

inicial realizada com a análise de conteúdo à metodologia proposta por Boaventura e Fischmann 

(2007), Martins, P. et al. (2012), Raele et al. (2014), cujas publicações sobre o método mencionam, 

sem detalhamento, de como se dá a eliminação de redundâncias.  

A análise de conteúdo se mostrou profícua por prover maior assertividade às variáveis 

encontradas e quando levada a cabo até as categorias finais que, no caso deste estudo, foram dez, - 

embora estas não façam parte do método de elaboração de cenários -  esta última etapa da análise 

de conteúdo enriqueceu o método.  

A análise das categorias finais promoveu a oportunidade para se retomar, de forma 

estruturada, o referencial teórico inicial do estudo para a elaboração de cenários, agregando 

subtemas que eventualmente submergem das consultas aos especialistas e que não haviam sido 

inicialmente contemplados.  

Com o estudo, buscou-se também contribuir com a lacuna da aplicação das considerações 

teóricas do economista Janusz Wielki (WIELKI, 2006, 2011), na seara do comportamento dos 

Stakeholders em ambiente digital, em que se encontra também lacuna na literatura sobre os 

impactos da Internet nas organizações. Este estudo apresenta ineditismo ao aplicar, pela primeira 

vez, sua proposta taxonômica. 

Os resultados da pesquisa, com relação ao comportamento de stakeholders do ambiente 

digital, puderam ter seus impactos descritos por aquela matriz teórica proposta. Há indícios de que 
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a matriz possa ser uma ferramenta útil na formulação de estratégias organizacionais. Neste caso, o 

estudo contribui para as práticas organizacionais, além de ofertar ao setor do comércio eletrônico 

varejista os cenários elaborados.  

O estudo apresenta, como contribuição teórica, uma discussão sobre os stakeholders 

nascidos ou empoderados no ciberespaço. Detectaram-se indícios de existência de três novos 

stakeholders que operam no ciberespaço: 1) os haters, pessoas físicas que não necessariamente tem 

relações com as organizações que atacam, mas que exigem da organização atenção 

comunicacional; 2) as organizações disruptivas, personalizadas pelos empreendedores de startups, 

os makers, e 3) o hacker, que passa a ser valorizado e, às vezes, querido pelas empresas, para que 

ele as ajude a se defender de seus congêneres.  

Este estudo pode interessar à academia, aos profissionais e a associações relacionadas ao 

comércio eletrônico, aos professores de disciplinas de comércio eletrônico.  

Quando o banco Itaú lança um centro de empreendedorismo (BORNELI, 2015), ou a Tim 

investe em programas de startups (AMARAL, 2016), estariam realizando a gestão de stakeholder 

empreendedor nascido no contexto digital, o empreendedor digital? Existe uma lacuna para um 

estudo longitudinal que aborde as possíveis influências causais.  

Se existe uma analogia em governança da Internet, em que a Internet tem semelhanças com 

o meio-ambiente (KURBALIJA, 2016), e como há a discussão em torno de o meio ambiente ser 

ou não um stakeholder, aprofundar o entendimento da classificação da Internet como stakeholder 

poderia, eventualmente, se mostrar profícuo, bem como, buscar compreender as bases teóricas e 

operacionais da premissa multistakeholder adotada pelos órgãos de governança da Internet, como 

o Internet Governance Fórum, da ONU, e o CGI (Comitê Gestor da Internet) no Brasil.  

Além dos dois pontos mencionados acima, esta pesquisa pretende ter continuidade por meio 

do estudo da Responsabilidade Social Corporativa, e de indícios de iniciativas organizacionais 

relacionadas com temas de governança da Internet, como inclusão digital, campanhas pela 

neutralidade da rede ou segurança na rede, comparando o Brasil com outros países. Há que se 

examinar mais profundamente a importância relativa do letramento digital em comparação com 

outras competências gestoras, bem como ter como fonte de estudos em governança da Internet, os 

relatórios de GRI e ISE. Estariam aumentando as iniciativas de CSR envolvendo ações de 

promoção do empreendedorismo, em especial o digital? 
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Com a pesquisa, procurou-se realizar uma análise neutra com base em trabalhos anteriores 

e dados primários e secundários. Suas considerações e conclusões almejam a criação e 

disseminação da ciência, tanto strictu sensu, de âmbito acadêmico, como operacional, visando a 

possíveis contribuições na prática organizacional. A abordagem da pesquisa, sendo de cunho 

instrumental e descritivo, não objetivou discutir questões normativas, mas a identificação, a 

descrição, as práticas, a partir do embasamento teórico estudado. Por fim, faz-se a recomendação 

de replicação da pesquisa em outras indústrias, como por exemplo a financeira, bem como, a 

aplicação da pesquisa em outros países, com o propósito de se comparar resultados. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Questionário Qualitativo 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Pesquisa: CENÁRIOS PARA O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – PPGA 

Órgão de Fomento: UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez 

Doutoranda: Diólia de Carvalho Graziano 

 
O estudo busca identificar os problemas e desafios das organizações que praticam comércio 

eletrônico varejista e que podem ser utilizados na construção de cenários por meio da análise de 

stakeholders. O estudo é realizado na linha de pesquisa de Recursos e Desenvolvimento 

Empresarial. 

 

Problema de Pesquisa: 

Os desafios das organizações que realizam operações de comércio eletrônico varejista.Técnica de 

coleta de dados: 

• Entrevista em profundidade, semiestruturada realizada face a face em ambiente 

privativo e com manutenção opcional do anonimato dos especialistas entrevistados. 

 
A entrevista é composta de 15 perguntas e leva em torno de 45 a 60 minutos. 

Perguntas fechadas 

 
I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

1- Nome da empresa e ano de sua fundação: 

2- Especialidade da Organização: 

3- Localização (cidade e estado): 

4- Número de Funcionários: 

5- Faixa de Faturamento Anual: 
 

Até R$ 1 milhão  De R$ 10 a R$ 50 milhões  
De R$ 1 a R$ 10 milhões  Acima de R$ 50 milhões  

6- Administração da Empresa 
 

Sócios  Misto  
Administradores Profissionais   

 

II – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

Nome: 

Cargo: 
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Formação Profissional:   

Tempo na Organização:  

Escolaridade:   

Área de atuação na Organização: 
 

Estratégica  Pesquisa e Desenvolvimento  
Administrativa  Outra  
Financeira   

 

III – Perguntas semiestruturadas 

 
1. Na sua opinião, quais são os principais problemas atuais para as organizações varejistas de e-

commerce (B2C)? 

2. Desses problemas, quais as organizações podem resolver mais facilmente e como você entende 

que elas vão superar esses desafios? 

3. Sobre os problemas de mais difícil solução, quais são, e como você entende que as 

organizações podem superar esses desafios? 

4. Na sua opinião, quais são as tendências para os próximos 5 anos? 

5. Na sua opinião, quais são as maiores incertezas para os próximos 5 anos? 

6. Tendo em v i s t a  a  F I G U R A   1 a p r e s e n t a d a , q u e m  v o c ê  c o n s i d e r a  q u e  s ã o  o s  

stakeholders com maior legitimidade e por que?  

7. Tendo em vista a FIGURA 1, quem são os stakeholders com maior poder e por que? 

8. Dentre todas as variáveis que afetam a atividade B2C, quais são as que devemos considerar do 

ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista tecnológico e do 

ponto de vista social? 

9. Existem stakeholders marginais e que, na sua opinião mereceriam maior atenção? Caso 

afirmativo, quem são e porque mereceriam maior atenção? 

10. Existem stakeholders que, no ciberespaço, tiveram sua importância aumentada? Caso 

afirmativo, quem são e quais as suas características? 

11. Existem novos stakeholders, surgidos no ciberespaço? Caso afirmativo, quem são e quais as 

suas características? 

12. Com relação a FIGURA 2, qual a sua opinião: você concorda/discorda da classificação, 

acrescentaria algo ou faria algum comentário? 

13. Na sua opinião, mecanismos de busca, como o Google, e sites de rankeamento de 

reputação, como Reclame Aqui, são novos stakeholders da organização? Justifique sua 

resposta. Caso afirmativo, qual a sua característica? 

14. Na sua opinião os criminal hackers são um novo stakeholder da organização ou são apenas 

uma ameaça externa? Justifique sua resposta. Se for stakeholder, qual a sua característica? 

15. Tem considerações adicionais a fazer sobre a pesquisa? 
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(Até a questão 33, o especialista respondeu no formato apresentado nesta página) 

 
13. A questão da geração de energia (P&D em fontes renováveis) impactando toda a cadeia   
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

14. A revisão do ICMS (obsolescência; ”guerra fiscal” entre estados) 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

15. A reforma tributária (por exemplo, imposto sobre importação de mercadorias; viabilização 
da PME) 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

16. A formulação de políticas específicas para o setor B2C (seria importante ou quanto menor a 
interferência, melhor?) 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

17. A reforma legislativa incluindo leis específicas para a Internet 
 

18. A revisão do Código de Defesa do Consumidor - CDC (por conta, por exemplo, do prazo de 
arrependimento do consumidor de 7 dias; operadores locais X operadores internacionais; custos 
de representação jurídica em cada estado) 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

19. A regulamentação sobre a utilização de dados pessoais e titularidade desses bancos de 
dados 
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20. O não estabelecimento de reserva de mercado no País informal, que funciona como barreira 
de entrada para empresas do exterior, quer seja pela burocracia, taxação etc. 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

21. O risco da ineficácia da aplicabilidade do direito concorrencial tendo em vista o uso das 
tecnologias, como por exemplo, a contratação de serviços de ataques de negação de serviço em 
sites de concorrentes, e de difamação nas redes sociais, por exemplo. 
22. A intensificação do uso do Bitcoin 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

23. O desenvolvimento dos contratos inteligentes, ou desenvolvimento de aplicações de 
Blockchain, cujo objetivo consiste em permitir que pessoas comercializem e façam negócios com 
pessoas desconhecidas pela internet sem a necessidade de uma grande autoridade central agir 
como um intermediário, podendo reduzir os custos de transação, dar transparência aos 
processos de suply chain etc. 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

24. O desenvolvimento da pratica de sequestro de dados e outras atividades de hackers 
criminosos 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

25. A crescente facilidade para a realização de transações internacionais de compra de produtos 
e serviços 
26. O perfil da liderança brasileira que deveria priorizar os investimentos em plataformas e em 
tecnologias de ponta para a integração das 
operações 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
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Muito Alta 
Importância 
10 

27. O perfil da liderança brasileira que deveria reconhecer a necessidade de investimentos em 
consultorias especializadas 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

28. O perfil da liderança brasileira que deveria priorizar os investimentos em segurança de TI 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

29. A inclusão digital com disponibilização de infraestrutura de Internet para o usuário a preços 
acessíveis 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

30. Os potenciais riscos da combinação Internet das Coisas e Inteligência Artificial (por exemplo, 
a assimetria da informação, em que a organização tem mais informação sobre o cliente do que o 
cliente sobre a organização/produto/serviço) 
31. O uso adequado dos novos agentes midiáticos e mídia, sejam os digital influencers, as 
plataformas de lançamento de produtos e serviços, bem como o protagonismo nas redes sociais 
e estratégias para com a disseminação de conteúdos difamatórios por pessoas que não 
necessariamente são clientes da organização 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

32. Melhoria da taxa de inovação das empresas brasileiras 
Muito Baixa 
Importância 
0 1 2 3 4 
Média 
Importância 
5 6 7 8 9 
Muito Alta 
Importância 
10 

33. Carência de mão de obra/consultoria especializada 
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(Até a questão 66, o especialista respondeu no formato apresentado na página 

anterior) 

 

37. A melhoria dos operadores logísticos (oferta, eficiência, preço; desafio logístico da rapidez 
nas entregas 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

38. A influência dos Marketplaces, como Mercado Livre, B2W (Submarino, Americanas e  
Shoptime), Walmart, CNOVA (Extra, Casas Bahia e Ponto Frio), Magazine Luiza, Elo7 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

39. A continuidade do boleto bancário como meio de pagamento (custo de emissão, das 
compras não perfeitas, a cultura popular – classe C e receio quanto ao fornecimento de dados 
bancários) 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

40. A tendência dos serviços de automação do atendimento ao cliente 

41. A comparação de dados como modelo de negócio (Por exemplo, Decolar e Buscapé) 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

42. A economia brasileira como um todo, particularmente o custo do crédito e os reflexos para 
a abertura de novas empresas 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 
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43. O incremento da Economia Informal 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

44. A proliferação das plataformas de aproximação entre consumidores e fornecedores 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

45. A melhoria da infraestrutura brasileira (modais e infraestrutura de rede de Telecom; 
diminuição do custo Brasil) 
46. A questão da geração de energia (P&D em fontes renováveis) 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

47. A revisão do ICMS (obsolescência; ”guerra fiscal” entre estados) 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

48. A reforma tributária (por exemplo, imposto sobre importação de mercadorias; viabilização 
da PME) 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

49. A formulação de políticas específicas para o setor B2C 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

50. A reforma legislativa incluindo leis específicas para a Internet 
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51. A revisão do Código de Defesa do Consumidor - CDC (por conta, por exemplo, do prazo de 
arrependimento do consumidor de 7 dias; operadores locais X operadores internacionais; custos 
de representação jurídica em cada estado) 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

52. A regulamentação sobre a utilização de dados pessoais e titularidade desses bancos de 
dados 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

53. O estabelecimento de reserva de mercado no País (barreira de entrada para empresas do 
exterior) 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

54. A aplicabilidade do direito concorrencial tendo em vista o uso das tecnologias, como por 
exemplo, a contratação de serviços de ataques de negação de serviço em sites de concorrentes, 
e de difamação nas redes sociais, por exemplo 
55. A intensificação do uso do Bitcoin 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

56. O desenvolvimento dos “contratos inteligentes” 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

57. A proliferação da pratica de sequestro de dados e outras atividades de hackers criminosos 
58. A crescente facilidade para a realização de transações internacionais de compra de produtos 
e serviços 
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59. O perfil da liderança brasileira que deveria priorizar os investimentos em plataformas e em 
tecnologias de ponta para a integração das operações 
60. O perfil da liderança brasileira que deveria reconhecer a necessidade de investimentos em 
consultorias especializadas 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

61. O perfil da liderança brasileira que deveria priorizar os investimentos em segurança de TI 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

62. A inclusão digital com disponibilização de infraestrutura de Internet para o usuário a preços 
acessíveis 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

63. Os potenciais riscos da combinação Internet das Coisas e Inteligência Artificial (assimetria da 
informação, a organização tem mais informação sobre o cliente do que o cliente sobre a 
organização/produto ou serviço) 
64. O uso adequado dos novos agentes midiáticos e mídia, sejam os digital influencers, as 
plataformas de lançamento de produtos e serviços, bem como o protagonismo nas redes sociais 
e estratégias para com a disseminação de conteúdos difamatórios por pessoas que 
não necessariamente são clientes da organização 
É 
Totalmente 
Incerto 
0 1 2 3 4 
É Provável 
5 6 7 8 9 
É Uma 
Certeza 
10 

65. A melhoria da taxa de inovação das empresas brasileiras 
66. A carência de mão de obra/consultoria especializada 
67. Você tem algum comentário a fazer? 
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APÊNDICE C: Questionário Quantitativo II 

 

Pesquisa: CENÁRIOS PARA O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – PPGA 

Órgão de Fomento: Universidade Presbiteriana Mackenzie  

 

Doutoranda: Diólia de Carvalho Graziano        Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez 

 

 

 

Prezado especialista XXXXXXXX,                                                           

 

 

Minha pesquisa acadêmica visando ao título de doutora se torna possível graças à sua 

inestimável colaboração. Peço 15 minutos de seu tempo.   

Nesta terceira e última etapa da pesquisa buscamos classificar o grau de influência e 

dependência das variáveis anteriormente encontradas. A seguir, uma breve contextualização de 

cada variável do sistema em estudo. 

 

Apesar do grande desenvolvimento do setor do B2C os especialistas citaram alguns 

entraves para o setor no país. Com relação aos consumidores, existem questões como a necessidade 

de inclusão digital de qualidade, com fornecimento de infraestrutura a preços permissivos e com 

instruções sobre as oportunidades que a Internet oferece bem como suas ameaças. Há também o 

risco da não neutralidade da rede e de preços diferenciados para acesso a rede que podem, por 

exemplo, impactar as startups. São questões diretamente relacionadas à Governança da Internet.  

Questiona-se a viabilidade do Boleto Bancário, meio de pagamento tipicamente brasileiro, 

adequado aos consumidores que não possuem relacionamentos bancários ou que não se sentem 

seguros em fornecer seus dados pessoais; mas que leva a uma alta taxa de compras imperfeitas e 

prejuízos, uma vez que não se tem o controle em tempo real do pagamento dos mesmos.   

Por outro lado, novas modalidades de negócios levam ao crescimento da Economia 

Informal. Neste ambiente de surgimento de novas tecnologias e novos modelos de negócio 

questiona-se a adequação do C.D.C. (Código de Defesa do Consumidor). 

Há o déficit de Infraestrutura Brasileira, o conhecido Custo Brasil, nos modais e 

infraestrutura de redes de telecomunicações. 
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A Constituição atribuiu competência tributária à União para criação de lei geral sobre o 

I.C.M.S. (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), por meio da Lei 

Complementar 87/1996, a chamada "Lei Kandir". O ICMS consiste da manutenção de uma 

reprodução, considerada arcaica, do modelo Francês e Alemão que lá vigorou no período de 1914-

1918. O ICMS é tema de disputas, a Guerra de ICMS entre os Estados, e é apontado como grande 

percalço para o setor. Além do I.C.M.S., alguns especialistas mencionaram a necessidade de uma 

ampla Reforma Tributária. Há quem diga que o país carece de Políticas Específicas para o B2C.   

Apesar do reconhecimento do protagonismo no Brasil ao enunciar o decálogo e aprovar o 

Marco Civil da Internet, há um debate sobre problemas que levariam algumas empresas a não 

adota-la por ferir a constituição em seus países de origem, e que se faz necessária a elaboração de 

Leis Específicas para a Internet, a fim de dirimir tais problemas e viabilizar o Marco Civil.  

Apesar do B2C ser uma atividade que permite transações globais, algumas leis nacionais 

aliadas a outras questões, como as de infraestrutura, têm levado empresas de outros países a 

optarem por não comercializar com o Brasil, o que de certa forma contribui para o estabelecimento 

de uma Reserva de Mercado no país. 

Outro ponto ressaltado foi que, embora sejamos empreendedores, há uma necessidade de 

melhoria da Taxa de Inovação do país. 

Em um cenário globalizado, empresas têm utilizado dessas novas tecnologias como 

ferramenta concorrencial, como por exemplo, com a realização de ataques de negação de serviço 

ou com as “fazendas” de cliques. Neste novo contexto, há dúvidas quanto à capacidade de 

aplicabilidade do Direito Concorrencial. 

Agradeço desde já a sua participação. 
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QUESTÕES 

 

 

1) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Governança da Internet                                      (    ) Boleto Bancário  

      

 Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)?  

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação 

Boleto Bancário                 (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

2) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Governança da Internet                                      (    ) Economia Informal  

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)?  

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Economia Informal             (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação       

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 
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3) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Governança da Internet                                      (    ) C.D.C.  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)?  

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

C.D.C.                                  (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

 Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

4) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Governança da Internet                                  (    ) Infraestrutura brasileira  

      

    

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação       

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

5) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   
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(    ) Governança da Internet                                      (    ) I.C.M.S.  

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

I.C.M.S.                                (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

     

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

6) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Governança da Internet                                  (    ) Reforma Tributária  

      

 Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reforma Tributária             (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

7) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   
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      (    ) Governança da Internet                      (    ) Políticas Específicas para o B2C  

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet                 (    ) Dominante       (    ) Dependente        (     ) Não 

há relação    

Políticas Específicas para o B2C  (    ) Dominante       (    ) Dependente        (     ) Não há 

relação    

      

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

8) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

       (    ) Governança da Internet                        (    ) Leis específicas para a Internet   

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet               (    ) Dominante       (    ) Dependente         (     ) Não há 

relação    

Leis específicas para a Internet  (    ) Dominante       (    ) Dependente         (     ) Não há 

relação    

      

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

9) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   
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(    ) Governança da Internet                                      (    ) Reserva de Mercado   

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reserva de Mercado          (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

10) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Governança da Internet                              (    ) Taxa de Inovação do país  

      

   

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet         (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Taxa de Inovação do país     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

11) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   
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(    ) Governança da Internet                                     (    ) Direito Concorrencial   

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Governança da Internet     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Direito Concorrencial        (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

12) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) Economia Informal   

      

   

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário          (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

Economia Informal     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação       

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

13) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) C.D.C.   
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Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário          (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

C.D.C.                          (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

14) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) Infraestrutura brasileira   

      

 Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário                  (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

15) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) I.C.M.S.   
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Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário          (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

I.C.M.S.                        (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

16) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) Reforma Tributária   

      

  

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário          (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

Reforma Tributária     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

17) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                               (    ) Políticas Específicas para o B2C   
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Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário                              (    ) Dominante      (    ) Dependente        (     ) Não há 

relação    

Políticas Específicas para o B2C  (    ) Dominante      (    ) Dependente        (     ) Não há 

relação    

    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

  

 

 

18) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                (    ) Leis Específicas para a Internet    

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário                              (    ) Dominante       (    ) Dependente         (     ) Não 

há relação    

Leis Específicas para a Internet   (    ) Dominante       (    ) Dependente         (     ) Não 

há relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

19) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) Reserva de Mercado    
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Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário          (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

Reserva de Mercado  (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

20) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) Taxa de Inovação do país    

      

    

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Boleto bancário                    (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Taxa de Inovação do país    (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

21) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Boleto bancário                                   (    ) Direito Concorrencial    

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Boleto bancário                    (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Direito Concorrencial           (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

22) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                                      (    ) C.D.C.  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Economia Informal     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação 

       C.D.C.                (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

23) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                                      (    ) Infraestrutura brasileira  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Economia Informal             (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

24) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                                      (    ) I.C.M.S.  

      

 

  Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Economia Informal     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

I.C.M.S.                        (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

25) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                                      (    ) Reforma Tributária  

      

 

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 



203 

 

 

  

Economia Informal     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reforma Tributária     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

   Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

26) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                          (    ) Políticas Específicas para o B2C  

      

    

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Economia Informal                         (    ) Dominante       (    ) Dependente        (     ) Não 

há relação 

Políticas Específicas para o B2C  (    ) Dominante       (    ) Dependente        (     ) Não há 

relação    

      

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

27) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                            (    ) Leis Específicas para a Internet  

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Economia Informal                         (    ) Dominante    (    ) Dependente           (     ) Não 

há relação    

Leis Específicas para a Internet   (    ) Dominante    (    ) Dependente            (     ) Não 

há relação       

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

28) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                                      (    ) Reserva de Mercado  

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Economia Informal     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reserva de Mercado  (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há relação    

    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

29) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                                      (    ) Taxa de Inovação do país  

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Economia Informal                  (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não 

há relação    

Taxa de Inovação do país       (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

    Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

30) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Economia Informal                                      (    ) Direito Concorrencial  

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Economia Informal            (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Direito Concorrencial        (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

     

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

31) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                           (    ) Infraestrutura brasileira  

      

   

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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C.D.C.                                   (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

      

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

32) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                                             (    ) I.C.M.S.  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

C.D.C.                                   (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

I.C.M.S.                                 (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

33) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                           (    ) Reforma Tributária  

      

   

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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C.D.C.                                   (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reforma Tributária              (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

      

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

34) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                           (    ) Políticas Específicas para o B2C  

      

  

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

C.D.C.                                                (    ) Dominante       (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Políticas Específicas para o B2C   (    ) Dominante       (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

    

 Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

35) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                           (    ) Leis Específicas para a Internet  

      

 Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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C.D.C.                                                (    ) Dominante       (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Leis Específicas para a Internet     (    ) Dominante       (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

36) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                           (    ) Reserva de Mercado  

  

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

C.D.C.                                   (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reserva de Mercado           (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

37) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                           (    ) Taxa de Inovação do país  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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C.D.C.                                     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Taxa de Inovação do país    (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação       

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

38) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) C.D.C.                                           (    ) Direito Concorrencial  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

C.D.C.                                   (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Direito Concorrencial         (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

39) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) I.C.M.S.                                           (    ) Infraestrutura brasileira  

      

   

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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I.C.M.S.                                (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

40) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Infraestrutura brasileira                                      (    ) Reforma Tributária  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reforma Tributária             (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

41 ) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Políticas Específicas para o B2C                  (    ) Infraestrutura brasileira  

      

   

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Políticas Específicas para o B2C  (    ) Dominante      (    ) Dependente        (     ) Não há 

relação    

Infraestrutura brasileira                 (    ) Dominante      (    ) Dependente        (     ) Não 

há relação    

    

 Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

42) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Infraestrutura brasileira                    (    ) Leis Específicas para a Internet  

      

     

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Infraestrutura brasileira                 (    ) Dominante      (    ) Dependente        (     ) Não 

há relação    

Leis Específicas para a Internet    (    ) Dominante      (    ) Dependente        (     ) Não há 

relação    

      

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

43) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Infraestrutura brasileira                                 (    ) Reserva de Mercado  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reserva de Mercado     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

44) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Infraestrutura brasileira                              (    ) Taxa de Inovação do país  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Infraestrutura brasileira       (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Taxa de Inovação do país    (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

45) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Direito Concorrencial                                  (    ) Infraestrutura brasileira  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Direito Concorrencial         (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Infraestrutura brasileira     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

46) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) I.C.M.S.                                      (    ) Reforma Tributária  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

I.C.M.S.                                (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reforma Tributária             (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

47) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) I.C.M.S.                                  (    ) Políticas Específicas para o B2C  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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I.C.M.S.                                                (    ) Dominante      (    ) Dependente      (     ) Não 

há relação    

Políticas Específicas para o B2C     (    ) Dominante      (    ) Dependente      (     ) Não há 

relação    

    

 Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

48) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) I.C.M.S.                                  (    ) Leis Específicas para a Internet 

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

I.C.M.S.                                                (    ) Dominante      (    ) Dependente      (     ) Não 

há relação    

Leis Específicas para a Internet       (    ) Dominante      (    ) Dependente      (     ) Não 

há relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

49) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) I.C.M.S.                                      (    ) Reserva de Mercado  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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I.C.M.S.                                   (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reserva de Mercado             (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

 Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

50) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) I.C.M.S.                                  (    ) Taxa de Inovação do país  

      

 Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

I.C.M.S.                                   (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Taxa de Inovação do país     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

51) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) I.C.M.S.                                      (    ) Direito Concorrencial  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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I.C.M.S.                                     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não 

há relação    

Direito Concorrencial             (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

52) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Reforma Tributária                         (    ) Políticas Específicas para o B2C  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Reforma Tributária                          (    ) Dominante      (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Políticas Específicas para o B2C   (    ) Dominante      (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

    

   

 Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

53) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Reforma Tributária                         (    ) Leis Específicas para a Internet  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Reforma Tributária                          (    ) Dominante      (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Leis Específicas para a Internet    (    ) Dominante      (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

54) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Reforma Tributária                                  (    ) Reserva de Mercado  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Reforma Tributária        (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Reserva de Mercado     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

55) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Reforma Tributária                                      (    ) Taxa de Inovação do país  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Reforma Tributária                  (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não 

há relação    

Taxa de Inovação do país       (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

56) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Reforma Tributária                                  (    ) Direito Concorrencial  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Reforma Tributária         (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

Direito Concorrencial     (    ) Dominante          (    ) Dependente            (     ) Não há 

relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

57) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Políticas Específicas para o B2C     (    ) Leis Específicas para a Internet  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Políticas Específicas para o B2C     (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

Leis Específicas para a Internet       (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

58) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Políticas Específicas para o B2C                        (    ) Reserva de Mercado  

      

   

  

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Políticas Específicas para o B2C     (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

Reserva de Mercado                          (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

59) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Políticas Específicas para o B2C               (    ) Taxa de Inovação do país  

      

  

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Políticas Específicas para o B2C     (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

Taxa de Inovação do país                 (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

    

 Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

 

60) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Políticas Específicas para o B2C                     (    ) Direito Concorrencial  

  

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Políticas Específicas para o B2C     (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

Direito Concorrencial                        (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

61) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Leis Específicas para a Internet                        (    ) Reserva de Mercado  

      

 Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Leis Específicas para a Internet       (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Reserva de Mercado                          (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

     

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

62) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Leis Específicas para a Internet               (    ) Taxa de Inovação do país  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Leis Específicas para a Internet       (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Taxa de Inovação do país                 (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

63) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Leis Especificas para a Internet                     (    ) Direito Concorrencial  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Leis Específicas para a Internet       (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Direito Concorrencial                        (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

 

 

 

64) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Reserva de Mercado               (    ) Taxa de Inovação do país  

      

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Reserva de Mercado                          (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Taxa de Inovação do país                 (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

    

   

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 
             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

65) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Reserva de Mercado                     (    ) Direito Concorrencial  

       

Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 
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Reserva de Mercado                          (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Direito Concorrencial                        (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

  Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, vá direto para a próxima questão. 

 

             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito 

Alta Dependência  

             (   )                (    )               (   )                (   )               (   ) 

 

66) Qual dessas duas variáveis tem maior influência no sistema estudado?   

 

(    ) Taxa de Inovação do país                     (    ) Direito Concorrencial  

      

 Se as duas variáveis caracterizam uma relação de dependência, qual das variáveis causa 

dependência (Dominante) e qual sofre os efeitos (Dependente)? 

  

Taxa de Inovação do país                 (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não há 

relação    

Direito Concorrencial                        (    ) Dominante     (    ) Dependente       (     ) Não 

há relação    

Se há uma relação de dependência, qual seria a extensão? Se não há relação entre as duas 

variáveis, termine aqui. 

             -5                                                          0                                                        5 

                 I_______________I______________I______________I______________I 

Muito Pouco Dependente                             Média Dependência                            Muito 

Alta Dependência  

             (   )                           (    )                        (   )                         (   )                       (   ) 

 

Término das Pesquisas para a tese.   Muito obrigada!    
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APÊNDICE D: Formação das Unidades de Significado 

 UNIDADE SIGNIFICADO  UNIDADES DE REGISTRO 

US1: Regras de tributação do 

ICMS 

E1, P9: “A gente precisava jogar fora o ICMS que é uma espécie de VAC, que é Valor 

Agregado. Só por curiosidade, o ICMS foi uma lei tributária francesa da década de 50 que 

ficou lá 3 anos em vigor e que depois abandonou, jogou fora, e o Brasil continua faturando 

isso faz quase meio século já. No mundo inteiro isso já foi unificado.” 

US2: Extinção do ICMS que 

funciona como valor agregado 

E1, P9 “Acabar com ICMS que funciona como Valor Agregado”. 

US3: Guerra de ICMS entre os 

Estados e consequências nas 

operações logísticas e 

mercadorias paradas 

E1, P8: “Tem a tributação, guerra de ICMS Estadual. Então ter um centro de distribuição em 

Goiás é mais barato do que ter em São Paulo. Qualquer venda pela internet feita pelo estado 

do Ceará, o Ceará quer tributar, quer colocar uma taxa a mais porque ele acha que está 

perdendo ICMS com isso. Então acontecem essas brigas, daí a mercadoria fica parada e você 

tem que pagar um custo maior, custo de frete”. 

E2, P1: Uma dificuldade de legislações estaduais, de tributação. Isso é um complicador 

também para quem faz comércio eletrônico. 

US4: A pratica concorrencial do 

frete grátis que aumenta o custo 

para o varejista 

E1, P1: ”[...] uma prática de mercado que é o frete grátis. Mas isso é um custo para o 

varejista”. 

E8, P1: E no e-commerce as empresas, elas tinham uma cultura de frete grátis quando na 

verdade o frete é caríssimo no Brasil em função desses três pontos, o frete é muito caro e isso 

é que come realmente a rentabilidade das empresas de uma forma geral. 

US5: O prazo de arrependimento 

de 7 dias do consumidor 

E1, P1: “a prática de arrependimento do consumidor de 7 dias em que ele recebe o produto 

em casa e tem até 7 dias para devolver. Inclusive a empresa arca com frete.” 

E1, P3: “Porque que foi criado o prazo de arrependimento de sete dias na Internet? Porque 

quando os legisladores pensaram nisso era na época em que se faziam vendas por 

telefone.[...] e só quando se recebia aquilo é que se percebia o que era, pois no máximo 

passava rápido na televisão. [...] Em sete dias corridos era um tempo suficiente para que o 

consumidor tivesse uma oportunidade de refletir sobre aquela compra. [...] Apesar das 

compras serem feitas por impulso, o que eu faço hoje, geralmente eu vou numa loja física, 

olho o produto, gosto dele, vejo todas as características, entro na internet para comparar 

preço, baixar os manuais e eu tenho acesso a uma informação melhor. Então, são poucas 

compras feitas pela internet que precisariam ter esse prazo de arrependimento. A maioria 

delas são compras muito direcionadas e por pessoas que tem uma maior capacidade de análise 

e reflexão de conhecimento do que numa loja física, porque? Se eu estou on-line eu vejo a 

profundidade do produto, o peso dele, a cor, a voltagem, com mais precisão, do que se eu 

perguntar para um vendedor porque ele pode não saber. Então é isso, então mudou esse 

conceito.” 

E6, P1: (...)toda aquela discussão de que o contrato a distancia pode desistir ate 7 dias, tudo 

isso está tão superado (...)  

US6: Custo de representação 

jurídica ao nível nacional 

E1, P1: “Há possibilidade de ação em qualquer município como por exemplo uma ação no 

Acre que faz com que aumente o custo de representação.” 

 

US7: Prejuízos com boletos não 

pagos 

E1, P1: “As pessoas emitem o boleto e acabam não pagando e gera outro problema, que é o 

custo dessas transações não realizadas. [...]a pessoa tá navegando às 10:00 da noite no sábado 

e compra no boleto, aí ela deixa para imprimir e pagar na segunda-feira, e na realidade ela 

pode não pagar. Porém a criação desse boleto criou gerou uma reserva de mercadoria. Tem 

estudos de mercado que falam que e quanto mais passa o tempo do boleto para ser pago, 

menores as chances daquela compra ser perfeita. Então as empresas começam a mandar 

campanha depois de 4 horas porque a dificuldade é que você não consegue  saber a toda hora 

qual boleto foi pago, então tem também esse problema da compensação que você acha que 

pagou o boleto e não pagou.”  

US8: Cultura do boleto E1, P1: “O Brasil é o único país no mundo que ainda emite boleto. 

US9: Classe C e receio do 

consumidor 

E1, P1: “Quando você faz uma transação e você usa cartão de crédito no checkout você 

consegue resolver isso em pouco tempo e acontece a compra é perfeita. No Brasil pela classe 
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C e pelo receio do consumidor de divulgar os seus dados no aplicativo criou-se a cultura do 

boleto”. 

US10: Chargeback: operadores 

financeiros devolve ao lojista a 

responsabilidade por fraudes no 

e-commerce. Poder dos 

operadores financeiros 

E1, P1: “Sobre fraude existe uma questão jurídica chamada chargeback que é as operadoras 

devolvem para o lojista a responsabilidade por fraude que ocorre no e-commerce e é grande 

número de tentativas de fraude em transações e de ataques ao sistema. As empresas contratam 

um broker intermediário conhecido como clear sale, para dizer se você é você mesmo para 

que você não seja uma fraude e, caso você passe nessa checagem de que você é você mesmo 

ele faz a venda. Se depois ela for contestada pelo real usuário a operadora vai cancelar aquele 

valor. [...] Então cada vez que você passa o cartão e ele é válido e despacha uma mercadoria 

que custa 1.500 r$ 2000 e quando ao cancelamento ele perdeu de fato pelo menos mil e 

trezentos 1700 reais, e não tem como reaver esse dinheiro. Ele entregou um bem. Existe uma 

dificuldade em identificar quem foi o fraudador e reaver esse prejuízo. E é um prejuízo muito 

maior do que seria o valor do artigo. Por que a operadora fala, como a Cielo, que o lojista 

tem a obrigação de conferir os dados do cliente. Mas como que eu faço isso pela internet?”. 

E5, P7: o operador financeiro também tem poder. 

US11: Plataforma tecnológica 

precisa ser de ponta 

E1, P1: “A plataforma de tecnologia tem que ser sempre de ponta. O Google em 2015 mudou 

o algoritmo e as empresas que não tinham um site responsivo deixaram de aparecer na 

primeira página dos mecanismos de pesquisa, e isso afeta o tráfego, afeta um monte de coisa.” 

E1, P2: “O que muita gente fez no passado e ainda hoje é pedir para alguém, sem tanto 

conhecimento, só para fazer um site na internet.” 

E9, P7: Tecnologia pode ser um risco sim, que é, por exemplo, você fez todo o seu 

desenvolvimento por uma plataforma não móvel, quando a tecnologia mudou e todo mundo 

teve acesso a móvel, você teve que correr atrás, você pode ter perdido bastante cliente. Então 

essas mudanças tecnológicas, é preciso que haja uma atenção com as tendências tecnológicas, 

aí ela é um risco e uma oportunidade ao mesmo tempo, porque se você se adiantar às 

tendências, você vai sair no mercado à frente dos seus concorrentes. E investir em se 

atualizar, isso você vai... vai, digamos, aumentar a chance de sucesso frente ao seus 

concorrentes. 

 

US12: Cultura organizacional 

“analógica” 

E1, P2: “As empresas precisam entender que a Internet é um novo mercado. Fazendo uma 

analogia, precisa de um prédio novo, não basta apenas uma reforma. Não adianta pegar o 

sistema de venda física e colocar ele on-line. Tem que pensar o sistema inteiro, para que ele 

já nasça na Internet. Foi o filho da Luiza Trajano, se não me engano, que falou que o 

Magazine Luiza hoje é uma empresa digital com experiências físicas com os consumidores. 

Ele já mudou. Ou seja, não adianta pegar só o que eu tenho no meu físico e transportar para 

o eletrônico.” 

 

US13: Empresas tradicionais 

precisam ter as operações 

integradas 

E1, P2: “Tem que pensar, eu preciso ver quem é meu usuário, quem é meu consumidor, como 

vai ser feita a entrega, quem que vai sair, onde vai ficar o estoque da mercadoria, para daí 

sim fazer o e-commerce certo. [...] E o e-commerce não é um site na Internet. O e-commerce 

é uma coisa muito mais complexa, tem que se pensar como e-commerce. E daí, se você tem 

um bom sistema de validação, se você tiver uma boa tecnologia por trás, você vai ter muito 

menos problema, muito menos perdas, menos problema de segurança do que você vai ter se 

você não estivesse com um especialista que já conheça o mercado.” 

E2, P1: até que ponto as lojas físicas e a loja na internet, elas estão integradas? Até que ponto 

o estoque é um estoque só, as compras são integradas. 

E2, P2: As empresas construíram o e-commerce separado, fizeram alguma integração, mas 

essa integração ainda é precária e eles tão perdendo dinheiro com isso, perdendo venda. A 

gente está falando de varejo mas acontece com qualquer loja. 

E5, P1: De uma forma geral os problemas mais clássicos que têm em varejista eu acho que é 

a integração interna, a disposição que você tem e estoque pra fazer. 

US14: Necessidade de leis 

específicas para Internet 

E1, P3: “Eu acho que o de mais difícil solução é a legislação. A gente pode colocar junto a 

aplicação do CDC, que é o código de defesa do consumidor, e a parte tributária.”. 
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US15: Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) 

E1, P3: “A gente pode colocar junto a aplicação do CDC, que é o código de defesa do 

consumidor, e a parte tributária.” 

E6, P1: Quanto ao direito do consumidor, eu realmente acho que é um ramo do direito que 

conseguiu uma estabilidade e uma difusão no nosso judiciário, no nosso administrativo, que 

eu não vejo mais o direito do consumidor como uma variável, como uma incerteza. +...´ Acho 

que a gente não tem mais que discutir a aplicação do código do consumidor, tudo isso já está 

muito consolidado. Acho que o que vem é uma fronteira muito mais desafiadora. 

 

US16: Reforma tributária 

E1, P3: “A gente pode colocar junto a aplicação do CDC, que é o código de defesa do 

consumidor, e a parte tributária.” 

E2, P5: Hoje há imposto de importação pra quase tudo. Ainda mais se a gente vai para 

produtos digitais é mais difícil, né? Tipo software, não precisa ser tributado. Depois, esses 

casos daquele vendedor chinês que abriu um centro de distribuição em Curitiba. Loja chinesa 

de produtor chineses, viram que o site em português DealExtreme (DX), eles já importam e 

vendem aqui porque demorava 5 meses e por causa das dificuldades do mercado brasileiro, 

muitas vezes o produto custava menos de 50 dólares e era tributado, então eles são muito 

grandes e queriam muito o Brasil. 

O que pode acontecer é a empresa vender para cá e depois que o cliente tiver uma má 

experiência, problema dele. Isso é uma barreira à concorrência. 

Tributação como grande incerteza. 

E4, P1: a questão tributária. Cada Estado tem uma condição tributária diferente, e a 

expectativa é piorar com a reforma tributária que está em discussão. 

US17: Necessidade de 

conscientização dos 

consumidores dos fatores de 

encarecimento produto (p.ex. 

prazo arrependimento) 

E1, P3: “As organizações B2C tem que comunicar esses problemas todos, e levar para a 

sociedade para que ela tenha um maior conhecimento. Projetos de lei, campanhas, desconto 

se a pessoa entender o que está fazendo. Você não pode abrir mão de um direito que é seu, 

mas você pode ter um preço diferenciado de acordo com o perfil. Se a pessoa começa a 

devolver muito, ela gera um grupo de risco. Porque no final quem perde é sempre a 

população. […]E a mesma coisa, já inclui no preço um spread dessa questão de devolução, 

de não pagamento, de sinistros, até de ações judiciais, penalizando aqueles que poderiam 

pagar de forma correta. Só com conscientização e com mudança de lei é que a gente vai poder 

ter um e-commerce mais eficiente.”. 

 

US18: Necessidade de mobilizar 

a sociedade 

E8, P8: A gente pode colocar junto a aplicação do CDC, que é o código de defesa do 

consumidor, e a parte tributária. E a única forma de resolução disso é através de alterações 

legislativas, onde a sociedade e os legisladores entendam que são necessárias leis específicas 

ou melhores para esse ambiente digital. 

E1, P3: As organizações B2C tem que comunicar esses problemas todos, levar para a 

sociedade para que ela tenha um maior conhecimento. 

E7, P9: (...) existe os usuários entrantes o tempo todo na internet, se tivesse alguma coisa que 

ajudasse a segurança desse usuário seria bom.  

 

US19: Omnichannel, vendas 

transversais, perda de sentido do 

termo e-commerce 

E1, P4: “O que eles chamam de omnichannel, você não vai ter só uma venda pela internet, 

você vai ter uma venda transversal, a pessoa pode ir numa loja física e comprar online. Ela 

pode comprar pela internet e reservar numa loja física, o ominichannel vai ser uma realidade 

cada vez maior.“ 

E2, P4: Faz sentido falar em e-commerce ainda? As operações vão ser todas integradas, 

mesmo o atendimento na loja vai ter algum ponto de contato digital, cada vez mais a gente 

vai entrar na loja e comprar pela internet ou comprar no site e retirar na loja. As empresas 

têm que estar preparadas para uma série de combinações que leve maior conveniência para 

o consumidor. 

E5, P8: Toda inovação tecnológica que se adquire agora que está vindo que deve se 

consolidar nos próximos anos vai fazer com que o comércio eletrônico seja menos comércio 

e mais outra coisa eletrônica do que a gente conhece hoje. 

E9, P1: Eu acho que o futuro é de showroom, você vai ter showroom e a compra via internet. 

Não precisa ter estoque, não precisa ter nada. Então acho que showroons, - isso pra mim é o 

futuro-, showroons, - futuro quase imediato -, showroons dando pontos de vendas eletrônicos 

onde a pessoa entra, faz sua compra com garantias de segurando tipo Paypal etc., e tal e para 



227 

 

 

viabilizar, digamos, a transição do lazer de fazer compras que eu acho que é uma 

característica muito importante. 

US20: Evolução dos meios 

eletrônicos para pagamento 

 

E1, P4: “O mundo de dispositivos eletrônicos para pagamento. A gente não vai mais precisar 

ter o cartão de crédito com chip, a gente pode ter um relógio ou um celular que valide as 

transações para você. 

US21: Crescente facilidade para 

transações internacionais 

E1, P4: “Transações internacionais, não preciso mais estar restrito a transações locais, eu 

posso fazer isso, eu já posso fazer isso, está cada vez mais fácil contratar um servidor nos 

Estados Unidos, na Malásia, eu posso ter um assistente pessoal do outro lado do mundo, 

pagando com cartão de crédito ou com bitcoin, e outras moedas [...]” 

E2, P1: Hoje é muito mais fácil para o consumidor entrar em contato com produtos e serviços 

vendidos fora do Brasil. 

E9, P1: Então, o acesso ao mercado externo é mais reduzido. Você sabe qual é o da Ucrânia? 

Não sabe. Por que que o cara da Polônia saberia do Brasil? O da Dinamarca saberia o Brasil? 

você pode ter o .br para o foco no mercado interno, facilita a busca quando você está no 

Brasil, e o nome... porque essas coisas todas são baratas né? E um nome de domínio focando 

no mercado internacional. Então eu acho que essa é também dentro desta lógica aqui, uma 

das coisas desses nomes genéricos, e digamos, focados no seu segmento, é a 

internacionalização do mercado. 

E9, P4: Que é a internacionalização dos negócios. E tem coisas assim que eu vi já, bem 

espertamente quando eu estava fazendo essas palestras de e-commerce no Uruguai, um 

casalzinho cujo os pais eram do setor de (coro), a menina começou a desenhar bolsas, lindas, 

lindas, e começou a botar em um site em inglês, bom, ela tinha... os maiores clientes delas 

na Austrália, ela mandava para a Austrália toda semana, ela teve que mandar... o pai teve que 

ampliar a fábrica de trabalho com (coro) só para fazer as bolsas para ela, e ela queria entrar 

no Brasil. 

US22: Desaparecimento da 

comunicação sem possibilidades 

de confirmação 

E1, P4: ” vai sumir o email, o email vai deixar de existir, o email perdeu o sentido, né? O 

email é uma comunicação off-line, e que não é possível ter confirmação, então tem outras 

formas de você ter uma comunicação. Ou você vai ter grandes portais como Facebook, onde 

você vai ter confirmação, ou você vai ter uma tarefa, como se fosse um Twitter, que você vai 

abrir quando você quiser. Mas você ter essas múltiplas caixas de entrada, isso vai deixar de 

existir.”  

US23: Crescimento de serviços 

streaming 

E1, P4: “O que vai crescer, serviços online, serviços streaming, tudo on-line. Com esse 

aumento da banda, vai existir mais possibilidades de serviços online.” 

US24: Serviços e 

armazenamento em nuvem 

E1, P4: Eu posso ter o terminal Google que esteja na internet e os arquivos de Word, Excel 

vão estar em outro lugar qualquer, vai ter serviço pra tudo, já é uma tendência. 

US25: Google como o maior 

protagonista 

E1, P4: Eu posso ter o terminal Google que esteja na internet 

E9, P14: Como é que você disputa alguma coisa com outro concorrente? Se colocando à 

frente, negociando com o Google uma melhor posição para aparecer na frente, porque é assim 

que funciona. E é um jogo cruel, porque o Google, por exemplo, te cobra... pra você ir pra 

frente, aí aprece um outro e ele cobra B, que é maior que A, aí o outro vai na sua frente, aí se 

você quiser ir pra frente dele você vai pagar A mais B né? E aí vai, por isso que eles faturam 

bilhões. É. Não, divulgar ainda existe, mas a dificuldade de você ser visto é muito alto, por 

isso que esse negócio dos novos nomes de domínio de alto nível são fundamentais para você, 

digamos, pegar a internet como um todo e alinhar em segmentos. 

US26: Futuro do Bitcoin E1, P5: Bitcoin é uma delas, não sei se vai vingar por questões técnicas e jurídicas, ninguém 

sabe se vai vingar. Algum grande stakeholder tem que comprar a ideia para começar a fazer 

isso vingar e ninguém sabe se o bitcoin é seguro ou se pode ter um afluxo de moeda de um 

dia para o outro. O Bitcoin não é uma moeda, ela é um tipo de ação. Hoje ele vale mil reais, 

amanhã ele pode valer 10 mil ou zero reais. E essa flutuação da moeda é ainda um problema 

que o pessoal não conseguiu resolver. 

E6, P3: Pode ser uma ferramenta muito útil para transações de internet, já temos dinheiro de 

plástico, nossa moeda não é uma moeda com lastro, mas eu acho que precisa ter algum tipo 

de regulação. Como posso ser contra algo que vai acontecer? Eu tenho que pensar em como 

vai acontecer. A tecnologia, a IA e todos os agentes de internet vão querer um instrumento 

desse porque facilita muito as trocas, vão querer, isso vai acontecer, então a pergunta é: como 

pode acontecer de forma a evitar dados para a coletividade? A não permitir o uso de recursos 

ilícitos ou uma crise sistêmica, operações que tem como base o bitcoin depois o sistema entra 
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todo em colapso como vimos em 2008. Eu não acredito nas proibições porque eu acho que o 

mercado e as tecnologias vão achar um atalho. Tem que pensar muito no como. Tem todo 

um esforço regulatório para não deixar isso solto, o Banco Central pensa em bitcoin. Dada a 

gravidade do resto, isso saiu da prioridade do governo. 

E9, P1: (...) mas isso precisa ainda trabalhar muito para os bitcoins serem efetivamente 

aceitos 

US27: Modelo de economia 

colaborativa 

E1, P5: Eu acho que esse modelo de economia colaborativa precisa passar por um 

amadurecimento. É legal você ter um Uber, é legal você ter esse tipo de serviço, mas no 

médio e longo prazo talvez feche e só quem tem dinheiro vai usar Uber, porque é motorista 

insatisfeito e tudo isso pode acabar pagando a conta. Então a economia colaborativa tem um 

revés negativo pela dificuldade da pessoa conseguir ganhar por mês dois mil reais. 

US28: Incerteza da Economia 

brasileira 

E1, P5: E outra incerteza é o Brasil, a economia no Brasil né? 

E1, P8: O e-commerce só funciona em uma economia prospera. Em uma crise, ainda que eu 

possa ganhar com o e-commerce eu estarei perdendo nas lojas físicas. 

E5, P5: em relação tanto a aspectos políticos como econômicos de uma forma geral, então 

vai depender muito, no caso do Brasil, como é que se comporta nos próximos anos que vai 

certamente influenciar. 

E5, P8: macroeconomia, todos os indicadores de crise econômica ou não crise econômica vai 

influenciar. 

E6, P(:Econômicas, passaria por todas as variáveis macroeconômicas, enfim, juros, 

capacidade de se financiar no mercado, e aí eu acho que num cenário de crise, falar de 

variável econômica é falar também de impacto de inadimplemento nessas empresas. Porque 

tem um nível de fraude no pagamento das empresas de B2C mas eu acho que o que mais 

preocupa é o inadimplemento em cadeia. 

US29: Dificuldade de 

fidelização do cliente 

E1, P6: O cliente da internet ele não é fiel,[...] ele pode migrar muito facilmente de 

plataforma, de serviço, se ele achar alguma vantagem não só financeira, mas de comunidade, 

de relacionamento, em relação a outros parceiros dele. Então ele tem um poder muito grande. 

Ele troca de fornecedores hoje com uma facilidade incrível, coisa que não era comum 

antigamente [...] então você não consegue mais fidelizar esse cliente.  

US30: Avanços tecnológicos 

que permitem a criação de novas 

necessidades e novos mercados 

E1, P6: A tecnologia porque ela está criando necessidades que antes não existiam.[...] vai 

ficar um dia sem o Whatsap hoje...Um dia sem o Whatsap o Brasil para, engraçado né? [...]A 

tecnologia cria novos mercados e novas necessidades. Um bom exemplo disso é a Netflix. 

US31: Avanço tecnológico em  

infraestrutura de rede e de 

compressão de dados 

E1, P6: O netflix é OTT, over the top, mas ele só é possível porque existe uma tecnologia de 

streaming, aumento da banda larga e uma capacidade de compressão maior. E antes era 

apenas locação de filmes online. 

US32: Hábito do brasileiro com 

relação a pagar por bens e 

serviços na Internet 

E1, P6: Como os grandes players que a gente tem no Brasil, na minha análise é brasileiro 

nunca gostou de pagar por serviços online, nunca gostou de por o cartão de crédito, e o que 

mudou foi primeiro o dropbox e depois o Netflix. Essas foram as duas empresas que fizeram 

com que o brasileiro passasse a fazer compras online recorrentemente. Antes disso eram 

compras pontuais e não era uma coisa tão avassaladora. A partir do momento que o usuário 

padrão, não o top trending, começa a usar o cartão, começa a comprar o Netflix, eles 

começam a lançar outros serviços, como o Spotify,Amazon Kindle, e assim por diante. Mas 

para mim, quem ganhou o mercado brasileiro foi a Netflix. 

US33: Soberania do cliente: ele 

decide o que, quando, e quanto 

quer pagar. 

E1, P7: Esse negocio de B2C, B2B e tal, o pessoal hoje fala que é C2all, é o cliente que quer 

tudo, [...]C2all é o cliente que manda. Houve uma inversão, e hoje é o usuário que decide, o 

que quer comprar, quando quer comprar e como quer pagar. Eu não consigo mais ditar o 

preço, eu não consigo mais ditar o que o consumidor quer usar. 

E2, P6: Cliente. Sem eles nada acontece. 

E2, P10: o consumidor, antes no máximo ele enviava uma carta pro jornal, ligava no call 

center. Hoje a voz dele pode repercutir bastante.  

E3, P6: Para mim o stakeholder soberano de um negócio B2C é o cliente final. Temos visto 

desenhos de uma opinião de um usuário final sobre determinada marca ganhar relevância 

enorme a ponto de prejudicar ou atrapalhar os negócios de uma grande empresa.   

E6, P6: Eu acho que o cliente, não só pela valorização do direito do consumidor, mas 

realmente pelos mecanismos de reputação que se instauram na internet, eu acho que eles têm 
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bastante legitimidade. 

 

US34: Governo como 

influenciador   

 

 

E1, P7: O Governo como influenciador, como o governo, se ele não...o Brasil é um país de 

terceiro mundo né? Nossa maior proximidade por questão de fuso horário e geográfica é com 

os Estados Unidos. Mas se a gente não se atualizar em alguns pontos tecnológicos e culturais, 

diga-se legislação também, vai acontecer de novo uma reserva de mercado como a que 

aconteceu na década de 70. Onde os produtos que chegavam para o Brasil não eram os 

melhores produtos que tinham no resto do mundo, então a única coisa que a gente tem de 

fazer isso é ter uma governança de internet clara, criando um ambiente digital favorável.   

E4, P8: Governo, porque ele determina as regras gerais de operação. 

 

US35: Necessidade de ter 

legislação próxima ao do resto 

do mundo 

E1, P7: Para que a gente possa ter startups de qualidade, para que a gente possa ter uma 

legislação próxima ao resto do mundo.  

US36: Estamos criando 

novamente no País uma reserva 

de mercado (barreiras 

comerciais) 

E1, P7: Tem muitas empresas tradicionais que oferecem serviços muito bacanas online e que 

não aceitam cartão de credito do Brasil. Porque o Brasil é muito complicado, não assumir 

essa transação, tem um tal de Marco Civil da Internet que não faz sentido pra mim, eu não 

vou dar meu dados, eu não vou ceder dados para o governo brasileiro ferindo a legislação de 

meu país de origem, então tem empresas internacionais que preferem não trabalhar no Brasil, 

porque a legislação é caótica, muda a todo tempo e é complexa de ser seguida.[...] imagina 

você o CDC aplicado pra todo mundo, tenta fazer uma compra num site chamado Alibaba e 

recebe o produto e diz, não quero, vou devolver. Você vai ouvir um “se vira”. Eles assumiram 

um risco, assumiram não estar de acordo com a legislação para estar fazendo negócios aqui. 

Tem outras empresas que dizem que não querem assumir esse tipo de risco, logo não vou 

transacionar com o Brasil. 

E2, P1: o mercado brasileiro é um mercado fechado quando comparado com outros 

mercados, e o comércio eletrônico meio que derruba barreiras, né? 

E2, P5: Acho que no Brasil tem muito essa questão de o mercado vai continuar fechado do 

jeito que é hoje, ou mais aberto, mostrando que os varejistas mundiais vão pra próxima fase. 

US37: Marco Civil da Internet 

como complicador 

E1, P7: Tem muitas empresas tradicionais que oferecem serviços muito bacanas online e que 

não aceitam cartão de credito do Brasil. Porque o Brasil é muito complicado, não assumir 

essa transação, tem um tal de Marco Civil da Internet que não faz sentido pra mim, eu não 

vou dar meu dados, eu não vou ceder dados para o governo brasileiro ferindo a legislação de 

meu país de origem. Exemplo: Whatsup e Facebook. Não vou mudar meus dados, porque 

isso fere as leis e políticas dos Estados Unidos.  

E1, P8: Telecomunicações, pode deixar de haver neutralidade, pode haver segregação de 

tráfego, ou aumento do custo da banda, da capacidade de conexão. Por exemplo, a UOL pode 

começar a cobrar mais caro para você poder hospedar seu serviço. Prá hospedagem e assim 

por diante. 

E4, P1: Vai criar muitos problemas para muitos e-commerces, que tem que emitir vários 

documentos de impostos para cada venda. 

 

US38: Burocracia 

 

E1, P8: Governo, pode alterar a legislação. Pode criar impostos, pode aumentar a burocracia. 

E2, P4: Como o caso da legislação do ICMS. A gente já está até cansado dessa discussão da 

cobrança na origem ou no destino, que chegou a inviabilizar algumas operações de e-

commerce de pequenas e médias empresas de varejo. Foi quando as empresas com SIMPLES 

foram isentas de recolhimento que foi resolvido. A própria questão era mesmo a burocracia, 

nem era nem o valor. As empresas tinham que gerar duas guias de recolhimento por venda, 

quando era venda indexada. Daí o pequeno tinha que entrar no site de cada estado para a 

emissão da guia. 

 

US39: Protocolos de Rede E1, P8: Telecomunicações, pode deixar de haver neutralidade, pode haver segregação de 

tráfego, ou aumento do custo da banda, da capacidade de conexão. Por exemplo, a UOL pode 
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começar a cobrar mais caro para você poder hospedar seu serviço. Prá hospedagem e assim 

por diante. 

E9, P7: Telecomunicações.eles têm o poder na mão embora haja reguladores e tal, mas há 

um poder que, digamos que uma empresa de telecomunicações possa ser sócia de uma outra 

Ponto Frio, aí você entra no mercado competindo com Ponto Frio, mas você está embaixo da 

mesma operadora. Por que que ela vai te dar uma banda confortável, cada vez que você entra, 

que um cliente entra na sua rede? Ela pode dificultar a sua vida. Ela pode não ser neutra, não 

pode ser independente, ela pode fazer isso. Em geral não faz, mas pode ser um risco. 

US40: O desafio do Operador 

Logístico 

E1, P8: Operadores logísticos, a mesma coisa. (podem cobrar mais caro, segregar). 

 

E2, P1: Existe toda uma questão logística que é muito particular do Brasil, o fato de 

infraestrutura logística. 

E5, P1: eu acho que o desafio é em relação à logística, tanto de receber, (pegar), incorporar 

os seus produtos. 

 

 

 

 

US41: Segurança de TI 

E1, P8: Segurança de TI eu não vejo como uma ameaça ou como uma questão, eu vejo como 

uma necessidade.  Tem que saber que alguém está entrando e tem que saber que alguém vai 

entrar. 

E1, P9: Segurança de TI, não é todo mundo que se preocupa com isso ainda, mas tem uma 

frase que fala, hoje em dia é inegável que você vai ser atacado. Você não tem que ter mais 

planos de contingências para evitar os ataques. Você precisa ter um plano de contingência 

para o que vai fazer quando você descobrir que foi atacado. 

E1, P10: Segurança de Ti passa a ser um problema quando eu tenho aplicações conectadas 

online, com potencial de transações muito grande. Antes da Internet isso não existia.   

E6, P6: Master web, segurança de TI e mídia especializada hoje tem a chave do negócio. 

E9, P1: A maior segurança vai vir também do conhecimento e da especialização da busca. O 

quê que eu falo com “a especialização da busca”? Segurança, você tem basicamente, nomes 

como .com.br, .com, .org, desde 2012 mais de mil nomes que são chamados de “top-level 

domain” entraram no mercado.  

US42: Necessidade de criação 

de novos mercados, de nicho 

(cauda longa) 

E1, P8: É preciso criar um novo mercado. Produtos eróticos vendidos pela internet é um 

nicho, sabia? As pessoas preferem comprar pela internet a ir fisicamente, pois se expõem 

menos, ele se sente mais resguardado.  

E9, P10: Você pode criar solução mais fortalecida, mas elas serão vulneráveis sempre, 

sempre haverá uma vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade você terá que atacar novamente, 

então, quer dizer, hoje a segurança... Aumentada cada vez mais, quanto mais se usa, maior 

as oportunidades para quem quer, digamos, entrar na ilegalidade ou roubar ou qualquer coisa 

assim. Enquanto ninguém usava fica fácil, para que que eu vou me incomodar com aquilo, 

mas hoje todo mundo usando né? Tanto que o investimento em segurança nos bancos, por 

exemplo, é monstruosos. Por que que os bancos estão indo para esse .itau, .bradesco? Com 

foco na segurança. 

US43: Falta de preocupação 

com segurança de TI 

E1, P9: Segurança de TI, não é todo mundo que se preocupa com isso ainda. 

E1, P9: Que o ataque é inegável. E as pessoas ainda não valorizam muito essa área. (+) 

E5, P1: segurança é um desafio, mas também não é, não chega a ser problema. (-) 

E7, P7: Quer dizer, aí precisaria ver o maior controle do que cada equipamento que você 

instala faz. Hoje ninguém está muito preocupado com isso. Tem gente que, por exemplo, 

cola uma fita isolante no micro, quando abre aquilo ninguém sabe se está usando a câmera 

para te filmar, dá como fazer isso. Então você abre o micro para ver um treco e tem alguém 

olhando pra você. Então essas coisas são realmente... 

E3, P2: Tem que repensar o modelo de negócio, tem que repensar o modelo de investimento, 

tem que repensar o modelo de novação. Precisam inovar. Tem muita coisa nova acontecendo. 

Tem muita empresa que está deixando de atender, está deixando de perceber. Tirando uma 

fotografia do Brasil, ele é essencialmente um povo muito reativo. A gente apaga o incêndio 

e a gente não se previne. Principalmente no campo de internet. […]a gente está vendo todo 

mundo aí na internet: a televisão indo para internet, lâmpada indo para a internet, geladeira 

indo para internet, forno de micro-ondas indo para a internet. O pensamento de segurança, 

carro na internet, o investimento de segurança nesses utensílios, nesses produtos, ainda estão 

muito aquém do que deveriam estar. Então as pessoas têm que entender o que elas estão 
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fazendo. Ao invés de ser mero coadjuvante, elas precisam ser um agente mais ativo, ver o 

uso, como funciona, como posso usar de uma maneira mais eficiente.  [...]Normalmente, o 

que a gente tem visto é a visão de tecnologia de segurança como um custo, e não como um 

investimento. Eu tenho tecnologia porque eu sou obrigado a ter tecnologia. E não, “Olha, eu 

vou investir em tecnologia porque tem um potencial de mercado aqui. Eu posso aumentar 

minha eficiência operacional, e aumentar o meu lucro com investimento em tecnologia. 

[...]Ninguém lê os termos de uso, né? Do Facebook, do Instagram. Ninguém lê aquilo lá. E 

aquilo lá está falando assim, “olha o meu dado, eu te dou o meu dado, e você faz o que você 

quiser com ele”. A grosso modo, de uma maneira bem ignorante, vamos falar assim, numa 

linguagem bem simples, você faz o que você quiser com o meu dado. Então, como é que 

esses caras tão usando esse dado? Como é que eles remuneram? Quanto custa saber que todo 

mundo tá no Facebook, que uma hora tá no endereço, tal, no lugar tal, quanto custa? Como 

é que eu uso essa informação para poder gerar negócio? 

US44: Custo do credito no Brasil 

dificulta abertura de empresas 

E1, P9: Operadores financeiros também. Nosso crédito no Brasil ainda é muito caro. Nos 

Estados Unidos tem uma taxa de 6% de juro ao ano.  Aqui eu tenho isso ao mês. Montar um 

negócio no Brasil é muito mais caro.  

US45: Ameaça hacker E1, P10: Então hacker sempre existiu, é qualquer pessoa que consegue modificar um 

procedimento ou tem um conhecimento específico para fazer algo que ele quer.  

US46: Ameaça Craker E1, P10: E aí existe o hacker craker. O problema na internet é que isso é exponencial.  

US47: As rampas de lançamento 

como mídia especializada 

E1, P10: Mídia especializada. Hoje eu tenho rampa de lançamento, tenho formas de vender 

produtos que existiam há alguns anos. 

US48: Declínio da publicidade 

nas mídias tradicionais 

E1, P10: Hoje as pessoas preferem investir no Google do que investir numa página da Veja. 

US49: Necessidade de 

Consultoria especializada 

E1, P10: Pra fazer um site melhor, uma identidade visual melhor, uma percepção melhor 

´para que você consiga atingir o objetivo. E não existia antes. 

US50: Necessidade de 

consultoria especializada em 

monitoramento do usuário 

E1, P10: E tem o monitoramento, hoje é possível dizer quem é o usuário, mesmo que ele não 

tenha feito a compra. Que são os cookies, que dizem que você já passou por ali...mesmo que 

você não tenha feito cadastro ainda, eles sabem que você é um usuário único e o que você 

clicou, por exemplo, ontem, numa camisa do São Paulo. E no dia seguinte bandeirinha, então 

ele presume que eu gosto de futebol, que eu sou homem, e passa a me mostrar produtos que 

eu possa me interessar. E essa seleção é automática.  

 

US51: Empresas disruptivas 

 

E1, P11: Empresas disruptivas que conseguiram inovar ou entregar aos usuários algo que de 

uma forma diferente que o mercado não tinha ainda alcançado.  

E5, P4: Se a gente não tomar cuidado vai acontecer o que aconteceu lá no comércio eletrônico 

de uma divisão entre as empresas de comércio eletrônico hoje mais tradicional que a gente 

já conhece e as novas tendências de novas tecnologias. 

E9, P15: “As ameaças representadas pelas empresas disruptiva”, elas não são ameaças são 

digamos, oportunidade de gente pequena entrar no mercado a baixo custo, porque você se 

comunica diretamente com seu cliente. Eu acho o WhatsApp extremamente importante na 

entrada do comércio eletrônico. Mas não me ameaça tá? 

 

US52: As ameaças ocultas 

vindas da Internet 

 

E1, P12: Ameaças ocultas e outras elas sempre vão existir mas não são um terço da minha 

organização. Elas podem acabar com minha organização mas não representam um terço do 

meu dia-a-dia. 

E6, P12: Indiretamente, tudo pode afetar. 

 

US53: Inexistência de pessoas 

neutras na internet.  

 

E2, P 12: Eu questiono o neutro, o que meu fornecedor faz pode afetar a empresa. Com essa 

questão da quarteirização, que a gente vê muito na indústria de moda, se o cara lá da ponta 

faz o trabalho em condições ruins isso afeta o nome da empresa que vende. Uma questão 

complicada é isso, que são difíceis de serem gerenciadas. Tem empresas que tem até políticas 

muito duras de redes sociais para os funcionários por causa disso. 

Essas políticas tentam coibir. Ás vezes é uma atividade que não tem nada a ver. 

 

US54: Hackers criminosos 

como um stakeholder  

 

E1, P10: Hacker sempre existiu, é qualquer pessoa que consegue modificar um procedimento 

ou tem um conhecimento específico para fazer algo que ele quer. 

E5, P15: Então ele é um influenciador. Assim como hoje o criminoso é um stakeholder da 

minha empresa. Determina se eu ponho segurança ou não, se eu ponho guarda na porta, se 
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eu ponho na minha casa grade elétrica. Então ele é um influenciador. Ele é um stakeholder 

que é uma ameaça externa. Também depende, de novo, do que é uma ameaça externa, um 

concorrente teu é ameaça externa. 

 

US55: Hackers criminosos 

como ameaça externa 

 

E3, P13: É uma ameaça que você tem que se precaver contra ela. Principalmente se você 

lidar com dinheiro, como site de comércio eletrônico. Eles não são stakeholders no sentido 

de conseguir negociar, porque eles não são organizados. 

E4, P13: Em minha opinião são ameaça externa porque é como um ladrão, um criminosos, 

não dá para dizer que seja um stakeholder, mas pode incluir essa categoria que eu falei, 

porque ele é uma pessoa comum, que está insatisfeita, ou efeito manada, ele vai atrás, seria 

a versão digital daquele sujeito que fica brigando no transito, com a moça do caixa do 

supermercado, só que com muito mais eco. 

E6, P13: Sempre no sentido de sustentação, de dar pilar, nunca no sentido destrutivo. “Dar 

sustentação para que ela possa atuar e cumprir a sua função no mercado”, eu colocaria os 

criminal hackers fora. 

E7,P8: Não, eles não são stakeholders nem nada, ninguém vai perguntar aos crackers 

criminosos, os hackers criminosos o que eles acham ou deixam de achar, eles são um dado 

do problema, eles existem, eles fazem ataque de negação de serviço, eles fazem ataque dos 

mais variados tipos, eles controlam uma porção de câmaras por aí, uma porção de 

dispositivos (de inteiradas) coisas, essa é uma ameaça real. 

 

US56: Monopólio dos correios 

 

E4, P1: logístico, por causa do monopólio dos correios 

 

US57: Modelo de negócio de 

correlação de informações cria 

novos atores (Buscape, Trivago, 

Expedia etc.) 

 

E3, P10: O uso da informação e a correlação da informação permitiu um modelo de negócio. 

Criou um modelo de negócio e criou stakeholders novos. 

E4,P14: Nos atuais conceitos sim, porque são influenciadores diretos, um link pago do 

Google, uma ação direcionada, a capacidade do Google de acertar um funil mais especifico 

para o publico alvo que você queira, de rankear. São novos stakeholders.  

US58: O Google e o Facebook 

como sendo mais do que um 

agente, sendo a tecnologia em si 

(web). 

E1, P14: O Google e o Facebook, eu acho que é mais do que um agente, eu acho que ele é a 

tecnologia em si. Ele é parte do ambiente. Por exemplo, o Google, ele dita as regras de 

mercado, ele diz quem aparece na primeira página e quem não aparece. Ao mesmo tempo é 

ele quem faz o movimento prô Chrome. 

US59: Google E1, P14: Eu acho que ele é o meio.    

E9, P7: A mídia é outro. Da mesma forma a mídia pode ser, a mídia vive de propaganda, tá 

certo? A mídia eletrônica. Como é que funciona o Google? Quem é que aparece na frente? 

Quem paga mais. Então o poder econômico é o grande...  

US60: Perda de sentido do termo 

e-commerce 

E2, P01: (...) não sentido a gente falar em comércio eletrônico ainda. 

US61: Ransonware E1, P13: Podem sequestrar dados com criptografia e pedir resgate em bitcoin. 

 

 

 

 

US62: Protagonismo na 

comunicação nas redes sociais 

 

E2, P2: comunicação. Todas as empresas estão nas redes sociais, independente delas terem 

um perfil ou não. Elas têm que estarem preparadas para ter um papel de protagonista, pois as 

empresas vão falar delas sem elas saberem. Nem sempre elas vão ter o controle, mas é melhor 

que elas participem do que deixem as coisas acontecerem. Isso está relacionado com 

atendimento ao cliente, ao marketing, com relações públicas. Ás vezes ele abre um perfil nas 

redes sociais pensando que vai ser legal, que vai divulgar as promoções, e vão reclamar do 

atendimento. E tem que estar preparado para responder rápido, porque no perfil do cliente do 

Facebook não tem o CPF dele, né? Ele entende que o perfil na rede social é um canal com o 

suporte técnico. 

 

E3, P6: cliente final. Precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma 

postura ética. [...] O discurso de venda, ele começa a venda pelo valor para chegar no produto. 
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O discurso de venda, ele começa a venda pelo valor para chegar no produto. 

 

E4, P11: As mídias sociais possibilitaram a qualquer um fazer propaganda.  

E9, P1: Acho que tem que haver, claro, uma melhoria do marketing informativo sobre as 

vantagens do comércio eletrônico com uma oferta de maior segurança. 

E9, P4: A mídia digital entrou que não existia, a mídia digital né? Mas o marketing e a mídia 

digital, eles mudaram os conceitos, marketing digital hoje é uma outra matéria.       

US63: Desafio logístico da 

rapidez nas entregas 

E2, P4: Tem uma questão importante de entrega rápida, estamos acostumados a pedir comida 

e receber em 40 minutos e queremos isso com outros itens também, então tem um desafio 

logístico grande. 

US64: Big Data E2, P4: Também, quais são os canais de comunicação com o público. Tem a questão que já 

acontece hoje que é as empresas quererem cada vez mais informação para gerar segmentação, 

um atendimento mais personalizado. 

E9, P4: Cada vez mais o Big Data vai permitir uma análise direcionada para um determinado 

ponto. A Google vive disso. O Google vive disso, a Amazon vive disso, o Uber vive disso, o 

Uber vive de vender os dados, ele não usa, ele vende. 

E10: acredito que as empresas vão ter que ter tato para isso pois nitidamente muitas vezes o 

uso do big data chega a ser “boring” para o consumidor, porquê se eu pesquisar agora sobre 

unicórnios vermelhos por pura curiosidade todas as minhas redes sociais vão acusar: 

cadernos, camisetas, bolsas e etc, de unicórnios vermelhos. Mas foi só uma pesquisa e não 

necessariamente isso traduz meu padrão de consumo. 

US65: Segmentação midiatica E2, P4: Depois tem a questão da segmentação, que é diferente, tem alguns canais que tem 

seu público segmentado porque interessa mais a determinadas empresas atingirem o 

consumidor por esses canais. Como os fornecedores, que é uma mídia bem segmentada, bem 

diferente dos comerciais, mídia de massa. 

US66: Aumento da importância 

e uso eficiente das mídias 

segmentadas/especializadas 

E2, P4: a questão é como as empresas vão aprender a usar isso de uma forma mais eficiente. 

Eu tava num evento no ano passado sobre marketing digital, daí, num painel, levantou um 

cara e apresentou uma marca de óculos, uma óculos super na moda assim e perguntou como 

que eu faço para me livrar das blogueiras de moda? Como assim, cara? Elas fazem muita 

exigência, cobram muito caro. Se você encontrar um jeito mais barato de divulgar sua marca, 

você não é obrigado a contratar blogueira de moda.. 

E4, P10: Hoje a mídia especializada é a que mais influencia o consumidor. 

E4, P10: Mídia especializada, ela tem um impacto, acredito que até pela facilidade de 

comunicação. Hoje a mídia especializada é a que mais influencia o consumidor. 

E6, P11: Então eu acho que sim, que tem stakeholders novos, fóruns novos na internet, que 

isso impacta diretamente a forma da empresa atuar. E até da publicidade atuar. Tem duas 

versões o que eu estou dizendo. A primeira é na promoção, que é como que eu faço minha 

publicidade, mudou totalmente, e o segundo, é na defensiva, como é que eu me defendo, 

como é que eu sou visto, qual é a minha reputação. Acho que se criam stakeholders dos dois 

lugares. 

US67: Regulamentação de 

tratativa de dados pessoais 

E2, P4: E tem uma questão importante que é deve haver uma regulação forte sobre gestão de 

dados pessoais, principalmente com a Internet das Coisas. Hoje a gente já tem um bom 

exemplo disso com redes sociais, smartphones.... A questão é, para quem que eles vão 

repassar esses dados. 

E2, P5: essa questão da regulação da produção de dados, isso pode trazer também uma 

diferença grande se existir ou não existir. 

E3, P8: No Brasil isso não é tão preocupante pois somos um pouco lenientes com a coisa da 

regulação.[...] Tratativa de dados pessoais. 

E6, P1: discussão sobre base de dados, coleta de dados, uso dessas informações como 

publicidade, eu acho que isso é uma mudança grande que ainda está mal disciplinada, no 

sentido de que ainda há muitos questionamentos sobre esse banco de dados, sobre o uso que 

o varejista pode fazer publicidade. 
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US68: Fim da privacidade e de 

organismos desconhecidos 

E2, P4: Eu tava num painel num evento da SET e um cara perguntou o que eu achava da 

privacidade, e eu disse que a privacidade acabou, precisa tomar cuidado como as empresas 

vão usar seus dados e ..pra fazer compras pra eles .. A partir do momento que você usar redes 

sociais e que você usar smartphone você abriu mão da sua privacidade. 

E3, P12: Eu não acredito em organismos desconhecidos. Essa questão de anonimicidade na 

internet é uma falácia. Só é difícil, mas, desconhecido, não. Todos são identificáveis, mas 

alguns podem ser neutros. 

US69: IoT e Quebra da simetria 

da informação 

E2, P4: Tem um projeto de lei de proteção de dados pessoais, mas não é visto como uma 

prioridade. No ano passado, nos Estados Unidos, o presidente da FTC Federal Trade 

Comission falou que a Internet das Coisas era uma grande preocupação da justiça porque 

quebrava a simetria de informação que a gente tinha entre consumidor e vendedor. 

US70: Personalização do 

atendimento 

E2, P4: E tem a questão da personalização tanto do atendimento como do produto. 

E2, P5: relação com consumidor, ela pode ser um influenciador, uma relação muito forte, 

particular. Uma marca, ela pode ter um relacionamento direto com o consumidor mais forte 

do que com a loja 

US71: Personalização da 

produção. Industria 4.0 

E2, P4: Porque cada vez mais as fábricas vão ser capazes de produzir produtos personalizados 

em escala. Sem ter parada para reprogramar a máquina e tal.  

Todo o conceito da indústria 4.0 também. 

US72: Processo de 

desintermediação por meio das 

lojas. Indústria dialogando com 

cliente. Industria 4.0 

E2, P4: Com essa questão da personalização, se eu posso ter um tenis fabricado para o meu 

pé, de uma fábrica, porque que eu vou comprar na loja? 

E3, P1: Segundo o Google, a desmonetização é uma tendência que a internet trouxe de se 

matar os intermediários, de tirar os intermediários de todas a conversa de negócio. [...]O Uber 

é a maior empresa de transportes do mundo, e eles não tem carro. O AirBnB, que é a maior 

empresa de hospedagem do mundo, não tem quarto. O Facebook, a maior empresa de 

propaganda e marketing do mundo e ele não produz conteúdo. Tem o Aliexpress/Alibaba, 

que a maior empresa de logística do mundo e eles não têm estoque. Então o que é o Alibabá? 

É exatamente esse desenho eletrônico que é uma lojinha virtual que você escolhe o produto, 

você paga prá eles, eles mediam a transação, então o fabricante manda direto para sua casa, 

cobra um feezinho em cima da transação. É o cara que produz em contato direto com o cara 

que consome. Esse é um modelo que eu estou vendo muito forte, eu estou vendo acontecer. 

US73: Poder dos acionistas E2, P7: Acionistas, porque depende tudo deles, eles que definem aonde a empresa vai. 

US74: Comportamento do 

consumidor em redes sociais 

E2, P8: comportamento do consumidor em redes sociais. 

US75: Sociedade. A importância 

de cada um. Opinião publica 

E2, P9: eu acho que a opinião pública, que muita gente fica falando de uma marca, de uma 

empresa, nem necessariamente ter tido uma experiência sobre isso. Algum fã de uma loja foi 

maltratado e reclamou do atendimento e daí começa um monte de amigo a comentar a 

reproduzir e isso é uma informação de segunda-mão. Eu falei opinião pública porque foi o 

que me surgiu na hora, eu não sei se foi o melhor porque cada um de nós é um influencer, é 

um grupo pequeno, mas é né? Porque de repente um consumidor que foi mal atendido, daí 

ele publica no Facebook e daí 20 pessoas ficam com uma imagem ruim da empresa, 

compartilharam e tal, ele não é um influencer, mas se isso acontecer muitas vezes, com 

muitos consumidores, isso pode ter um impacto grande, mesmo sem ter sido uma pessoa 

muito importante ou grupo muito grande que foi afetado. [...]. Uma coisa interessante é que 

o cara tem pouca influência em si mas são os amigos dos amigos. Depois quando fica desse 

jeito, chega na grande mídia, os influenciadores começam a compartilhar também, daí é um 

terceiro passo. Acho que dá para falar que cada pessoa acaba sendo importante porque você 

não sabe como que uma publicação negativa pode repercutir. Se o caso for muito grave aquilo 

lá vai ganhar espaço. 

E4, P8: E a sociedade porque ela vai mudando com o tempo e acompanha essa evolução, e 

ela pode mudar tudo, e ela pode construir ou destruir um negócio com muita facilidade. No 

e-commerce principalmente, se fizer algo errado, o impacto é muito forte. (poder da 

sociedade). 

US76: Ataque de Negação de 

serviço como ativismo político. 

Hackerativismo político. 

E2, P10: Se a gente pegar ONGs também, esses grupos organizados, sociedade civil 

organizada. O máximo que eles faziam antes era um protesto na frente da empresa. Hoje eles 

fazem um movimento muito mais organizado, que tem um impacto bem maior. E isso entra 

um pouco também nessa coisa de hacker, porque existe o criminoso digital que está 

invadindo os sistemas da empresa para roubar informação, para roubar dinheiro, essas coisas, 
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mas se a gente pegar a taxa de negação de serviços normalmente acontece por uma questão 

política. 

E1, P10: O primeiro hacker do mundo, ele hackeou uma empresa de telefonia dos Estados 

Unidos, ele foi no lixo dessa empresa buscou os códigos, conseguiu alterar e conseguiu com 

que por um período ninguém pagasse um adicional de fim de semana, um negócio assim. 

Então hacker sempre existiu, é qualquer pessoa que consegue modificar um procedimento 

ou tem um conhecimento específico para fazer algo que ele quer. 

E6, P11: Eu acho que tem muito mais voz hoje em dia ONGs, terceiro setor, que se sente 

apto a ir contra a atuação de certas empresas de comercio eletrônico do que antigamente no 

comercio presencial e nos meios tradicionais de divulgação de informação.   

US77: Bitcoin e cibercrime E2, P10: Tem uma coisa importante que é que o ataque de negação de serviço é vendido 

como serviço, na nuvem. Não precisa nem ter conhecimento técnico. Uma pessoa, um grupo, 

pode comprar bitcoin e ir lá contratar a empresa.    

E6, P1: A bitcoin, o uso de moedas virtuais, e uma certa limitação desse uso, afinal, tem que 

ter lastro, ou não tem, a questão da mineração. 

 

US78: Pessoas que geram 

opinião sobre a marca e não são 

necessariamente consumidores 

da marca como novos 

stakeholders. Haters.   

 

E2, P11: Pessoas que geram opinião sobre a marca e não são necessariamente consumidores 

da marca.   

E4, P12: Haters, como no caso Bel Pesce. Como lidar com isso. Mais do que clientes e 

colaboradores insatisfeitos. Não são profissionais mas gêneros psicológicos, ele tem uma 

classificação, tem por exemplo o cliente insatisfeito, tem o que está lá só para zoar, tem 

categorias, tem níveis. 

US79: Reputação como modelo 

de negocio 

E3, P14: A gente tá vivendo isso, Uber é um serviço baseado em reputação. O reclame aqui 

ele dá a reputação das empresas. O AirBnB é um serviço baseado em reputação. Você 

termina de usar o quarto do AirBnB você avalia e você é avaliado. Do mesmo jeito: você 

avalia e é avaliado, e daí as pessoas são ranqueadas, e você pode escolher com base na 

avaliação. O Uber tira, se o cara ficar com menos de 3, ele não serve para estar na nossa 

plataforma. E é genial. 

US80: Internet 4D E3, P1: Ela nasceu na década de 90, e estamos começando a sentir os efeitos da internet 

agora. Então, quase 30 anos de internet estamos começando a viver agora é o que eles 

chamam de 4Ds. O primeiro D é a desmaterialização, o segundo D é a digitalização.  O 

terceiro D é a desmonetização. E isso tem tudo a ver com o comércio eletrônico. 

US81: Modelo de negócios 

elástico, adaptado ao tamanho da 

demanda do cliente (como cloud 

computing e cloud storage). 

E3, P2: um modelo elástico, em que você usa mais paga mais, usa menos pagar menos, e a 

coisa é adaptativa. Ele vai se adaptando de acordo com a sua necessidade de negócio e quem 

não se adaptar a isso vai ficar obsoleto muito rápido. 

US82: Mindset tecnológico E3, P2: . Investimentos em tecnologia são investimentos consideravelmente elevados. Mas é 

preciso investir.  

Na minha visão, os principais gestores, que deveriam estar olhando para isso, estão ficando 

para trás. Acabei de conversar sobre isso. Ontem eu estava com um superintendente do Itaú, 

o Setúbal, que não é mais o presidente executivo, agora ele está no board. O superintendente 

veio contando uma visão “olha, os principais executivos do Itaú têm que entender de 

tecnologia”. Ele foi para uma imersão no Palo Alto, na Califórnia, e voltou com esse mindset 

“olha, todo mundo tem que entender de tecnologia porque a tecnologia tem o potencial de 

transformar o mundo. ” 

E3, P3: Tem que investir. Comprar tecnologia, capacitação. 

E5, P2: falta essa parte de adequar sua própria gestão, então fazer investimento correto, 

adotar procedimento interno, adequar a empresa pra usar esse canal (eletrônico) e eu acho 

que aí que ela deveria embarcar nisso. 

E5, P4: o maior desafio, como é que as empresas (vão) conhecer essas maiores tendências, 

como ela que elas vão se aproveitar dela e a capacidade novamente (no começo) de 

investimento. 
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E6, P2: Investindo em tecnologia  

E7, P2: Primeiro, eles tem que se adaptar a esse novo mundo 

E8, P1: Isso cria uma barreira de entrada mais forte do que a tecnologia, por exemplo, porque 

a tecnologia hoje, ela está disponível, a tecnologia no e-commerce, ela quase que virou uma 

commodity, hoje você não precisa mais investir milhões pra poder ter o seu e-commerce, 

independente do porte da empresa, só as empresas mais desavisadas é que realmente 

investem milhões em tecnologia, isso não é mais uma barreira pra entrada. Então, esse 

problema cultural dentro das empresas. 

E9, P9: A maioria das pessoas acham que as coisas caem do céu, assim, a internet é algo 

divino... então você não sabe... a maioria das pessoas não sabem que a layer, a camada básica 

da telecomunicação, de internet, são as telecomunicações, são os cabos, os satélites, as fibras, 

os cabos submarinos, esse layer existe. Então telecomunicações eu acho que é uma coisa 

fundamental para a atenção do... quem está (neste mercado). 

US83: IoT e segurança E3, P2: Primeiro eu faço o básico funcionar e depois eu me preocupo com segurança. Com 

a internet das coisas a gente está vivendo isso. 

E3, P4: Na minha visão de munda veremos um crescimento mais acelerado da Internet das 

Coisas, mais TV na internet, mais smart TV colocando conteúdo de internet. Netflix é um 

visionário nesse sentido. E todas essas coisas elas estão entrando numa velocidade muito 

grande, e sem o devido cuidado com a questão da segurança. 

A segurança vai estar em alta. Pelos próximos 15- 20 anos vai haver um boom de hacker 

ético e de soluções de proteção. 

US84: Geração de energia  E3, P5: Uma das maiores incertezas, vem da geração de energia. 

US85: Comunicação com 

cliente 

E3, P6: cliente final.  

Precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma postura ética. [...] 

US86: Poder dos funcionários da 

organização. 

E3, P7:  os funcionários. Você até pode ter um funcionário engajado. Mas, se ele não entender 

o recado da empresa, que valor que a empresa quer passar, ele pode dar uma resposta torta 

para um cliente, ainda mais em dias em que mídias sociais tem um poder muito grande. Quem 

tem o maior poder são os colaboradores. 

US87: Cadeia de Parceiros e 

fornecedores merecem maior 

atenção  

E3, P9: . Nesse desenho de mundo globalizado, sempre vai ter um parceiro ou fornecedor 

para realização daquela atividade específica. [...] eu tenho uma cadeia de fornecedores ou de 

parceiros, que precisa ser atendida, que precisa ser respeitada. 

E4, P6: Sem dúvida os fornecedores porque eles determinam o que você vai fazer com todo 

o resto. Política de preço, e muitas vezes a política efetiva de preço, você só pode vender a 

esse preço, e bloqueios de marca, você não pode vender.  

US88: Maior dificuldade 

concorrencial para as PME 

E4, P1: Para empresas grandes, eles abrem um CNPJ em cada região, não há problema. Mas 

o pequeno, não. 

E4, P3: A realidade do menor é sempre pior. 

E4,P%: O que pode acontecer é que outros players, que ainda não estão olhando para esse 

mercado, começarem a entrar. Então o pequeno comerciante ter mais dificuldade.  

US89: Engenharia fiscal E4, P3: O grande varejista, esse não tem jeito, ele vai estar enquadrado no lucro presumido 

ou lucro real e vai entrar em um processo de engenharia fiscal, de achar as brechas e trabalhar. 

US90: Economia informal E4, P3: Tanto é que nos Marketplace, no Mercado Livre, mais especificamente, a sonegação 

é muito grande. Não é improprio dizer que 70% dos que vendem lá vendem sem nota, tirando 

as lojas oficiais, os grandes, a maior parte não emite nota. É comum, se você for usuária do 

Mercado Livre, dificilmente você vai receber uma nota fiscal. 

E4, P3:  Já os Marketplace que estão chegando, o Wall Mart, esse, a sonegação não existe.  
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US91: Marketplace E4, P4: fortalecimento do Marketplace dos grandes varejistas, porque eles perceberam que a 

margem de lucro para eles, eles ganham mais dinheiro vendendo produtos de terceiros, do 

que vendendo os próprios produtos, sem a necessidade de estoque.  

E7, P1: (...) surgiu na verdade um outro intermediário, que são os intermediários que agregam 

ofertantes e atraem os consumidores. Pega por exemplo, alguém como o Alibaba, ele tem 

zero produtos na prateleira e vende bastante coisa. Então essa é uma fase em que não é bem 

verdade que a intermediação sumiu, a intermediação mudou, e aí cada um precisa ver o que 

é melhor. 

 

US92: Poder do operador 

logístico 

E4, P7: Operador logístico. Há um monopólio de encomendas. Embora existam outras 

empresas, sempre vamos cair nas mãos do correio.  

US93: Ineficiência do operador 

logístico 

E4, P7: Existe uma ineficiência total. 

US94: Parcerias estratégicas E5, P3: eu acho que hoje em dia acho que a palavra pra soluções externas passa muito em 

parceria, parceria pra logística, parceria pra pagamento, eu acho que fica mais adequado. 

E3, P2: Logística é mais fácil, dá para fazer parceria. 

E7, P2: O comerciante tem que olhar se o segmento dele é mais estratificado, se ele pode 

aguentar o rojão vendendo coisas muito especiais ou se é melhor ele entrar num esquema em 

que ele ganha visitantes que não pensariam em passar na loja dele.  

US95: Inteligência Artificial E5, P4: Se você pegar todo o ambiente que está associado com inteligência artificial essas 

coisas todas, para o varejo as empresas que estão com mais capacidade, mais próxima do 

processo de inovação, elas já estão trabalhando (pesadamente) sobre isto. Então significa que 

elas cada vez mais estão adquirindo competência, inteligência pra tratar toda a informação 

que, naturalmente, já está no ambiente eletrônico. Então essas empresas de varejo, aquelas 

que conseguirem capturar essa nova tendência e usar pro seu próprio (proveito) toda a 

informação que está disponível na internet, no seu site e assim por diante, tendem a ter mais 

facilidade de determinar perfil, de saber qual é a tendência, se aproximar o cliente e assim 

por diante. 

US96: Inovações nascentes E5, P5: neste começo de (amadurecimento), de assimilação (inint 00:12:59) de novas 

tecnologias, acho que qualquer processo de inovação que esteja no comecinho você tem um 

grande grau de incerteza de saber exatamente qual delas vai amadurecer, de como é que (vai 

amadurecer), de que forma, acho que esse é o maior grau de incerteza. 

E7, P4: Não dar um avanço maior do que poderia dar em um certo momento. Muitos produtos 

que são lançados na internet, e são ate interessantes, morrem, pois foram lançados antes da 

hora. Tem que esperar o momento em que o mercado sente necessidade daquilo para aquilo 

ir para frente. 

US97: Dimensão social E5, P8: E outra dimensão (inint 00:27:18) o (quanto) o comércio eletrônico vai oferecer 

ganho social e não só econômico.  

US98: Política Tecnológica E5, P9: de uma política tecnológica adequada. a gente propunha algumas coisas sobre política 

(de governo), política pra comércio eletrônico, aquilo que de fato tem que ser fomentado, ser 

regulado etc., para garantir que o comércio eletrônico vingasse. Então eu acho que vale a 

pena dar uma olhadinha. 

US99: Fornecedores de 

tecnologia 

E5, P10: os fornecedores de tecnologia de uma forma geral, porque (inint 00:47:07) eles 

influenciam para o bem e para o mal 

US100: Formas de pagamento E5, P10: pagamento, que é outro também que ganhou importância maior do que tinha no 

passado. 

E9, P5: A maior incerteza é a evolução das formas de pagamento, elas talvez haja novas 

criatividades nessa área, que para mim a evolução das formas de pagamento, é alguma coisa 

que pode gerar muita inovação. 

US101: Segurança não 

apresenta desafios 

E5, P10: no passado o principal problema era segurança, então todos que falavam tratavam 

segurança era um stakeholder importantíssimo, hoje já é uma área que já perdeu a 

importância. 
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US102: Intermediação 

financeira, Banco Original 

E5, P15: Esses caras que fazem algum tipo de intermediação financeira, ou seja, na grande... 

como chama? Câmara de compensação, sei lá, ligada a pagamento. Então você começa a ver 

hoje aparecer bastante, (assim como) apareceu o Banco Original, está aparecendo banco de 

investimento, a (Sintesc/Sintex) e tudo mais, eu acho que esses caras são os novos 

(stakeholders) que estão aparecendo. Promessa antiga que está aparecendo agora de fato. 

 

US103: Sites de rankeamento de 

reputação como stakeholder 

E5, P15: Atualmente aumentou demais o número de pessoas que são influenciadas e, de fato, 

(incentiva) as empresas começam a tomar ação e de acordo  com esses sites Reclame Aqui e 

assim por diante, (inint 00:58:21). Então acho que sim, acho que sim. 

O problema que eu acho que ainda o efeito deles como stakeholders de fato ainda é limitado. 

É limitado porque o número não é tão grande e a utilização deles pelas duas pontas quem 

compra e quem vende não é tão efetivo.  Qual é a quantidade de vezes que você olha o 

Reclame Aqui? Qual a quantidade de vezes que você muda a sua opção de compra por conta 

do Reclame aqui ou por causa do Google? Ou o contrário, ou considera adequado o que está 

escrito no Reclame Aqui? Eu acho que é muito pouco porque de fato pouca influência tem 

eu acho. Talvez aumente. 

 

US104: Concorrência de 

plataformas de aproximação 

entre fornecedores e 

consumidores. 

E6, P1: Concorrência de plataformas de aproximação entre fornecedores e consumidores. 

Elas pulverizam a oferta e fazem concorrência com as redes varejistas. 

US105: Blockchain E6, P1: Blockchain e etc trazem uma possibilidade nacional de certificação das relações na 

internet, que até então nós não tínhamos, há esse novo mundo que se abre para novas formas 

de certificação das transações na internet. Smart contracts, contratos que vão ser fechados 

por computador, sem nenhuma interferência de inteligência humana. Será que a gente vai 

chegar nesse limite? 

E7, P6; E isso e uma coisa facilmente de ser atacada pelo blockchain, que vai criar uma nova 

estrutura de confiança distribuída pela rede e se der certo, ela torna desnecessária uma 

estrutura formal de confiança, em termos de cartório ou coisa assim. Se houver um jeito de 

registrar isso na rede todo mundo vai saber que você tem um terreno em Pirituba e isso e 

aberto e indevassável, não da para mudar isso ai. Tem uma assinatura digital complexa, que 

não da para mexer. 

E9, P1: (...) aí para quem conhece a marca mais importante é o blockchain né?  

 

 

 

US106: Chatbot 

 

E6, P1: A importância da inteligência artificial na resolução de conflitos em estratégias 

varejistas. Ao invés do atendente de telemarketing do Magazine Luiza ou da TAM ser uma 

pessoa, e que vai te atender como uma pessoa, ela é virtual, alimentada por IA, então tem 

algoritmos, tem forma de softwares serem alimentados de forma a saberem que quando o 

consumidor está descontente, ele age de tal forma. Então a resposta que a empresa de 

comercio varejista tem que dar é nesse sentido. E daí é quase um isolamento desse caráter 

humano do telemarketing, de quem está do outro lado. Baseado na frequência da reação das 

pessoas já tem um algoritmo que indica aja dessa forma, responda dessa forma. Eles têm até 

isso, que diminui a estatística de devolução de produtos 

E6, P9: essas novas plataformas, se fala muito hoje em dia que é a precarização do trabalho, 

ao lado de uma substituição de Mao de obra por uma Mao de obra artificial, por tecnologia, 

se observa também uma precarizacão da Mao de obra utilizada nos call centers, nos serviços 

mais acessórios. Então esse é um ponto que tem que se prestar atenção 

E7, P6: Call Center acho que não chega a ser um stakeholder porque call Center vai existir 

enquanto houver conexão de voz normal, fazendo tudo via voip, via whatsapp, 

provavelmente essa e uma das áreas que esta sendo atacada, com voz sintética e tudo o mais, 

isso e complicado. 
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US107: Ataque de negação de 

serviço como tática 

concorrencial 

E6, P2: Sobrecarregar o site do concorrente para puxar as ofertas para o seu site. É um 

problema concorrencial pouco olhado no Brasil. Investir em tecnologia. Remédios 

concorrenciais para esse tipo de desvio. A empresa que permanecer no sistema antigo não 

vai conseguir permanecer nesse mercado, me parece que serão facilmente superadas.   

 

US108: Marco Civil da Internet E1, P1: tem um tal de Marco Civil da Internet que não faz sentido pois fere as leis do meu 

país. 

E6, P3: O Brasil inaugurou essa ideia de Marco Civil da Internet, mas ainda assim, tem muito 

por fazer. E não vejo horizonte, na nossa situação política, para que isso volte a ser prioridade, 

e isso é um pouco preocupante no Brasil. 

US109: Inclusão Digital E6, P4: No Brasil a gente nunca pode esquecer da dificuldade de inclusão digital. Na verdade, 

nosso nível de inclusão digital não é tão alto.  

E6, P8: Social, certamente a inclusão digital. Inclusão digital, não só. Ter acesso à Internet, 

mas não só. Digital no sentido de qualidade de nossos serviços de telecomunicação, preço de 

nossos serviços de telecomunicação, disponibilidade publica de nossos serviços de 

telecomunicação, universalização dos serviços. Eu acho que esse é um negócio dependente 

para efetivamente se difundir no Brasil, e estamos falando de uma infraestrutura que 

independe da empresa. Então no social, eu incluiria todas essas questões. 

 

US110: Direito concorrencial E6, P5: nosso direito concorrencial vai mesmo reagir ao comercio eletrônico, as novas 

tecnologias. Se todo nosso aparato judicial e administrativo vai conseguir dialogar com essa 

nova realidade. 

 

US111: Necessidade de leis 

novas, específicas 

E6, P5: Por vezes parece que todo o aparato está atrasado com relação a isso, reutilizando 

conceitos antigos para tentar encaixar. Não é que o comércio eletrônico é algo novo; é uma 

venda dentro do estabelecimento, venda por carta, podendo ter desistência por 7 dias.  

Claro que isso é válido, mas a gente podia olhar para nossas leis como algo vivo, e não como 

algo que eu tenho que interpretar a esse ponto de dizer que é uma venda como por carta. É 

algo novo, como que a lei, por ser ampla o suficiente, abarca. 

E7, P3: O problema da disruptura que a Internet causa no instamento legal. 8...0 algumas 

tecnologias novas, algumas formas novas de funcionar, não aceitam o estilo antigo que está 

ultrapassado. Então isso não tem remendo. 

US112: Plataformas de 

aproximação de consumidores e 

fornecedores e a aplicação do 

CDC 

E6, P5: eu só vejo aqui uma certa resistência dessas plataformas de aproximação de 

consumidor e fornecedor de se adaptarem a ele. 

E1, P7: imagina você o CDC aplicado pra todo mundo, tenta fazer uma compra num site 

chamado Alibaba e recebe o produto e diz, não quero, vou devolver. Você vai ouvir um “se 

vira”. Eles assumiram um risco, assumiram não estar de acordo com a legislação para estar 

fazendo negócios aqui.  

US113: Titularidade dos bancos 

de dados 

E6, P6: É essencial nesse negócio a titularidade dos bancos de dados. Os titulares desses 

bancos de dados que reúnem hábitos dos consumidores, número de vezes que comprou tal 

produto, número de vezes que acessou o site, que ofertas que viu. Todo esse conjunto de 

dados que faz com que a empresa direcione a sua atuação, para mim, o titular desse banco de 

dados hoje, aí eu não sei se seria uma questão de poder ou de legitimidade, talvez seja mais 

de poder, de que de legitimidade, pensando bem. Mas é chave.  

E9, P1: A privacidade é um problema de duas faces. Primeiro, total privacidade já não existe. 

Agora, respeito à privacidade é outra questão. Então digamos, as boas práticas... hoje qual é 

o grande negócio do Uber, por exemplo, quê que você acha que é o grande negócio dele? 

Vendas de dados. Os taxistas são escravos deles aí, empregados deles, estão na rua passando 

os dados para eles tá certo? Então veja, isso é uma coisa negativa? Depende de como você 

usa, não é em si negativa, porque ele pode te favorecer. A constituição nossa veda o 

anonimato, isso não é verdade na Europa, por exemplo, por conta dos problemas dos judeus, 
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grupos étnicos. 

US114: Regulação do setor E6, P8: Variável política, a gente tem colocar como prioridade uma regulação desse setor, 

uma regulação dessas novas tecnologias, que é algo difícil e que eu acho que esta um pouco 

fora do horizonte. E para falar de exemplos mais distantes de um B2C tradicional, mas que 

podem ser incluídos, um streaming de musica não tem regulação, eu tenho dificuldade de 

saber qual tipo de imposto, há uma dificuldade mesma pela incapacidade mesmo do governo 

de atuar rapidamente na compreensão dessas novas tecnologias e na regulação dessas novas 

tecnologias. Então isso é uma variável externa que dificulta. 

E7, P6: Reguladores, a internet deveria ser não regulada. Existem reguladores para 

telecomunicações, agora existem áreas da internet que ainda não estão bem resolvidas, que e 

a área dos impostos, como se faz com os impostos, ou não impostos, em que pais você esta 

operando 

US115: Youtubers como novo 

stakeholder 

E6, P11: Quando eu digo, os youtubers mais vistos estão listados na folha e no estadão, e 

eles têm assim muita projeção, eu estou criando um novo stakeholder. 

US116: Reputação como 

construção coletiva do 

conhecimento 

E6, P11: Quando eu digo, não é mais o que está no reclame aqui do Estadão, ou no Boca no 

Trombone da Band, mas é um site que lista e ranqueia, ou o Trip Advisor que vai lá ver o 

que cada usuário fala do hotel, eu estou criando um novo stakeholder que antes não existia.  

E a internet tem esse processo de construção coletiva das informações, do conhecimento, que 

sai um pouco de controle da empresa. 

US117: Sistema financeiro e 

blockchain 

E7, P6: Financeiros isso e um negocio bem complicado pelo seguinte: da mesma forma que 

eu falei dos taxis, o sistema financeiro tem que prover confiança. O sujeito diz la que você 

tem x reais e não tem como provar, tem um demonstrativo disso. Não existe lá uma caixa 

com os seus x reais. E isso e uma coisa facilmente de ser atacada pelo blockchain, que vai 

criar uma nova estrutura de confiança distribuída pela rede e se der certo, ela torna 

desnecessária uma estrutura formal de confiança, em termos de cartório ou coisa assim. 

E9, P1: está havendo um progresso importante que é também uma tendência futura que é a 

participação dos bitcoins. Isso tudo precisa aumentar as regulações porque é um dinheiro 

circulante né? 

E9, P4: Eu acho que a automação do comercio como um todo, já é uma realidade, você vai 

aqui embaixo na Paulista, todo mundo tem uma maquininha, o cara que vende milho tem 

uma maquininha para você comprar com cartão. Então, essa lógica de automação, é uma 

lógica inexorável, ela vai continuar. 

US118: Concentração de poder 

fluido, volatilidade das empresas 

(Yahoo, AOL, ORKUT) 

E7, P7: por que que o WhatsApp vale o que vale se ele não rende um mísero centavo. Quer 

dizer, existem medidas indiretas do que é sua abrangência, existem valores não claramente 

identificados nos velhos modelos que geram valor. Então os atores mais poderosos são em 

geral os atores que estão na onda ou na moda naquele instante, então redes sociais são muito 

poderosas, certamente coisas como Facebook, como Google, você não imaginaria viver hoje 

sem poder procurar algo na rede, quer dizer, é uma coisa que está intrínseca no seu dia a dia, 

você usa isso direto. Então... mas, por outro lado, como os próprios técnicos da área dizem, 

“bom, se eles cometerem um grande erro” e algumas vezes eles cometem erros sérios como, 

por exemplo, deixar a sua privacidade exposta ou pedir algum tipo de assente que você 

concorda com certas medidas que põem os seus dados disponíveis, o que acontece é que 

rapidamente, - ou pelo menos com alguma rapidez -, o pessoal pode migrar dali. 

Quer dizer, a grande jogada nisso é que há de fato um poder concentrado, mas esse não é um 

poder como da indústria siderúrgica que você não pode criar uma nova siderúrgica da noite 

para o dia e uma siderúrgica vai durar enquanto aquilo tiver interesse porque é um 

investimento sólido, físico. Um buscador ou uma rede social, o Orkut, pode sumir da noite 

para o dia se houver algum interesse comercial específico ou se houver uma insatisfação dos 

usuários. 

US119: Riscos IA E7, P7: E isso pode ser bastante complicado mesmo porque eu não acredito muito em grandes 

inteligências artificiais quer dizer, funcionam, mas tem que ter um pé atrás com isso e eu 

teria mais cuidado. 8...9 Aquele (texto) do Tesla, Elon, Elon Musk, ele disse que acho que 

ele vê como maior risco, maior risco pra sobrevivência da humanidade, uma coisa assim, é 

inteligência artificial ligada à entrada das coisas, inteligência artificial ele cita explicitamente.  



241 

 

 

 

US120: Padrões da Internet E7, P7: o IETF e companhia se posicionar mais seriamente sobre casos de segurança, de 

violação, pra gerar coisas que sejam um pouco mais resilientes, quer dizer, a coisa foi feita 

de uma forma muito aberta, o que é ótimo, a gente gosta da entrada do jeito que ela é, mas 

alguma coisa que ajudasse, digamos, o usuário leigo recém-entrante, existe os usuários 

entrantes o tempo todo na internet, se tivesse alguma coisa que ajudasse a segurança desse 

usuário seria bom. 

E9, P1: os TLDs especializados vão permitir um marketing direcionado e uma menor 

possibilidade de hackeamento e mais facilidade para o usuário perceber a segurança de onde 

ele está. Então isso eu acho que isso é uma das coisas que vai crescer e vai facilitar o comércio 

B2C. 

E9, P1: a revolução dos nomes de domínio de alto nível, a evolução e a ampliação da oferta 

dos novos nomes de domínio com nichos de especialização vai favorecer a confiança no 

comércio eletrônico. 

 

US121: Aplicativos como 

agentes 

E7, P7: esse pessoal que surgiu das aplicações da internet, quer dizer, também não existia um 

Uber antes de uns tempos atrás, não existia WhatsApp, quer dizer, esse pessoal foi criado em 

cima da rede, começa com redes sociais, Facebook, etc., e tal, mas isso evolui para 

aplicativos, 

 

US122: Infraestrutura logística E8, P1: E quando a gente olha pra fora das empresas, olhando do ponto de vista do Brasil, a 

gente tem um gargalo muito grande em infraestrutura né? A gente tem aí um serviço de 

péssima qualidade dos Correios, a gente tem uma falta de segurança nas ruas que obrigam os 

caminhões de entrega a andarem em horários restritos, em locais restritos, algumas vezes 

com escolta. Isso encarece o custo do frete e você tem um problema também de estradas 

esburacadas, de ruas esburacadas, o que aumenta o custo de manutenção dos caminhões. 

Você tem um problema de combustível caro, gasolina é muito caro no Brasil. Então tudo isso 

encarece muito o frete né? E esse problema de infraestrutura não é um problema do e-

commerce, é um problema nacional né? Segurança e estrada e gasolina e imposto, essas 

coisas. 

E9, P11: Operadores de logística apareceram, porque, digamos, em relação ao cliente e ao 

varejo. Era pouca a logística, a não ser dos grandes bens, os bens duráveis, os bens de 

consumo não tinha a logística para o cliente. Alguém levava uma blusa para sua casa?  Não 

levava uma pasta de dente? Não levava né? Então essa logística vem crescendo e ela vem 

aparecendo, ela vem se automatizando né? 

US123: Carência de Mão de 

obra especializada 

E8, P1: Então problema de produtividade e capacitação, então ele precisa de profissionais e 

não encontram profissionais capacitados tecnicamente pra fazer uma análise de risco, pra 

fazer uma logística, pra fazer uma operação financeira de... 

 

E8, P1: Porque as empresas, elas investem sim na segurança, o Brasil, ele é um dos países 

com mais ocorrência de (fishing), de roubo de dados, mas isso mais por problemas de 

treinamento dos funcionários... 

 

US124: País pouco inovador E8, P1: enquanto o país não é inovador, não tem uma cultura inovadora, o país tem uma 

cultura empreendedora, a gente vê muito startup, muita empresa abrindo uma coisa aqui, 

outra ali, mas assim, inovação zero né? Pra não dizer zero, eu diria 0.5. Então, se a gente 

conseguisse em algum momento juntar a capacidade empreendedora com a capacidade de 

inovação realmente teria um salto... seria um salto bem interessante. 

 

US125: Infraestrutura 

telecomunicações 

E8, P1: a internet tem uma qualidade ruim, a gente está lá no final do ranking em termos de 

qualidade de acesso e é uma internet das mais caras né? A gente está no topo do ranking 

quando olha o preço da internet. 
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US126: Audiências públicas 

setorial 

E8, P1: : Algumas sim, algumas a gente é convidado a participar de audiências públicas, mas 

isso é teatral né? A gente já... a gente sabe que é teatral, a gente sabe que por trás de todas as 

leis ou de quase todas as leis existe o interesse, infelizmente, que não é... nem sempre é um 

interesse que privilegia o crescimento, então a gente vê leis que são comunistas, têm leis que 

são eleitoreiras, têm leis que são até mafiosas. 

US127: SAC 3.0  E8, P1: isso passou a ser uma cultura, têm algumas áreas surgindo dentro das empresas que 

a gente chama do (SAP/SAC) 3.0 pra reduzir conflitos nas redes sociais, pra abafar inícios 

de crises, de imagem, consumidores... então já existe hoje estratégias das empresas sim em 

evitar qualquer tipo de problema, em usar as redes sociais hoje pra não ficar com arranhão 

na imagem. 

US128: Reclame aqui como 

stakeholder 

E8, P1: O Reclame Aqui, ele é uma empresa que ele realmente (inint 14:45) muito o 

consumidor, um (traço) muito forte de consumidores, os consumidores, eles decidem se vão 

comprar ou não numa loja ou um certo produto em função do que tem no Reclame Aqui. 

Então têm algumas empresas então que elas chegaram a criar o cargo de atendente de 

Reclame Aqui, são pessoas especializadas em atender e responder rápido e resolver os 

problemas no Reclame Aqui. Isso óbvio que é uma tendência global né? Que as empresas 

estão aprendendo é que se elas têm um serviço ruim ou um produto ruim, elas têm que se 

livrar do produto e do serviço né? Não da reclamação na internet. 

US129: Digital Influencers E8, P3: isso é inevitável, você tem influenciadores, personalidades que, assim como você 

tem atores na Globo que estão em exposição, que aparecem na novela das oito e quando eles 

usam shampoo as pessoas usam também. Só que na internet, eles têm... esses influenciadores, 

eles têm um nível de engajamento muito mais... ((corte no áudio)) então como (inint 18:46), 

“vamos usar o shampoo”, eles têm, por eles estarem dentro de nicho, estarem mais... eles têm 

um público mais ali dentro de tribos, eles (têm) um nível de engajamento muito maior do que 

um ator da Globo hoje em dia né? Então as empresas muitas vezes, elas estão preferindo 

fazer ações com Youtube ou com Instagram do que global. Então isso realmente é uma 

tendência e sim, isso tem que se ficar de olho nisso. Lógico que hoje a internet, ela possibilita 

que as empresas sejam, criem os seus próprios influenciadores. 

US130: Digital influencers 

como stakeholder 

E8, P3: no intervalo da novela da Globo, hoje as empresas, elas fazem as suas próprias 

novelas, elas vão numa linha de (storytelling), elas contratam atores conhecidos pra poderem 

sabe? Criarem uma empatia com produtos através do Youtube. Então eu acho que isso é uma 

tendência mesmo, esses influenciadores, eles são stakeholders aí com certeza. 

US131: Imposto de importação E2, P5: Hoje há imposto de importação para tudo 

US132: Novos stakeholders E1: Empresas disruptivas que conseguiram inovar ou entregar aos usuários algo que eles 

passaram a precisar de uma forma diferente (…)  conseguir fazer algo de uma forma diferente 

que o mercado não tinha ainda alcançado. 

E2: Pessoas que geram opinião sobre a marca e não são necessariamente consumidores 

da marca.   

E3: E um stk relevante são os comparadores de preços e os sites de reclamação. 

E4: Antes existiam com uma importância menor, com uma liberdade menor. Já existiam 

serviços de Reclame Aqui, serviços de reputação, (...) os youtubers mais vistos estão 

listados na folha e no estadão, e eles têm assim muita projeção, eu estou criando um novo 

stakeholder. (...). Então eu acho que sim, que tem stakeholders novos, fóruns novos na 

internet, que isso impacta diretamente a forma da empresa atuar. E até da publicidade atuar. 

Tem duas versões o que eu estou dizendo. A primeira é na promoção, que é como que eu 

faço minha publicidade, mudou totalmente, e o segundo, é na defensiva, como é que eu me 

defendo, como é que eu sou visto, qual é a minha reputação. Acho que se criam 

stakeholders dos dois lugares. (...) a empresa tem que estar muito aparelhada para 

conseguir responder, tudo muito rápido, e daí nascem atores novos nisso.  

E7: esse pessoal que surgiu das aplicações da internet (...) não existia um Uber (...) não 

existia WhatsApp... 

 

US133: Stakeholders com 

importância aumentada 

 

E4: Haters, como no caso Bel Pesce. Como lidar com isso. Mais do que clientes e 

colaboradores insatisfeitos. Não são profissionais, mas gêneros psicológicos. 
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E5: Eu acho que tem muito mais voz hoje em dia ONGs, terceiro setor, que se sente apto a 

ir contra a atuação de certas empresas de comercio eletrônico do que antigamente no 

comercio presencial e nos meios tradicionais de divulgação de informação.   

E6: Dois 3 grupos os não identificáveis ou de difícil identificação é o mais interessante de se 

analisar. Às vezes a organização não conta com alguma coisa que veio em um depoimento 

em um blog, ela acaba tendo que fazer uma publicidade defensiva por causa de algum 

comentário, alguma referência de alguma música, que entrou totalmente lateral, ou um 

meme, que acabou pegando na internet com a marca dela. (Enio e Bin Laden. Delação 

premiada). 

E8: esses influenciadores, eles são stakeholders aí com certeza. 

E9: Não existe neutro.  Todos podem afetar positiva ou negativamente. (...)Do ponto de vista 

conceitual, eu acho que todos atacam, podem ser positivos ou negativos, depende da sua ação 

naquele momento. O mais importante de tudo isso é a atenção que o comerciante eletrônico 

tem que ter em relação as suas ações para se proteger em todas as frentes que possam ser 

negativas. 

E10: O marketing por exemplo é totalmente diferente do que para lojas físicas (...) os digital 

influencers, (...) eles entram como uma forma de marketing também né. 

Só vejo que os organismos neutros são organismos que afetam a organização, porém de 

forma potencial, eu podem ser abordados, atingidos para que possam começar a fazer parte 

deste meio. 

 

 

US134: Hacker criminoso 

(craker) como stakeholder 

 

E1: Não são novos. Do ponto de vista jurídico, crime é crime. Ele é um stakeholder mas ele 

não é um novo stakeholder. E ele pode ser interno. Geralmente parte do trabalho de um 

hacker é engenharia social. Ele tem informações internas que permitem a ele dar o golpe. 

A forma de negociar ou controlar é com segurança de TI, governança de TI, governança 

corporativa e nos procedimentos. 

Como stakeholder, a característica dele é descobrir brechas para destruir ou ganhar proveito 

com falhas. 

E2: Não vejo muita diferença em relação a outros tipos de criminosos. Se a gente 

considerasse criminosos como uns stakeholders, eles também são. 

E3: Eles não são stakeholders no sentido de conseguir negociar, porque eles não são 

organizados. 

E4: são ameaça externa porque é como um ladrão, um criminosos, não dá para dizer que seja 

um stakeholder 

E5: É, assim, ele influencia (e é) influenciado. Se a tua definição é pelo nível de influência 

que ele faz na empresa, um hacker é um influenciador, porque a ação dele vai influenciar, 

inclusive, investimentos em segurança. 

E6: Eu diria sim, que eles são uma ameaça externa, e eles não podem ser considerados 

stakeholders. (...)  eu estava me lembrando aqui do Panama papers, do wikileaks, e de todos 

esses hackers aí, até que se discuta se eles estão exercendo uma função que é pública, a 

jornalista lá, no interesse público, divulga o Panamá Papers, eu acho discutível esse alcance 

de uma atividade que em si é criminosa, e que é usada num interesse entre aspas, público 

legitimado. 

E7: Não, eles não são stakeholders nem nada, ninguém vai perguntar aos crackers criminosos, 

os hackers criminosos o que eles acham ou deixam de achar, eles são um dado do problema, 

eles existem, eles fazem ataque de negação de serviço, eles fazem ataque dos mais variados 

tipos, eles controlam uma porção de câmaras por aí, uma porção de dispositivos (de 

inteiradas) coisas, essa é uma ameaça real. Uma externa real. E uma ameaça disseminada, 

quer dizer, eles não estão num lugar específico, eles estão espalhados. Você pode contratar, 

por exemplo, de um grupo de hacker pelo Deep Web ou pelo Tor uma quantidade X de 

máquinas para fazerem um ataque em tal momento contra o seu concorrente e naquele 

momento todas as máquinas irão fazer perguntas idiotas pra ele pra ver se ele sai do ar. Isso 
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pode ser ele contratado, têm ofertas disso em geral nessas coisas. Então isso é bastante ruim, 

mas é o que acontece. 

E9: não são stakeholder. 

E10: Acho que eles passaram a ser um stakeholder, porque eles podem influenciar uma 

organização. Um e-commerce pode optar por realizar vendas de um determinado modo que 

seja mais difícil para hackers interferirem, por exemplo. Neste caso, eles influenciaram a 

forma do negócio, da organização. A função deles além da função maléfica de extorsão e 

etc., também serve para levantar para os responsáveis pelas organizações os seus furos, ou 

seja, onde eles estão deficientes. 

 

 

US135: Mecanismos de busca e 

sites de rankeamento de 

reputação como stakeholders 

 

E1: O reclame aqui é um stakeholder de reputação. O Google e o Facebook, eu acho que é 

mais do que um agente, eu acho que ele é a tecnologia em si. 

E2: Não tem algo diferente. Na verdade, tudo isso é mídia. 

E3: Eu não diria que são stakeholders, mas são referências., 

E4: Nos atuais conceitos sim, porque são influenciadores diretos, um link pago do Google, 

uma ação direcionada, a capacidade do Google de acertar um funil mais especifico para o 

público alvo que você queira, de rankear. São novos stakeholders. 

E5: aumentou demais o número de pessoas que são influenciadas e, de fato, (incentiva) as 

empresas começam a tomar ação e de acordo  com esses sites Reclame Aqui e assim por 

diante. Então acho que sim, acho que sim. 

E6: Sem dúvida o Google é um stakeholder. Se o meu nome no Google está no final, eu já 

tenho uma desvantagem competitiva. (...)E o reclame aqui, sim, ele é o principal site, eu já 

vi gente não fazer negócio porque a empresa está lá, enfim. 

E8: Sem duvida. As empresas e-commerce levam isso muito a sério, isso realmente é uma... 

isso passou a ser uma cultura, têm algumas áreas surgindo dentro das empresas que a gente 

chama do (SAP/SAC) 3.0 pra reduzir conflitos nas redes sociais, pra abafar inícios de crises, 

de imagem, consumidores... então já existe hoje estratégias das empresas...  

E9: Na minha opinião são, porque a manutenção de uma relação comercial com eles, é 

relevante 

E10: acho que são 
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APÊNDICE E: Formação das Subcategorias ou Unidades de Aproximação Temática 

 

Subcategoria/ Variável e 

seus Respectivos 

Stakeholders 

Conceito norteador  Unidades de Significado 

 

C1: Operadores 

financeiros 

 

Econômicos-1 

 

 

Atualmente, todo serviço de verificação e 

protesto fica a encargo do cedente que tem que 

contratar serviços como Clearsale. Por outro 

lado, com a evolução dos meios eletrônicos de 

pagamento surgem novos agentes de 

intermediação financeira. Existe a perspectiva de 

extinção do cartão de crédito. 

US20: Evolução dos meios eletrônicos para pagamento 

US10: Chargeback: operadores financeiros devolvem 

ao lojista a responsabilidade por fraudes no e-

commerce. 

US102: Intermediação financeira, Banco Original 

US117: Sistema financeiro e blockchain 

 

C2: Empresas disruptivas 

capazes de inserir novas 

necessidades na 

sociedade 

 

Concorrentes-1 

 

Empresas disruptivas que conseguem inovar ou 

entregar aos usuários algo de uma forma 

diferente, não alcançado anteriormente pelo 

mercado. Como exemplo, um dia sem o 

Whatsapp, o Brasil pára. Há um poder 

concentrado, diverso do poder da indústria 

siderúrgica, por exemplo, que não se pode criar 

uma nova siderúrgica subitamente. Uma 

siderúrgica vai durar enquanto houver interesse 

porque é um investimento sólido, físico. Por 

outro lado, um buscador ou uma rede social, 

como o Orkut, pode deixar de existir 

subitamente se houver algum interesse 

comercial específico ou insatisfação dos 

usuários. Verifica-se também que muitos 

produtos lançados na internet, e que são 

interessantes, não sobrevivem por serem 

lançados antes do momento em que o mercado 

sente sua necessidade, como por exemplo, o 

Second Life. 

 

US30: Avanços tecnológicos que permitem a criação 

de novas necessidades e novos mercados 

US51: Empresas disruptivas 

US79: Reputação como modelo de negócio 

US80: Internet 4D 

US81: Modelo de negócios elástico, adaptado ao 

tamanho da demanda do cliente (como cloud 

computing e cloud storage). 

US96: Inovações nascentes 

US118: Concentração de poder fluido, volatilidade das 

empresas (Yahoo, AOL, ORKUT) 

US121: Aplicativos como agentes 

US71: Personalizacao da produção. Industria 4.0 

US73: Processo de desintermedicao por meio das lojas. 

Indústria dialogando com cliente. Industria 4.0 

 

C3: Governança da 

Internet 

 

Social-1 

 

É preciso ajudar na segurança do usuário leigo 

recém-entrante; monitorar a neutralidade da 

rede, se deixar de haver neutralidade, pode haver 

segregação de tráfego, ou aumento do custo da 

banda, da capacidade de conexão. Google 

abrange muitos setores, tem muitas patentes, está 

se tornando o próprio meio, é preciso verificar 

essa proeminência a luz dos direitos humanos e 

da concorrência empresarial. O avanço 

tecnológico permite surgimento de novas 

tecnologias, como Netflix, porém põe em risco a 

integridade da rede. 

 

US120: Padrões da Internet 

US39: Protocolos de Rede 

US25: Google como o maior protagonista 

US59: Google 

US31: Avanço tecnológico em  infraestrutura de rede e 

de compressão de dados 

 

C4: A melhoria dos 

operadores logísticos 

(oferta, eficiência, preço; 

desafio logístico da 

rapidez nas entregas) 

 

Cadeia-1 

 

 

 

Clamam por melhoria da malha viária.  

US122: Infraestrutura logística 

US4: A pratica concorrencial do frete grátis que 

aumenta o custo para o varejista 

US40: O desafio do Operador Logístico 

US56: Monopólio dos Correios 

US63: Desafio logístico da rapidez nas entregas 

US92: Poder do operador logístico 

US93: Ineficiência do operador logístico 
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US94: Parcerias estratégicas 

 

C5: Marketplace 

 

Concorrentes-2 

 

Fortalecimento do Marketplace dos grandes 

varejistas, que tem margem de lucro vendendo 

produtos de terceiros. E para quem vende tem 

maior visibilidade do que um website isolado. O 

intermediário não sumiu, ele mudou. Nova 

forma de intermediação. 

 

 

 

US91: Marketplace 

 

 

 

C5: Boleto bancário 

 

Políticos-1 

 

O Brasil é o único país no mundo que ainda 

emite boleto. Isso perpetua a cultura do boleto e 

aumento das vendas não realizadas. 

Conscientização do consumidor sobre aspectos 

culturais que encarecem as transações.  

O boleto aumenta o índice de compras 

imperfeitas e o custo das transações não 

realizadas. A Federação Brasileira de Bancos 

decidiu em junho de 2015 acabar com os boletos 

sem registro. A medida traz prejuízos para os e-

commerces, aumentando custos de operação e 

gerenciamento de cobranças. Os lojistas virtuais 

vão ter que arcar com os custos por boletos 

emitidos, sendo que de 30 a 40% dos títulos não 

são pagos pelo consumidor. Em grandes 

volumes de vendas, isso gera prejuízos danosos 

e obriga as lojas virtuais a repensarem suas 

opções de pagamento. 

Novas formas de pagamento ganham 

importância maior do que tinham no passado. 

 

US7: Prejuízos com boletos não pagos 

US8: Cultura do Boleto 

US9: Classe C e receio do consumidor 

US100: Formas de pagamento 

 

C7: Automação no 

atendimento (Inteligência 

Artificial – Chatbot) 

Concorrentes-3 

 

A adoção da IA pelas empresas dada ao sucesso 

da inteligência artificial na resolução de 

conflitos em estratégias varejistas. Por outro 

lado, o isolamento do caráter humano do 

telemarketing e na cadeia industrial. 

Substituição de Mão de obra por tecnologia. 

Industria pode dialogar diretamente com o 

cliente (Indústria 4.0). 

US106: Chatbot 

US72: Processo de desintermediação por meio das 

lojas. Indústria dialogando com cliente. Industria 4.0 

US70: Personalização do atendimento 

 

C8: Modelo de negócio 

baseado em comparação 

de dados 

Concorrentes-4 

 

O uso da informação e a correlação da 

informação permitiu um novo modelo de 

negócio. 

US57: Modelo de negócio de correlação de 

informações cria novos atores (Buscape, Trivago, 

Expedia etc.) 

US103: Sites de rankeamento de reputação como 

stakeholder 

 

C9: Economia brasileira 

 

Econômicos-2 

Custo do credito no Brasil dificulta abertura de 

empresas, e o e-commerce só funciona em uma 

economia prospera. Dependência do mercado 

financeiro e dos acionsitas. 

 

US28: Incerteza da Economia brasileira 

US44: Custo do credito no Brasil dificulta abertura de 

empresas 

US73: Poder dos acionistas 

C10: Economia Informal 

Econômicos-3 

Nas plataformas C2C (Enjoei, AirbnB etc) e em 

alguns Marketplaces, como o Mercado Livre, a 

sonegação tributária é alta.  

 

US90: Economia informal 
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C11: Plataformas de 

aproximação entre 

consumidores e 

fornecedores 

Concorrentes-5 

Por meio da pulverização da oferta as 

plataformas de aproximação entre fornecedores 

e consumidores, no modelo de economia 

colaborativa, fazem concorrência com as redes 

varejistas. 

US104: Concorrência de plataformas de aproximação 

entre fornecedores e consumidores. 

US27: Modelo de economia colaborativa 

C12: Infraestrutura 

brasileira 

Cadeia-2 

O chamado custo Brasil e a necessidade de 

melhoria de qualidade com preços acessíveis. 

US125: Infraestrutura telecomunicações 

C13: Políticas de 

Pesquisa e 

Desenvolvimento de 

Fontes Energéticas 

alternativas 

Políticos-2 

 

Renovação energética. O atual cenário de preço 

do petróleo não torna prioritários a pesquisa e o 

desenvolvimento de fontes energéticas 

alternativas. 

 

 

US84: Geração de energia 

 

C14: I.C.M.S. 

 

Políticos-3 

 

Existe a guerra do ICMS entre os Estados que 

causa morosidade na entrega das mercadorias. O 

ICMS foi uma lei tributária francesa da década 

de 50 que ficou lá 3 anos em vigor. O ICMS é 

uma lei obsoleta nos países que o adotaram. Hoje 

adotam a unificação.  

 

US2: Extinção do  ICMS 

US3: Guerra de ICMS Estadual 

US1: Regras de tributação do ICMS 

 

C15: Reforma Tributária 

Politicos-4 

 

Necessidade de ampla reforma tributária 

incluindo bens digitais, rever o imposto de 

importação aplicado em mercadorias com custo 

inferior a 50 dólares. Hoje a tributação 

desfavorece os Pequenos Empresários. 

US131: Imposto de importação 

US88: Maior dificuldade concorrencial para as PME 

US89: Engenharia fiscal 

US16: Reforma Tributária 

 

C16: Políticas específicas 

para o setor B2C 

Governo-2 

 

Política para fomento e regulação do comércio 

eletrônico  

 

US98: Política Tecnológica 

US114: Regulação do setor 

US126: Audiências públicas setorial 

US6: Custo de representação jurídica ao nível nacional 

 

C17: Leis específicas 

para a Internet 

 

Políticos-5 

 

São necessárias leis específicas ou melhores para 

esse ambiente digital. Requisito para promoção 

de startups de qualidade. O Brasil inaugurou a 

ideia de Marco Civil da Internet, mas ainda há 

muito por fazer e mobilizar a sociedade. Na 

situação política atual improvável que volte a ser 

prioridade.  

 

US18: Necessidade de mobilizar a sociedade 

US35: Necessidade de ter legislação próxima ao do 

resto do mundo 

US14: Necessidade de leis específicas para Internet 

US111: Necessidade de leis novas, especificas 

US108: Marco Civil da Internet 

 

C18: Código de Defesa 

do Consumidor 

 

Governo-3 

 

Dificuldade da aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC) 

Elaborado na era da venda por telefone. Lei 

obsoleta. Prazo de arrependimento de 7 dias 

(Art.49 do CDC) 

US15: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) 

US5: O prazo de arrependimento de 7 dias do 

consumidor 

US17: Necessidade de conscientização dos 

consumidores dos fatores de encarecimento produto 

(p.ex. prazo arrependimento) 
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Alibaba assumiu não estar de acordo com a 

legislação para estar fazendo negócios aqui. 

Resistência dessas plataformas de aproximação 

de consumidor e fornecedor de se adaptarem ao 

CDC. 

US112: Plataformas de aproximação de consumidores 

e fornecedores e a aplicação do CDC 

 

C19: Regulamentação de 

tratativa de dados 

pessoais e sua 

titularidade 

Governo-4 

  

Regulamentação de tratativa de dados pessoais e 

sobre a titularidade dos mesmos 

 

US67:  Regulamentação de tratativa de dados pessoais 

US113: Titularidade dos bancos de dados 

US64: Big Data 

 

C20: Barreiras ao 

Comércio 

 

Governo-5 

 

Empresas estrangeiras relevantes se recusam a 

realizar transações comerciais no Brasil, seja 

pela burocracia, seja pelo fato de que para alguns 

países, fornecer os dados dos seus clientes para 

o governo brasileiro fere a legislação de seu país 

de origem. Tais barreiras comerciais funcionam 

como reservas de mercado no país. 

 

US36: Estamos criando novamente no País uma 

reserva de mercado 

US37: Marco Civil da Internet como complicador 

US34: Governo como influenciador   

US38: Burocracia 

 

C21: Direito 

concorrencial 

 

Governo-6 

 

Direito concorrencial que abarque o comércio 

eletrônico e as novas tecnologias concorrenciais. 

US110: Direito concorrencial 

US107: Ataque de negação de serviço como tática 

concorrencial 

 

C22: Bitcoin 

Governo-7 

 

Questões técnicas e jurídicas carecem de 

amadurecimento. 

 

US26: Futuro do Bitcoin 

 

C23: Blockchain 

Cadeia-3 

 

Blockchain e a capacidade de uma nova 

estrutura de confiança distribuída pela rede, 

podendo tornar desnecessária uma estrutura 

formal de confiança. 

 

US105: Blockchain 

US22: Desaparecimento da comunicação sem 

possibilidades de confirmação 

 

C24: Ransomware 

 

Cadeia-4 

 

Hacker como influenciador das estratégias 

organizacionais, por exemplo, elaboração de 

competição e premiação para aqueles que 

descobrem falhas no sistema.  

 

US54: Hackers criminosos como um stakeholder 

US55: Hackers criminosos como ameaça externa 

US61:  Ransomware 

US46: Ameaça Craker 

US77: Bitcoin e cibercrime 

US101: Segurança não apresenta desafios 

C25: Transações 

internacionais 

Social-2 

O desenvolvimento da Internet possibilita 

crescente facilidade para transações 

internacionais. 

US21: Crescente facilidade para transações 

internacionais 

US23: Crescimento de serviços streaming 

US24: Serviços e armazenamento em nuvem 
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C26: Investimentos 

organizacionais em 

plataformas com 

tecnologia de ponta 

 

Concorrentes-6 

 

 

Necessidade de mudar a visão de tecnologia 

como custo e não investimento, a de procurar 

preço ao invés de expertise. A Internet é um 

novo mercado, as operações precisam ser 

integradas e não apenas replicadas para a web. 

On-line e off-line se tornando o mesmo 

processo. 

US11: Plataforma tecnológica precisa ser de ponta 

US12: Cultura organizacional “analógica” 

US13: Empresas tradicionais precisam ter as operações 

integradas 

US60: Perda de sentido do termo e-commerce 

US82: Mindset tecnológico 

US99: Fornecedores de tecnologia 

 

 

C27: Investimentos 

organizacionais em 

consultorias 

especializadas 

Concorrentes-7 

 

 

Elaboração de sites com identidade visual, 

monitoramento do usuário, mesmo os sem 

cadastro, criar o ominichannel - canais de venda 

híbridos. 

US49: Necessidade de Consultoria especializada 

US50: Necessidade de consultoria especializada em 

monitoramento do usuário 

US19: Omnichannel, vendas transversais 

 

C28: Investimentos 

organizacionais em 

segurança de TI  

 

Concorrentes-8 

 

Segurança de TI passa a ser um problema 

quando se tem aplicações conectadas online, 

com grande potencial de transações. Há o ataque 

Zero Day, uma falha de segurança em um 

software da qual os hackers se aproveitam. Tem 

empresas com políticas muito duras de redes 

sociais para os funcionários por causa disso. 

US41: Segurança de TI 

US43: Falta de preocupação com segurança de TI 

US45: Ameaça hacker 

US76: Ataque de Negação de serviço como ativismo 

político. Hackerativismo político. 

US52: As ameaças ocultas vindas da Internet 

US53: Inexistência de pessoas neutras na internet. 

 

 

C29: Inclusão Digital 

 

Social-3 

 

 

Estabelecer e incrementar a dimensão social do 

comércio eletrônico. 

 

US97: Dimensão Social 

US109: Inclusão Digital 

US32: Habito do brasileiro com relação a pagar por 

bens e serviços na Internet 

 

C30: IoT + IA 

 

Social-4 

 

 

Tendência e oportunidade para os negócios. 

Porém muitos especialistas, como Elon Musk, 

afirmam que há um perigo na junção das duas 

tecnologias. 

US119: Riscos IA 

US95: Inteligencia Artificial 

US83: IoT e segurança 

US69: IoT e Quebra da simetria da informação 

US58: O Google e o Facebook como sendo mais do 

que um agente, sendo a tecnologia em si (web). 

US68: Fim da privacidade e de organismos 

desconhecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US128: Reclame aqui como stakeholder 

US129: Digital Influencers 

US130: Digital influencers como stakeholder 

US47: Rampas de lançamento como mídia 

especializada 

US48: Declínio da publicidade nas mídias tradicionais 
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C31: Comunicação social 

 

Social-5 

 

 

 

 

 

 

A Internet tem o processo de construção coletiva 

das informações, do conhecimento, que sai do 

controle da empresa. Algumas empresas 

chegaram a criar o cargo de atendente de 

Reclame Aqui. As rampas de lançamento 

funcionam como mídia especializada, como 

formas de vender produtos que inexistiam. 

As empresas preferem investir a verba de 

marketing no Google e em digital influencers do 

que nas mídias tradicionais, em revista, por 

exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

US62: Protagonismo na comunicação nas redes sociais 

US29: Dificuldade de fidelização do cliente 

US33: Soberania do cliente: ele decide o que, quando, 

e quanto quer pagar. 

US65: Segmentacao midiatica 

US66: Aumento da importância e uso eficiente das 

mídias segmentadas/especializadas 

US74: Comportamento do consumidor em redes 

sociais 

US75: Sociedade. A importância de cada um. Opinião 

Pública 

US78: Pessoas que geram opinião sobre a marca e não 

são necessariamente consumidores da marca como 

novos stakeholders. Haters.   

 

US85:  Comunicação com cliente 

US86: Poder dos funcionários da organização. 

US87:  Cadeia de Parceiros e fornecedores merecem 

maior atenção 

US115: Youtubers como novo stakeholder 

US116: Reputação como construção coletiva do 

conhecimento 

US127: SAC 3.0 

 

C32: Inovação nas 

empresas nacionais 

 

Governo-8 

 

  

Necessidade de criação de novos mercados, de 

nicho (Teoria da Cauda Longa) 

Apesar de cultura empreendedora falta o 

desenvolvimento da cultura inovadora. 

Políticas para desenvolvimento da cultura 

inovadora 

 

US42: Necessidade de criação de novos mercados 

US124: País pouco inovador 

 

C33: Mão-de-obra e 

consultorias 

especializadas 

 

Governo-9 

 

Mão-de-obra e consultorias especializadas 

 

US123: Carência de Mão de obra especializada 

 

C34: Novos stakeholders 

do ciberespaço 

 

Stakeholders do ciberespaço 

US132: Novos stakeholders 

US133: Stakeholders com importância aumentada 

US134: Hacker criminoso (craker) como stakeholder 

US135: Mecanismos de busca e sites de rankeamento 

de reputação como stakeholders 
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APÊNDICE F: Dados da segunda etapa e variáveis selecionadas para a etapa final. 

 

 

 

 

 

 

 

Que

stão Variável E1 E4 E9 E10 E8 E2 E3 E6 E5 E7 X Y
Ques

tão E1 E4 E9 E10 E8 E2 E3 E6 E5 E7

1 Operad.Finan 6 8 9 10 5 4 9 9 7 8 7,50 6,60 34 10 5 7 7 6 5 5 10 5 6

2 Empr. Disrupt 10 10 9 10 10 8 10 10 8 9 9,40 9,10 35 10 10 9 10 9 5 10 10 10 8

3 Gov. Internet 10 9 10 7 10 5 7 5 5 6 7,40 3,90 36 1 5 3 5 2 5 3 5 5 5

4 Oper.Logis tico 8 10 9 10 10 8 8 0 10 8 8,10 6,70 37 5 6 10 3 5 5 7 10 10 6

5 Marketplaces 5 10 6 10 10 7 10 0 8 9 7,50 6,90 38 5 10 5 10 5 5 9 10 3 7

6 Boleto bancário 3 5 5 10 3 6 6 0 8 9 5,50 4,80 39 0 7 2 8 0 5 5 10 7 4

7 Chatbot 8 10 8 10 8 8 9 5 5 10 8,10 9,30 40 10 10 10 9 10 5 10 10 10 9

8 Comparaç. Dados 10 10 9 10 10 6 10 0 5 9 7,90 8,60 41 10 10 10 10 10 5 10 10 2 9

9 Economia Bras 7 8 9 6 8 8 8 10 9 10 8,30 6,20 42 0 5 10 9 0 5 8 10 10 5

10 Economia Informal 0 3 6 5 5 4 9 5 8 9 5,40 5,10 43 5 2 3 8 3 5 9 5 5 6

11 Plat. Aprox. Consum 8 10 9 10 8 8 5 10 10 9 8,70 7,50 44 10 10 5 10 5 5 10 5 7 8

12 Infra Bras 10 10 10 10 10 8 10 10 8 9 9,50 5,20 45 5 5 10 0 4 5 8 0 10 5

13Energias  renováveis10 6 8 2 9 6 8 5 8 6 6,80 6,40 46 10 6 9 9 5 5 8 0 7 5

14 ICMS 10 9 8 10 9 7 6 5 7 9 8,00 4,70 47 4 5 7 3 4 5 6 0 10 3

15 Reforma Tributaria 10 7 10 10 10 8 8 5 7 7 8,20 4,80 48 4 5 10 3 5 5 6 0 8 2

16 Politicas esp B2c 5 7 8 2 5 5 10 0 8 8 5,80 5,10 49 5 6 5 7 5 5 7 0 6 5

17 Leis espec. Internet 5 8 9 8 5 5 2 0 8 8 5,80 5,20 50 3 5 9 7 2 5 8 0 10 3

18 CDC 7 2 8 10 5 5 6 0 8 9 6,00 4,70 51 7 1 5 5 3 5 6 0 10 5

19 Regul . Dados  pes . 10 5 8 10 9 8 9 10 10 10 8,90 6,80 52 10 9 9 5 9 5 8 5 7 1

20 Reserva Mercado 10 5 10 10 9 8 4 5 7 9 7,70 3,30 53 0 5 3 7 3 5 3 0 5 2

21 Direito Concor 0 7 10 8 9 6 3 10 6 9 6,80 4,80 54 0 8 5 5 2 5 5 5 8 5

22 Bitcoin 0 7 7 10 5 2 8 10 9 5 6,30 5,50 55 2 2 7 10 2 5 9 5 9 4

23 Blockchain 10 8 6 10 10 8 10 10 10 8 9,00 7,20 56 9 8 7 10 8 5 10 5 5 5

24 Ransonware 10 8 9 10 10 8 3 10 9 9 8,60 7,10 57 4 10 5 10 5 5 7 10 9 6

25 trans . Internac 10 7 10 10 9 8 8 10 10 8 9,00 8,50 58 10 8 9 10 9 5 9 10 7 8

26 Invest. Platafor 7 9 10 4 8 8 8 5 7 10 7,60 7,30 59 10 8 7 10 8 5 8 5 7 5

27 Inv. Consult. 10 8 7 2 8 2 9 5 7 9 6,70 6,20 60 10 5 7 7 5 5 8 5 5 5

28 Invest. TI 10 8 10 10 9 8 9 10 8 10 9,20 6,80 61 10 9 8 3 8 5 9 5 5 6

29 Inclusão Digi ta l 8 7 10 10 9 8 8 10 10 10 9,00 6,90 62 10 8 10 8 9 5 7 0 5 7

30 IoT+IA 10 9 9 10 10 8 7 10 9 9 9,10 7,80 63 9 10 9 5 9 5 10 10 5 6

31 Haters 10 8 9 10 10 8 8 5 6 9 8,30 7,80 64 5 10 10 10 7 5 8 10 7 6

32 Tx. Inovacao 10 10 10 10 10 8 9 10 9 9 9,50 4,90 65 3 7 6 7 3 5 6 0 8 4

33 Mão de obra  espec10 7 9 1 9 3 9 5 5 9 6,70 6,60 66 10 7 2 10 5 5 9 10 3 5

IMPORTÂNCIA CERTEZA


