
EMPRAD - Encontro dos Programas de Pós-graduação Profissionais em Administração
ISSN 2448-3087 - 24, 25 e 26 de Agosto de 2016 – FEA/USP - SÃO PAULO/SP

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - INOVAÇÃO, DIFERENCIAÇÃO E EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO
DE CASO SOBRE A VISÃO DE FUTURO DE UMA ORGANIZAÇÃO

Pablo Padilha - Faculdade FIA de Administração e Negócios

Paulo Drausio Tosi Silveira - Faculdade FIA de Administração e Negócios

Leandro José Morilhas - Faculdade FIA de Administração e Negócios

Resumo

As empresas invariavelmente têm ficado frustradas com os resultados da abordagem da área de Tecnologia da Informação (TI) - "one
size fits all", decorrentes de ambientes tecnológicos (TI) que muitas vezes são dominados por “suítes corporativas complexas, com
amplo escopo de atuação” como, por exemplo do Enterprise Resource Planning (ERP) da SAP. O presente relato técnico visa discutir a
necessidade de ampliação de resultados para as organizações a partir da adoção de soluções sistêmicas que endereçam aspectos
relacionados à inovação, diferenciação e eficiência organizacional atrelados a TI. O universo da pesquisa é uma companhia nacional de
capital aberto, atuando no segmento editorial e varejo há cem anos, tendo seu foco em educac?a?o, cultura e entretenimento. O estudo
em questão retrata, de forma parcial, um projeto de consultoria contratado para estabelecer uma visão de futuro das soluções, estrutura e
serviços de TI da empresa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, classificada como um estudo de caso. O
cenário encontrado na empresa do estudo possibilitou responder o objetivo, além disso, foram identificadas diversas relações existentes
entre os três sistemas. Conclui-se que a adoção de sistemas que considerem as camadas de registro, diferenciação e inovação
apresentam dificuldades de implantação na referida empresa.
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Resumo 
 
As empresas invariavelmente têm ficado frustradas com os resultados da abordagem da área de 
Tecnologia da Informação (TI) - "one size fits all", decorrentes de ambientes tecnológicos (TI) 
que muitas vezes são dominados por “suítes corporativas complexas, com amplo escopo de 
atuação” como, por exemplo do Enterprise Resource Planning (ERP) da SAP. O presente 
relato técnico visa discutir a necessidade de ampliação de resultados para as organizações a 
partir da adoção de soluções sistêmicas que endereçam aspectos relacionados à inovação, 
diferenciação e eficiência organizacional atrelados a TI. O universo da pesquisa é uma 
companhia nacional de capital aberto, atuando no segmento editorial e varejo há cem anos, 
tendo seu foco em educação, cultura e entretenimento. O estudo em questão retrata, de forma 
parcial, um projeto de consultoria contratado para estabelecer uma visão de futuro das soluções, 
estrutura e serviços de TI da empresa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza 
exploratória, classificada como um estudo de caso. O cenário encontrado na empresa do estudo 
possibilitou responder o objetivo, além disso, foram identificadas diversas relações existentes 
entre os três sistemas. Conclui-se que a adoção de sistemas que considerem as camadas de 
registro, diferenciação e inovação apresentam dificuldades de implantação na referida empresa.  
 
Palavras-chave: sistemas de informação; serviços; tecnologia da informação; relato técnico. 
 
Abstract 
 
Companies invariably have been frustrated with the results of the approach area of Information 
Technology (IT) - "one size fits all", resulting from technological environments (IT) that are 
often dominated by "complex corporate suites with ample scope action "such as Enterprise 
Resource Planning (ERP) from SAP. This technical report discusses the need to expand results 
to organizations from the adoption of systemic solutions that address aspects related to 
innovation, differentiation and organizational efficiency linked to IT. The research universe is 
a national publicly traded company, operating in publishing segment and retail hundred years 
ago, with its focus on education, culture and entertainment. The study in question depicts, 
partially, hired a consulting project to establish a future vision of the solutions, structure and 
corporate IT services. It is a qualitative, exploratory, classified as a case study. The scenario 
encountered in the study meet the goal now possible, in addition, different relations between 
the three systems were identified. We conclude that the adoption of systems that consider the 
record layers, differentiation and innovation have difficulties in the implementation of that 
company. 
 
Keywords: information systems; services; information technology; technical report.  
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1 Introdução 
 

As empresas segundo Hardcastle e Prior (2013) invariavelmente têm ficado frustradas 
com os resultados da abordagem da área de Tecnologia da Informação (TI) - "one size fits all", 
decorrentes de ambientes tecnológicos (TI) que muitas vezes são dominados por “suítes 
corporativas complexas, com amplo escopo de atuação” como, por exemplo do Enterprise 
Resource Planning (ERP) da SAP. Suítes são soluções que atendem grupos de diferentes 
funcionalidades, disponibilizadas de forma conjunta, com o objetivo de maximizar a eficiência 
e eficácia das operações.  

Hardcastle e Rayner (2013) comentam que atualmente, o conhecimento tecnológico não 
é mais o monopólio das organizações de TI, pois para atender às demandas de negócios urgentes 
e permitir novas capacidades críticas de negócios, líderes empresariais tem procurado até 
mesmo contornar as atividades da área de TI, e seus sistemas complexos, passando a adotar 
soluções pontuais. No entanto, esta atitude pode vir acompanhada de diversos riscos associados 
às estruturas tecnológica, de dados, e de controle de uma organização.  

A linguagem orientada para os negócios é um desafio para TI e para sua estratégia de 
adoção de soluções sistêmicas (CHANDLER, 2011). Para resolver a persistente distância entre 
a TI e os negócios, é necessário desenvolver um diálogo fundamentado em termos de negócios 
e inserir a função TI no contexto da estratégia global da organização (MANGI; GALBERAITH, 
2013). Se os líderes de TI insistirem em “jorrar” aspectos meramente tecnológicos 
acompanhados dos seus acrônimos, eles continuamente e cada vez mais serão ignorados pela 
organização (HARDCASTLE; PRIOR, 2013). 

A adoção de sistemas, que compõem o desenvolvimento, aquisição e sua implantação, 
é uma atividade que normalmente considera parcialmente as questões estratégicas de uma 
organização. Mangi e Galberaith (2013) comentam que tipicamente o processo de adoção de 
um sistema nasce de uma necessidade de negócio, através da definição de “requisitos de 
negócio”. Os autores reforçam ainda, que tais requisitos têm características técnicas e 
funcionais, sempre com a “lente” de atender ao negócio e que a partir destes requisitos é 
elaborada uma avaliação de qual tipo de solução, tecnologia pode ser utilizada para dar resposta 
às necessidades.  

Invariavelmente as questões mais frequentes, de aparente valor de um sistema estão 
relacionadas àquelas soluções denominadas transacionais, onde a intensidade de transação de 
negócio é alta e o volume transacional requer uma solução sistêmica. Estes sistemas são 
denominados “systems of record” ou sistemas de registro fundamentados em, principalmente, 
responder às questões volumétricas e transacionais (MANGI; GALBERAITH, 2013).   

Rayner e Van Decker (2011) afirmam que um dos fatores de impacto em empresas 
admiradas é sua capacidade de inovação, e complementam que a capacidade de soluções 
sistêmicas em prover soluções inovadoras para o negócio tem sido cada vez mais importante 
no ambiente de negócios. Além de prover capacidade de inovação, a manutenção de sistemas 
de controle, através do registro das transações e a capacidade de prover estrutura para 
diferenciação do negócio exige das soluções de TI uma visão e soluções cada vez mais 
desafiadoras dentro as organizações (HARDCASTLE; PRIOR, 2013). 

Este artigo visa discutir a necessidade de ampliação de resultados para as organizações 
a partir da adoção de soluções sistêmicas que endereçam aspectos relacionados à inovação, 
diferenciação e eficiência organizacional. Neste contexto, o problema de pesquisa neste artigo 
visa responder a seguinte questão central: Quais são os elementos essenciais que devem ser 
considerados para que as soluções sistêmicas possam endereçar questões de inovação, 
diferenciação e suporte transacional às empresas?   
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Para atender ao problema proposto, o objetivo do estudo é caracterizar um sistema 
que possibilite inovação, diferenciação e suporte às transações. Pretende-se ainda, como 
objetivos secundários: (a) identificar as relações que existem entre tais sistemas; (b) 
identificar os principais limitadores nas organizações e na função de TI que inibe a adoção 
de sistemas específicos para inovação, diferenciação e suporte transacional. 

O artigo foi organizado da seguinte forma: na seção 2 está exposto a realidade 
investigada. Na seção 3, é expressa situação-problema seguida da abordagem teórica, sustenta 
o diagnóstico da situação problema estudado, sendo este descrito na seção 4. Na seção 5, são 
apresentados as considerações finais e contribuições do estudo. 

 
 
2 Contexto e a Realidade Investigada 

 
Os dados aqui apresentados são referentes a uma companhia nacional de capital aberto 

com cerca de seis mil funcionários, atuando no segmento editorial e varejo há cem anos, tendo 
seu foco em educação, cultura e entretenimento. A companhia opera por meio do conceito 
multicanal, que integra lojas físicas, internet e dispositivos móveis, com uma ampla gama de 
produtos e serviços. Conduz seus negócios de comércio eletrônico totalmente integrada à da 
rede de lojas físicas, com presença em todo o território nacional. A companhia também edita e 
comercializa conteúdo, primordialmente voltado à educação, nas formas impressa, digital e por 
meio de sistema de ensino, da educação infantil ao ensino superior, além de conteúdo 
direcionado a técnicos e profissionais. 

O Gráfico 1 demonstra as duas macro-operações da empresa, classificadas como varejo 
e editira, bem como seus pontos de atuação no Brasil. 
 

 
Figura 1 – Mapa geolocalizador de operações da empresa – Varejo e Editora (conteúdo) 
Fonte: site da empresa, adaptado pelos autores. 

 
O nome da empresa será mantido em sigilo, sendo referida apenas como “empresa do 

estudo”. Seus resultados financeiros em 2014 declaram uma receita bruta de R$ 2,4 bilhões, seu 
EBITDA foi de R$ 111 milhões e seu lucro líquido atingiu R$ 5,7 milhões.  
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O estudo em questão retrata, de forma parcial, um projeto de consultoria contratado para 
estabelecer uma visão de futuro das soluções, estrutura e serviços de TI da empresa, para 
que a mesma pudesse estruturar seu planejamento estratégico com foco em alcançar vantagem 
competitiva sustentável (PORTER, 1999). O projeto teve como escopo a análise das soluções 
(ou aplicativos) que a empresa utilizava para dar sustentação ao negócio, sendo que para realizar 
o trabalho de visão de aplicativos, foram estabelecidas atividades de diagnóstico de tais 
soluções existentes tomando como base conceitual o modelo “Pace Layered”, cuja metodologia 
foi idealizada pelo Instituto Gartner (2011), que busca contemplar soluções nas camadas de 
inovação, diferenciação e suporte (registro) da empresa, conforme demonstrado pela Figura 2. 

 

	
Figura 2 – Modelo de segmentação de aplicações em camadas. 
Fonte: Swanton (2011), Gartner. Adaptado pelos autores, 2015. 

 
O ponto central de análise do projeto se concentrou nos parâmetros e sistemas de 

diferenciação (Figura 2) com reflexos sobre os sistemas de suporte (registro). 
 
 
3 Diagnóstico da Situação-Problema e/ou Oportunidade 
 

Tendo como objetivo do estudo caracterizar um sistema que possibilite inovação, 
diferenciação e suporte às transações da empresa universo da pesquisa, se faz necessário 
apresentar o modelo “Pace Layered”, bem como detalhar seu conceito. A Figura 3 apresenta 
uma visão geral deste modelo de classificação de aplicações, que tem como objetivo oferecer 
um melhor alinhamento entre os sistemas das empresas com os requisitos e atributos dos 
negócios. 

O Instituto Gartner (2011) sugere a utilização do modelo para que se possa classificar, 
selecionar, gerir e governar aplicações que apoiam determinados sistemas. O método tem seu 
valor pelo fato que diferentes aplicações servem a diferentes propósitos dentro da organização, 
resultando em diferentes ritmos de mudança. Desta forma o modelo “Pace Layered” classifica 
as aplicações em três grandes grupos: sistemas de registro, sistemas de diferenciação e sistemas 
de inovação, tendo como ponto de partida o tipo de processo de negócio e as ideias a que as 
aplicações estão associadas. 

Para melhor compreender o modelo, se faz necessário o conhecimento dos conceitos 
(MANGI, 2011) das três aplicações, a saber: 
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§ Sistemas de Registros: aplicações que envolvem a implementação de regras de 
mercado, legislação ou melhores práticas do setor. 

§ Sistemas de Diferenciação: aplicações que envolvem a implementação de regras de 
negócio da empresa e que as diferenciam de seus concorrentes. 

§ Sistemas de Inovação: aplicações que envolvem o conceito de inovar e buscam a se 
destacar, podendo ser experimentais e até mesmo provas de conceitos.  
 

 
Figura 3 – Modelo de segmentação de aplicações “Pace Layered” Gartner. 
Fonte: os autores, adaptado de Rayner e Van Decker (2011).  

 
O ambiente de inovação pressupõe experimento, o ambiente de diferenciação pressupõe 

aspectos específicos inerentes a um negócio e o ambiente de registro (sistemas de apoio 
transacional) pressupõe atendimento às normas, requisitos regulatórios e controle das 
transações. 

Dentro deste contexto, o referencial teórico deste estudo busca igualmente demonstrar 
a relevância deste modelo para as diferentes necessidades das empresas, utilizando a ótica de 
inovação, diferenciação e de registro de transações.  
 
 
3.1 Referencial Teórico  
 

Cabe ressaltar, que a inexistência de estudos acadêmicos voltados para o método 
utilizado no projeto da consultoria, restringiu a identificação e obtenção de referências e dados 
secindários, tornando as publicações do Instituto Gartner e de seus consultores, as principais 
referências para a constituição deste referencial teórico. 

O conteúdo apresentado nesta sessão irá tratar primordialmente dos diferentes aspectos 
existentes das empresas quanto suas necessidades de negócios voltadas à busca de inovação, 
diferenciação e eficiência operacional em transações realizadas através de sistemas de 
informação. 

 
3.1.1 Sistemas de informação – propósitos e ofertas do mercado 

 
Segundo o Rayner e Van Decker (2011) as aplicações ou sistemas são o maior ativo que 

a tecnologia da informação pode prover para uma organização. Sendo assim cabe indagar: 
Quais as premissas que uma organização deve considerar para garantir que a 
configuração e desenvolvimento de sistemas possam trazer capacidade de inovação e 
diferenciação à organização?  
  Um fator importante no mercado segundo Mangi e Galberaith (2013) é tendência da 
“oferta” da maioria das soluções de alguns dos principais provedores de soluções de aplicativos 
(suítes de aplicativos). Os autores reforçam que tal “oferta” tem se expandido ao longo dos 
últimos dez anos (a partir de 2005), a ponto de que eles já oferecem uma ampla e às vezes 
“difícil de avaliar” variedade de funcionalidades. No entanto, as organizações estão 
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descobrindo que uma adesão a uma “suíte” (ou conjunto de suítes) pode restringir a agilidade 
dos negócios e consumir uma crescente parte do orçamento de desenvolvimento e implantação 
de sistemas chegando a um retorno questionável. Como alternativa existe a possibilidade de 
adoção de uma abordagem híbrida, onde se utilizam soluções padrões com soluções 
especializadas para as necessidades de negócios com o objetivo de melhor atender fatores de 
diferenciação ou inovação competitiva. Para tanto, seria necessário, desenvolver uma estratégia 
que considerasse a adoção de suítes em conjunto com uma abordagem mais diferenciada para 
garantir equilíbrio entre as necessidades funcionais que também tragam integração, controle e 
capacidade de entrega.  

Handcastle e Prior (2013) comentam que as organizações que utilizam as suítes de 
aplicativos por um longo tempo de uma forma ampla muitas vezes aperfeiçoaram sua 
organização, habilidades, capacidades, modelo operacional e ferramentas ao seu ambiente suíte. 
Ainda para os autores, em termos corriqueiros, este fato é denominado como “engessamento” 
dos processos. Invariavelmente uma implantação de uma suíte de solução tecnológica tem esta 
conotação – engessamento, forte disciplina, etc.  

Segundo Hardcastle e Rayner (2013) existem trê variações para a definição de domínios 
que representam as suítes para as aplicações empresariais, sendo estas: 

§ CRM: inclui fundamentalmente funcionalidades de vendas, marketing, atendimento ao 
cliente e suporte e e-commerce; 

§ ERP: incluem principalmente funcionalidades gestão financeira gestão de capital 
humano, fabricação e operações e gestão de ativos da empresa;  

§ SCM: inclui principalmente funcionalidades associadas ao planejamento da cadeia de 
suprimentos, a execução da cadeia de suprimentos e compras. 
 
Há ainda, uma expansão para os domínios mencionados acima que alteram ligeiramente 

tais funcionalidades, tendo como exmplo a inclusão do domínio estratégico (CHANDLER, 
2011), onde o domínio e tratamento de informações internas e externas são fundamentais para 
as organizações. Este domínio tem a referência mercadológica de Business Inteligence (BI). 

 
 

3.1.2 Captura de inovação para o negócio através de soluções sistêmicas 
 
Para Canongia et al. (2004, p.231-232) “a capacidade de inovar é atualmente 

considerada uma das mais importantes características de organizações competitivas”. Os 
autores comentam ainda, que para isso, “a busca sistemática por inovações radicais, e por 
inovações incrementais, identificadas com processos de melhoria contínua, é fundamental para 
a sobrevivência das empresas”. 

Neste sentido, as empresas se sentem forçadas a promover sistemas internos de inovação 
para que possam adquirir ou manter sua vantagem competitiva (PORTER, 1999), 
desenvolvendo assim, a necessidade de processos de identificação e construção de 
competências essenciais, codificação e circulação do conhecimento, identificação de 
oportunidades e execução de uma estratégia adequada de integração desses processos com a 
cadeia de valor da empresa (CANONGIA et al., 2004). 

Os sistemas de inovação são classificados como novas aplicações que podem se 
construídas numa base ad hoc para tratar de novos requisitos de negócio ou oportunidades. 
Segundo Mangi e Galberaith (2013) estes sistemas são originados em projetos de ciclo de vida 
curto com unidade de tempo baseado em semanas, com duração máxima de poucos 3 a 12 
meses, utilizando recursos especializados internos ou externos à organização. Um conceito 
adquirido através de um sistema de inovação pode se tornar um diferenciador da empresa.  
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Hardcastle e Rayner (2013) exemplificam mencionando que em um dado estágio de 
inovação é realizado uma experimentação para uma nova tecnologia voltara para o contato com 
o cliente e a venda. O cenário se constitui como de baixa intensidade e de alto custo transacional, 
sendo que em um processo de instalação de sistema de inovação é importante utilizar recursos 
e tempo em experimentação.  

Hardcastle e Rayner (2013) comentam que a agilidade é a preocupação principal de 
sistemas de inovação. Isto significa que pequenas equipes que utilizam métodos ágeis devem 
se preocupar em construção de soluções de pequeno porte com escopo bem definido. A 
inovação em sistemas exige tentativa e erro, e é fundamental estabelecer metas orçamentárias 
com prazos curtos para o desenvolvimento de sistemas inovadores mesmo em caso de sucesso 
ou falhas.  

Embora essa abordagem pareça simples, a maioria das organizações não tem a 
capacidade de realizá-la. Em primeiro lugar, eles não têm orçamento para desenvolvimento de 
sistemas de inovação, enquanto que maioria dos fornecedores de software reservam uma 
parcela de sua receita para trabalhar em software de última geração o que lhes garante inovação. 
A construção de sistemas de inovação, deve ser acompanhada um conjunto de processos 
financeiros e organizacionais que as financia e as orienta. Finalmente, as empresas tentam 
impor controles demais na inovação, que envolve impacta no “jogo” da tentativa e erro. 

 
3.1.3 Diferenciação para o negócio através de soluções sistêmicas 

 
A empresa que busca diferenciar-se deve estar focada para uma visão e comportamento 

que representem a diversificação da empresa perante seus concorrnentes, de forma a conseguir 
um subcampo de competição fácil (PORTER, 1999). Para Zacarelli (1994) a empresa que busca 
se diferenciar deve adotar a estratégia de diferenciação fincional, que consiste na diferenciação 
da empresa perante seus concorrentes, pela maior eficiência ou eficácia em suas operações 
internas, desta forma a empresa promove o que se retrata como sistema de diferenciação. 

Segundo Rayner e Van Decker (2011) os sistemas de diferenciação são aplicações que 
permitem operacionalização de processos específicos ou únicos da empresa, dando suporte às 
capacidades específicas de uma indústria. Eles têm um ciclo de vida médio (1-3 anos), mas 
precisam ser reconfigurados com frequência para acomodar a mudança das práticas de negócios 
ou requisitos dos clientes. Os autores comentam que um exemplo que pode ser dado é de um 
sistema de razoável intensidade transacional, tecnologia proprietária ou específica de uma 
determinada suíte, com criação de barreira para a concorrência.  

Em uma adoção de sistema de diferenciação é fundamental que esteja claro qual é o 
diferencial de negócio da empresa. É um conhecimento interno de razoável complexidade. Em 
um processo de instalação de sistema de diferenciação é fundamental utilizar recursos e tempo 
no aprofundamento do entendimento das capacitações específicas do negócio e transformá-las 
em requisitos de negócio.  É uma atividade típica dependente de analista de negócio. Da mesma 
forma que a migração de sistema de diferenciação para registro, existe a migração de sistemas 
de inovação para sistemas de diferenciação. 

 
3.1.4 Sistemas de suporte transacional - registros 

 
Sistemas de registro são definidos por Rayner e Van Decker (2011) como aplicações 

que apoiam o processamento de transações e gerenciam dados mestre críticos da organização. 
A taxa de mudança ou alteração significativa do sistema é baixa porque os processos estão bem 
estabelecidos e são comuns a maioria das organizações. Muitas vezes estão sujeitos a requisitos 
regulamentares, sendo que neste caso, os concorrentes já possuem soluções similares ou 
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competidoras e a adoção de um padrão de mercado é utilizado para reduzir os custos 
operacionais.  

Em uma adoção de sistema de registro, onde a intensidade transacional é preponderante, 
é fundamental que a definição das funcionalidades seja realizada com muito detalhe. Os testes 
operacionais devem ser intensos e extensos, prevendo todo e qualquer cenário de negócio. Uma 
falha em um sistema de registro impacta em informações de controle não precisas, e até mesmo 
em paralização da operação. Em um processo de instalação de sistema de registro é fundamental 
utilizar recursos e principalmente tempo no aprofundamento de testes de desempenho. É uma 
atividade típica de analista transacional ou de sistemas. Outro ponto importante é a migração 
de sistemas de diferenciação para sistemas de registros. Esta dinâmica pressupõe que os 
sistemas de registro, diferenciação e inovação podem migrar, passando de uma situação para 
outra (RAYNER; VAN DECKER, 2011). 
 
 
3.2 Métodos e Procedimentos Utilizados 
 

Seguindo as recomendações do protocolo proposto por Biancolino, Kniess, Maccari e 
Rabequini Jr. (2012) este relato técnico foi elaborado com propósitos profissionais, utilizando-
se do rigor científico e metodológico. Almeja-se compartilhar neste trabalho a experiência 
técnica do projeto realizado, dando ênfase à aplicação prática da resolução do problema 
estudado. 

3.2.1 Métodos 
 
Tendo em vista o contexto descrito e os objetivos propostos deste relato técnico, a 

pesquisa pode ser classificada quanto à abordagem do problema como qualitativa. Segundo 
Richardson e Peres (1999) “estudos que empregam uma metodologia qualitativa pode descrever 
a complexidade de determinado problema, [...] classificar processo dinâmicos vivenciados por 
grupos sociais, [...] compreender as particularidades do comportamento de indivíduos e destacar 
características não observadas por meio de um estudo quantitativo [...]”. É o caso do presente 
trabalho. Também, pode ser classificada de exploratória, pois fundamentado em Selltiz et al. 
(1974) buscou familiarizar-se com um fenômeno e conseguir maior compreensão deste.  

Quanto ao procedimento de condução da pesquisa, está é classificada como um estudo 
de caso. Este método parece adequado de acordo com Yin (2010), que descreve que pode ser 
aplicado quando o pesquisador não possui ou tem pouco controle sobre os acontecimentos que 
pretende estudar, além dos fenômenos estarem inseridos em contextos da vida real. 

Um estudo de caso é “uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seus contextos da vida real, especialmente quando os limites entre o 
fenômeno e contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2010, p. 32). 

 
3.2.2 Coleta de informações e dados 

 
Para a coleta de dados, foram analisados dados primários classificados como 

documentos da empresa. A escolha dos documentos analisados ocorreu mediante sua relevância 
com o tema do estudo. A pesquisa documental é mencionada por Gil (2008) como fonte válida 
de consulta e pelo fato de poder proporcionar à comunidade científica um valor de que outros 
possam usufruir. E desta forma, Cellard (2008, p.295) comenta que “[...] o documento escrito 
constitui uma fonte extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais [...], e 
que [...] muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades 
particulares ocorridas num passado recente”. 
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Dentro da estratégia de pesquisa, a técnica de observação foi aplicada na empresa com 
o objetivo de analisar os procedimentos, suas práticas diárias, bem como de todas suas 
operações. 

Cooper e Schindler (2011) definem que o método de observação é apropriado para a 
análise de recursos estéticos, pois além de possibilitar a coleta de dados visuais, envolve 
também a audição, o olfato e o tato. Para que a observação se caracterize como investigação 
científica, é necessário obedecer a alguns critérios: ser conduzida especificamente para 
responder a uma questão de pesquisa, ser sistematicamente planejada, executada e registrada, 
usar controles apropriados e fornecer informações válidas e confiáveis sobre o objeto de estudo 
(COOPER; SCHINDLER, 2011). 
 
 
4 Análise da Situação-Problema e propostas de inovação/intervenção/recomendação 

 
Segundo Swanton (2011) e Rayner e Van Decker (2011) as empresas mais admiradas 

no uso de tecnologia de informação são aquelas que têm a inovação como valor no seu processo 
de desenvolvimento de aplicações (figura 4).  

Como deve ser configurado a estrutura de adoção de sistemas de sistemas para 
trazer inovação e diferenciação à organização? Entende-se que adoção representa ciclos de 
desenvolvimento, aquisições e implantação de sistemas. 

Uma empresa necessita buscar, prover, captar, informações de forma variada para 
capacitar sua estratégia de negócios, e ajudar as organizações de TI a desenvolver estratégias 
de desenvolvimento das aplicações (sistemas) de forma mais apropriadas (MANGI; 
GALBERAITH, 2013). É natural se chegar à conclusão de que não se inova ou torna-se 
diferente realizando as atividades de busca, disseminação, captação de informações de forma 
padronizada. Para Rayner e Van Decker (2011) a identificação de oportunidades de negócio 
através da utilização da estratégia de camadas de inovação, diferenciação e transação é 
amplamente facilitada, mesmo em suítes já estabilizada como ERP.  
 

 
Figura 4 – Análise dos sistemas mais comuns em empresas. 
Fonte: Rayner e Van Decker (2011), Gartner.  
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As três camadas são dependentes e podem transitar entre si. Cabe aos gestores de TI e 

de negócio ter domínio sobre a transição, para que eventuais riscos estruturais sejam 
minimizados e que a organização seja colocada em um estágio adequado de protagonismo na 
inovação através de soluções tecnológicas.  

Um exemplo de transição pode ser demonstrado através de um caso de editora, em que 
o movimento da digitalização provocou em pouco período de tempo a migração de sistemas de 
inovação para diferenciação. O movimento para sistema de registro é o próximo passo.  Na 
figura 5 é exemplificado o caso de uma migração de um estágio de inovação para diferenciação. 
 

 
Figura 5 – Migração de estágio. 
Fonte: os autores, com base em Rayner e Van Decker (2011), Gartner.  

 
A aplicação do método Estratégico “Pace Layered” do Gartner na empresa do estudo 

tornou possível a identificação de atributos propostos pelo modelo, tais qual caracterizados na 
Figura 6 e descritos na seção 4.1 a seguir.  
 

 
Figura 5 – Aplicação Estratégica “Pace Layered” Gartner. 
Fonte: os autores, com base em Rayner e Van Decker (2011), Gartner.  
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4.1 Resultados Obtidos e Análise 
 
A exploração e análise dos documentos juntamente com a observação da rotina das 

operações da empresa possibilitou identificar que os direcionadores estratégicos da empresa 
têm preocupação de posicionamento diferenciado no mercado e este posicionamento impacta 
de forma direta nos sistemas de TI. 

Neste iterim, os tópicos apresentados a seguir revelam os principais pontos identificados 
no projeto, tido estes como direcionadores e diferenciais, por meio da aplicação do método 
Estratégico “Pace Layered” do Gartner. 

 
Principais direcionadores são: 
 

a. Ter domínio da cadeia de valor da criação de conteúdo educacional. O principal 
impacto em sistema de TI é o desenvolvimento do conceito e processo de gestão 
do ciclo de vida de conteúdo (product life cycle – editorial); 

b. Desenvolver novas categorias de produtos que sejam associadas à imagem de 
cultura, educação, lazer e entretenimento, tanto no meio físico quanto digital. O 
impacto em TI é na escolha e manutenção de plataformas de produtos físicos e 
digitais; 

c. Identificar os hábitos de compra e preferências de clientes, provendo a melhor 
experiência para o cliente em todos os pontos de contato com o consumidor. O 
impacto em TI é a adoção de sistema de analytics e sistema de comunicação com 
clientes; 

d. Ser uma empresa inovadora (first mover) com embasamento tecnológico e 
científico. O principal impacto em TI é se transformar em uma organização de 
inovação, com ênfase em digitalização e novas tendências de mercado; 

e. Disponibilizar um e-commerce / marketplace completo. O principal impacto em 
TI é prover soluções que possibilitem modelo de “fulfillment” integrado, 
considerando os diversos canais (omnichanel); 

f. Racionalizar processos administrativos e comerciais, provendo informações para 
tomada de decisão. Este direcionador não pode ser caracterizado como um 
elemento diferenciador. No entanto, foi considerado um direcionador pois no 
caso específico desta empresa foi percebido a ausência de um sistema robusto 
de controle. O principal impacto em sistema de TI é a execução de ERP de forma 
eficiente. 

 
Os diferenciais da empresa analisada que se mostrarma presente foram: 
 

I. Acervo significativo de obras; 
II. Relação positiva entre autores e empresa; 

III. Processo de criação de conteúdo, com curadoria e metodologia de ensino 
agregado à criação de obras; 

IV. Interação e experiência ofertado aos clientes; 
V. Referência (marca) em educação; 

VI. Distribuição de conteúdo; 
VII. Presença física em lojas (varejo) e em rede de ensino. 
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Em relação ao acervo de obras, um aplicativo de suporte a este diferencial da empresa 
seria um sistema de gestão de portfólio e ciclo de vida de produto. Um sistema de suporte 
transacional envolveria soluções de apontamento de custos, medição de resultado de vendas, 
previsão de vendas, ordens de produção, custos de produção, custo por canal, que seriam 
insumos para a gestão do valor do portfolio. Percebe-se que em relação a acervo de obras, um 
dos diferenciadores da empresa, os sistemas de TI não estavam alinhados, se apresentavam de 
forma limitada e, em alguns casos inexistentes. 

Considerando a relação com os autores, cujo diferencial da empresa é valorizado no 
mercado (autores e competidores), um sistema de TI para diferenciação seria uma plataforma 
de relacionamento (via portal ou apps) que facilitasse a interação entre autores, fornecendo 
informações do desempenho de sua obra, facilitando a relação comercial e que promovesse 
cada vez mais a relação entre autores e empresa. Um sistema de registro seria sistemas de gestão 
de contrato, direito autorais, propriedade intelectual, cálculos de comissões, bônus e 
remuneração de serviços de terceiros, remuneração de artistas, controle de participação em 
eventos, entre outros. Inúmeras possibilidades poderiam ser desenvolvidas com um modelo de 
inovação, visando engajamento, ratings de textos e artigos, etc. 

Em relação a gestão de conteúdo, considerado um dos fatores chave de diferenciação 
da editora, um sistema de colaboração para autores, editores e ilustradores para trabalho 
simultâneo facilitaria a comunicação, troca de arquivos, versionamento, etc., aumentando a 
produtividade e eficiência do modelo. Um sistema de registro associado trataria no mínimo 
condições de segurança de informação, repositório de arquivos e precisão dos projetos editoriais 
em relação a prazo e custo. 

Em relação à experiência do cliente ou consumidor, uma solução que possibilitasse a 
alavancagem deste diferencial seria sistemas de atendimento e análise, capazes de captar 
informações não estruturadas em todos os canais, que instrumentassem profissionais de vendas 
e atendentes. Sistemas de registro para dar suporte a este diferencial seria soluções de captura 
das transações financeiras para PDV, suporte a call center e gestão de campanhas, entre outras. 

Em relação à reconhecimento de marca e consequentemente alavancagem, deve ser 
considerado a presença da empresa no mercado de aproximadamente 100 anos e a construção 
da marca, notadamente uma referência em educação. No entanto, este diferencial deve ser 
apoiado por sistemas que permitam o relacionamento em todas as fases da vida de um estudante 
e com todos os seus participantes (pais, alunos, professores ou clientes que acessam serviços) 
através de portais, escolas universidades, onde se possa capturar a resposta do cliente à marca 
em todas as fases da vida. Como instrumento de sustentação (registro e dispobilização de 
informação) a estruturação de dados de clientes, call center seriam instrumentos básicos. 

Em relação a distribuição de conteúdo considerando os multicanais, considerado um 
objetivo e não necessariamente um diferencial da empresa, é necessário um processo de 
atendimento de pedido (fulfillment) integrado, abastecimento de ponto de venda de forma 
planejada, cadastros de produtos e serviços acurado, cálculo de margem, informações precisas 
de estoque, frete, prazo, compras. Ou seja, neste caso, foi percebido a necessidade de 
instrumentos de gestão de transações. Instrumentos sistêmicos de diferenciação, neste caso, 
seriam plataforma de distribuição unificada com portais configuráveis para inclusão e exclusão 
eficiente, uso de conectores para consumo em pontos de venda no varejo, unidades escolares, 
distribuidores, e soluções web, o que proveria à empresa conveniência e diferencial na operação 
dos canais. 

Em relação presença da empresa no ambiente físico, principalmente lojas (varejo) e 
locais de ensino, sistemas de diferenciação deveriam garantir captura e mobilidade de clientes 
e informações, garantindo a integração de aspectos comerciais nas escolas (lojas dentre da 
escola), mobilidade (loja móvel com PDV, no celular) e flexibilidade (múltiplos meios de 
pagamento e faturamento). Em relação a sistemas de registro robustos deveria ser garantido 
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sistemas de planejamento comercial, abastecimento, atendimento de pedido, planejamento de 
compras fundamentado em um sistema de previsão de vendas, controles financeiros e contábeis 
adequados, atendimento às obrigações tributárias e regulatórias, entre outras funções, o que 
deveria sustentar as operações de lojas e de sistema de ensino de forma consistente. Ou seja, 
um ERP robusto deveria ser objeto de atenção, para dar sustentação às operações da empresa. 

 
Em relação a sistemas de inovação, deveriam ser consideradas várias possibilidades 

considerando os direcionadores e as características da empresa, tais como: 
 

§ Experimentação de interatividade para promover aspectos do acervo atual e futuro. 
§ Experimentos de avaliação de textos e artigos que possam promover a relação com 

autores e seus artigos. 
§ Experimentos de trabalho em grupo, publicação coletiva (crowdsourcing) que 

possam gerar inovação no processo de geração de conteúdo. 
§ Experimentação de soluções para conveniência associado à interação e relação com 

a empresa, facilitando escolha, descobrimento, consumo de serviços, mesmo sem a 
presença física. 

§ Aplicação de jogos educativos, eventualmente utilizando redes sociais, projetando a 
marca que é referência em educação, utilização de instrumentos como smartphones e 
outros para facilitar localização e contexto, que possibilite capitalizar a presença. 

§ Experiência do cliente no ambiente físico da empresa, entre outros pontos.   
 
Percebe-se nesta empresa a dissociação entre seus diferenciais de negócio e a disposição 

dos sistemas de diferenciação e inclusive de suporte sistêmico, o que provoca na organização 
uma perda de energia e falta de condições de gestão integrada. A eficiência deste ambiente 
(empresa, fornecedores, clientes) fica comprometida por uma dificuldade em conduzir as 
soluções sistêmicas de forma alinhada aos direcionadores da empresa e, principalmente seus 
diferenciadores construídos durante 100 anos de presença no mercado.  

Sistemas de inovação são eventualmente utilizados pela empresa, porém sem integração 
com aspectos de negócio, fazendo com que eventuais sucessos em experimentos não sejam 
sustentados por uma solução definitiva que garanta diferenciação de forma consistente. 

 
 

5 Conclusões e Contribuição Tecnológica-Social 
 
O cenário encontrado na empresa do estudo possibilitou responder o objetivo proposto 

que era de caracterizar um sistema que possibilite inovação, diferenciação e suporte às 
transações. Além disso, foram identificadas diversas relações existentes entre os três sistemas, 
contemplando um dos objetivos secundários. 

Outro ponto importante foi a investigação e identificação de limitadores que acarretam 
risco para a função de TI e que, invariavelmente inibe a adoção de sistemas específicos para 
inovação, diferenciação e suporte transacional. Tal achado responde ao segundo objetivo 
secundário do estudo. 

Conclui-se que a adoção de sistemas que considerem as camadas de registro, 
diferenciação e inovação apresentam dificuldades de implantação na referida empresa. A 
adoção de um “conjunto de suítes” apresenta a dificuldade de complexidade na execução, 
principalmente devido às questões de maturidade da organização, de entendimento das soluções 
“embarcadas” e prioridade de execução.  
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É possível ressaltar que a adoção de um “conjunto de suítes” invariavelmente é pontual, 
caracterizada por uma aquisição completa. A execução (ou implantação) em um único 
momento, oportunidade ou projeto, requer um esforço, capacidade tecnológica e conhecimento 
dos domínios que raramente estão disponíveis para a organização de forma equilibrada na 
ocasião da adoção (compra). Portanto, neste momento, o que se privilegia é a integração e não 
questões de diferenciação e inovação na empresa.  

A abordagem híbrida na utilização de aplicações que fornecem melhores soluções para 
diferenciação e inovação, pode fornecer melhores resultados, no entanto requer gestão de 
programa (conjunto de projetos) articulado e consequentemente e maturidade da organização.   
 Outro ponto fundamental é a sequência da implantação das camadas de sistemas 
(registro, diferenciação e inovação). O caminho que se apresenta natural é que uma empresa 
desenvolva (ou tenha domínio) em um estágio inicial dos sistemas eficazes de registro, ou seja, 
uma plataforma de negócios sólido operacional (estável confiável e confiável). O investimento 
em implantação de sistemas passa a migrar para outras camadas (diferenciação e inovação) para 
fortalecer capacidades de negócios. Eventuais alterações nesta sequência são possíveis, desde 
que faça parte da estratégia de evolução da empresa. O que se percebeu, no entanto, são ações 
erráticas sem um sentido estratégico para adoção de suítes e sequencia de implantações de 
camadas de sistemas.   

Portanto é fundamental que a organização esteja ciente das diferentes camadas de 
sistemas. Tais camadas incorporam soluções específicas, abordagens diferentes de execução e 
atendem objetivos diferentes na organização. Uma estrutura de informação deve reconhecer 
tratar adequadamente no tempo diferentes formatos de sistemas, para a obtenção de melhores 
resultados quanto aos temas de inovação, diferenciação e operação (registros transacionais). 

A necessidade de alinhamento com as condições de negócio passa a ser cada vez mais 
requerido das soluções de TI para a empresa estudada. Por alinhamento às condições de negócio 
pode-se subentender questões funcionais e temporais (composto de condições de precedência e 
prioridades). Os autores forçam que um conjunto de soluções (suítes ou soluções individuais) 
não alinhadas às condições de negócio pode implicar em perda de eficiência do negócio e até 
mesmo dificuldades de operação. 

As limitações desta pesquisa se encontram por este ser um estudo de caso único, 
permitindo analisar apenas um contexto, impossibilitando sua extensão para outras 
organizações do setor. 
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