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SUMÁRIO  

 Desde meados do ano 2000, que o estudo da temática dos serviços online 

conheceu um grande avanço ao nível de contribuições por parte de diversas 

comunidades científica. Efectivamente, o boom das empresas tecnológicas, aliado ao 

progresso galopante da Internet levaram vários estudiosos, de distintas correntes 

de pensamento – com claro destaque para a economia, tecnologia, sistemas de 

informação e informática - a debruçarem-se sobre o fenómeno emergente dos 

serviços online. No entanto, este aumento de contribuições esbarou na natureza 

multidisciplinar da temática, levando a uma desarticulação ao nível das contribuições 

e conclusões dos vários estudos, tanto inter como intra comunidades. 

 Da realização de uma extensa pesquisa de literatura relacionada com a 

temática, foram identificadas três limitações que justificaram a realização desta 

Dissertação de Mestrado, e sustentaram a qualidade e pertinência das contribuições 

apresentadas.  

 Este estudo de natureza exploratória, assente na imaginação analítica do 

autor através de recurso à inferência analítica, tem como objectivos: 

1. abordar a temática dos serviços web only, cuja nomenclatura, definição e 

âmbito foram propostos na tentativa de suprimir as limitações resultantes 

da natureza multidisciplinar do estudo dos serviços online; 

2. Apresentar uma proposta de modelação/definição de modelos de negócio 

para a nova tipologia de serviço proposta, de acordo com as suas 

características intrínsecas e diferenciadoras. 

 Estes objectivos, são alcançados através de uma extensa revisão de literatura 

sobre os serviços online e os modelos de negócio baseados na Internet - que se 

traduz, também, como um contributo relevante ao nível da sumarização das 

contribuições de diferentes correntes de pensamento - que visa permitir ao autor a 

resposta às perguntas de investigação identificadas assim como lançar as bases para 

futura pesquisas que versem sobre as temáticas dos serviços online e web only. 

Palavras-chave | serviços online, serviços web only, modelos de negócio baseados 

na Internet, modelos de negócio web only, crescimento económico. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 | Enquadramento histórico 

 O estudo da temática dos serviços online conheceu um grande avanço a 

partir dos meados da década de 2000. Com o boom das empresas denominadas por 

dot.com e a crescente importância da Internet e dos sistemas de informação no 

panorama económico internacional, vários estudiosos, oriundos de distintas 

correntes de pensamento, viraram a sua atenção para o estudo do fenómeno 

emergente dos serviços online (Baida et al. 2004). 

 Esta temática conhece as suas primeiras grandes contribuições através de 

autores como Timmers (1998) e Bamburry (1998) que focaram as suas análises no 

conceito, na altura claramente emergente e inovador, do comércio online. Estes 

autores procuram, pela primeira vez, um enquadramento desta temática ao nível da 

definição do próprio conceito, assim como, da modelação dos negócios que nele se 

baseassem.  

 Desde então, e como anteriormente referido, várias foram as comunidades 

científicas, com destaque para os estudiosos dos sistemas de informação, 

informática e economia, que procuram oferecer contributos relevantes para o 

estudo da temática do comércio electrónico e dos conceitos que, com a evolução 

tecnológica ao nível da Internet, daí emergiram - e-services, web services ou serviços 

online (Baida et al. 2004). 

 Desta tentativa, aliada ao aumento do número de contributos nestas 

mesmas temáticas, resultaram diversas incongruências, inconsistências e falta de 

consenso no que toca a definição de cada um dos conceitos acima mencionados, 

com especial destaque para a definição de e-services - denominação usada pela 

comunidade científica económica para caracterizar serviços prestado mediante 

auxílio de canais digitais (Järvinen & Lehtinen 2004) - que se traduz como a mais 

adequada dado o carácter científico da pesquisa efectuada. 

 Pese várias tentativas de harmonização de teorias e contribuições a questão 

dos e-services, a discussão e não clarificação do peso do uso do digital como canal de 

distribuição, permanece ainda como um grande entrave para o estudo e tratamento 
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desta temática, actuando como barreira, não só ao nível da sua definição mas, 

também, ao nível da proposta de modelações de negócio para este tipo de serviços. 

 

1.2 | Limitações identificadas 

 Com as divergências quanto ao alcance e âmbito do estudo da temática dos 

serviços online quer inter, quer intra comunidades, e a inexistência de contribuições 

que visassem a harmonização e a convergência de contribuições passadas procurou 

o autor enquadrar, primeiramente, o âmbito do conceito de e-services. Para tal, é 

proposta uma definição que visa conjugar as três perspectivas de abordagem da 

temática dos e-services pela comunidade económica. Assim, desta combinação surge 

a proposta de que os mesmo se definem como: 

"Serviços tradicionais onde a Internet e outras redes electrónicas são o meio/canal de 

interacção para, parcial ou totalmente, produzir, comercializar ou consumir o serviço, 

fortalecendo a relação com o cliente/consumidor, seja o mesmo humano ou uma aplicação 

de software.".  

 No entanto, a definição apresentada, quando combinada com as propostas 

de taxonomias para e-services mais relevantes (Tiwana & Ramesh 2001 e Cho & Park 

2002), levou à constatação da existência de duas limitações (gaps) que as diversas 

contribuições analisadas não foram capazes de delimitar: 

1. Quais os canais e plataformas de distribuição dos e-services; 

2. Qual a proporção de serviço que é prestado digitalmente. 

 Da identificação destas duas limitações surge a proposta de uma nova 

definição - serviços web only - que visa romper com as características imputadas aos 

e-services como forma de evitar sobreposições e múltiplas e/ou diferentes 

interpretações dentro da mesma comunidade científica.  

 Com a proposta de uma nova definição para um e-service com características 

específicas resultantes da supressão das duas limitações identificadas, verificou-se, 

também, uma desadequação das propostas actualmente existentes ao nível da 

modelação de negócios. Tal sucede devido ao facto de, as mesmas estarem assentes 

em contribuições que visam definir e modelar negócios baseados na Internet, 
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modelos esses que apresentam características e assentam em componentes várias 

que não se adequam aos conceitos associados a este novo tipo de serviços 

identificado e definido - serviços web only. Como tal, a terceira limitação surge 

como: 

3. A necessidade de modelar/definir um modelo de negócio generalista para 

este novo tipo de serviço. 

 

1.3 | Propósito do estudo 

  As limitações acima identificadas surgiram de uma pesquisa aprofundada 

relacionada com a temática dos serviços online e, através da análise de várias 

contribuições, é proposta uma solução que vise suprir, primeiramente, as duas 

primeiras limitações identificadas, através da definição de um novo conceito, o de 

serviços web only. 

 Numa segunda parte deste estudo são analisadas contribuições que se 

debruçam sobre a temática dos modelos de negócio baseados na Internet como 

forma de sustentar a obtenção de uma proposta de modelação/definição de 

negócios para serviços web only. De forma a manter uma coerência com a forma 

como foram abordadas as duas primeiras limitações, esta proposta surge baseada 

em contribuições ligadas à comunidade económica que se debruça sobre e-business. 

Tal visa garantir que o enfoque científico permanece assente, maioritariamente, em 

questões económicas, procurando evitar áreas científicas em relação às quais o 

autor não apresenta conhecimento de causa relevante, nomeadamente, sistemas de 

informação e informática. 

 Como forma de procurar suprimir as limitações identificadas, foram 

definidas e abordadas duas questões de investigação: 

1. O que são serviços web only? 

2. Como é que os serviços web only potenciam o crescimento das empresas 

que os adoptam? 
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 Ambas as questões apresentadas reflectem a natureza exploratória deste 

estudo, assente na imaginação analítica do autor através de recurso à inferência 

analítica. 

 Dadas as limitações impostas ao tipo de estudo apresentado - Dissertação 

de Mestrado - a validação e/ou verificação dos conceitos propostos não será de 

todo possível. Assim, esta surge como a principal sugestão para futuras 

investigações possivelmente através do recursos a dados qualitativos e/ou 

quantitativos. 

 

1.4 | Âmbito e limitações 

 O âmbito deste estudo está assente na tentativa de, através da recolha, 

análise e tratamento de diversas contribuições relacionadas com a temática em 

estudo fornecer uma base teórica que permita, posteriormente, lançar as bases para 

o tratamento estatístico. 

 O autor procurará responder de forma clara e plenamente justificada 

através da revisão de literatura efectuada às duas questões de investigação proposta 

procurando com isso suprir as limitações previamente identificadas. Para tal, será 

primeiramente proposta uma definição de serviços web only e, seguidamente, e com 

base na definição alcançada, uma tentativa de modelação/definição do modelo de 

negócio característico deste tipo de serviços. 

 Este estudo não está assente em nenhum tipo de dados primários ou 

secundários. Ao invés, assenta numa revisão estruturada da literatura que aborda a 

temática em estudo como forma de garantir a legitimidade metodológica das 

conclusões alcançadas. Trata-se pois de uma dissertação conceptual que visa 

organizar e clarificar a evolução do estudo da temática dos serviços online, com 

especial destaque para a necessidade de propor uma nova definição como forma de 

procurar, no futuro, um melhor esclarecimento a futuros estudiosos de ambas as 

temáticas - serviços online e serviços web only. 
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1.5 | Estrutura 

 De forma conseguir a exposição e transmissão de um argumento coerente 

ao leitor, este estudo surge dividido em cinco capítulo subdivididos em diversos 

pontos. O primeiro capítulo visa abordar os conflitos entre as diversas 

comunidades científicas quanto à temática dos serviços online ao nível da 

denominação, definição e classificação como forma de apresentar e justificar as 

limitações associadas à definição de serviços online. 

 No segundo capítulo é proposta a solução ou mitigação das duas primeiras 

limitações identificadas, e anteriormente apresentadas, através da apresentação de 

uma nova tipologia de serviço. O mesmo é enquadrado teoricamente, definido e 

classificado de acordo com algumas das suas principais características/limitações. 

 O terceiro capítulo visa um enquadramento da temática dos modelos de 

negócio baseados na Internet, sustentado numa revisão de literatura cuidada. Neste 

capítulo é apresentada e analisada a propensão a pagar do consumidor pelo digital - 

elemento nuclear na definição/modelação deste tipo de serviços - sendo 

posteriormente realizada uma sumarização das principais contribuições de estudos 

ligados ao e-business e à estratégia ao nível das componentes que caracterizam estes 

mesmos modelos de negócio. Seguidamente são apresentadas, analisadas e 

criticadas as principais propostas generalistas de modelação/definição de modelos 

de negócio baseados na Internet, assim como, apresentada tipologia/taxonomia mais 

completa identificada para modelos de negócio baseados na Internet. O principal 

objectivo deste capítulo assenta no enquadramento da temática dos modelos de 

negócio com as características intrínsecas da Internet. 

 O quarto capítulo surge como a resposta à segunda questão de investigação 

abordada neste estudo. O autor, através do recurso à inferência abdutiva apresenta 

e justifica a sua resposta à questão levantada, explorando as quatro principais 

componentes de um modelo de negócio para serviços web only: (1) proposição de 

valor, (2) value network, (3) investigação, desenvolvimento e inovação e (4) aspectos 

financeiros. 
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 O quinto e último capítulo visa expor a metodologia utilizada, procurando 

legitimar a pesquisa efectuada ao apresentar e justificar a tipologia utilizada, 

racionalização metodológica e o modelo de pesquisa. 

 A conclusão do estudo visa apresentar um sumário das conclusões 

alcançadas comparando-as com as questões de investigação definidas no início da 

Dissertação de Mestrado a realizar, analisar e criticar a contribuição teórica deste 

mesmo estudo e propor sugestões futuras de pesquisa com base nas conclusões 

alcançadas. 
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Economia InformáticaInformação

Comunidade 
científica

e-services Web servicese-services
Web services

2 | Os serviços online 

2.1 | Serviços online ou e-services 

 A temática dos serviços online é transversal a três comunidades científicas - 

económica, sistemas de informação e informática - sendo denominada, abordada, 

definida e interpretada de diferentes perspectivas/formas consoante cada 

comunidade (Baida et al. 2004). Esta situação levou Baida et al. (2004) a 

identificarem a necessidade de definir uma terminologia comum que permita uma 

melhor comunicação, e colaboração, entre as três comunidades em questão. Se, por 

um lado, a comunidade económica parece ter convergido para a denominação dos 

serviços online por e-service, a comunidade informática revela uma maior apetência 

pela designação Web service, sendo que a comunidade ligada aos sistemas de 

informação adoptou ambas as definições, estando literalmente "presa entre dois 

mundos" (Baida et al. 2004) - vd. Figura 1. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - As denominações dos serviços online nas diferentes comunidades científicas 

FONTE: Adaptado de Baida et al. (2004) 
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 Efectivamente, Baida et al. (2004) identificaram a existência de várias 

sobreposições e múltiplas e/ou diferentes interpretações para os mesmos termos 

numa mesma comunidade científica e entre diferentes comunidades. A Figura 2 visa, 

além de relacionar a terminologia utilizada nas três comunidades, demonstrar essa 

mesma sobreposição apesar de, cada comunidade, apresentar maior apetência por 

um enfoque em determinada fase ou processo da realização de um serviço online. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Relação entre a terminologia de serviço online nas diferentes comunidades científicas e as 
suas fases e processos de realização de um serviço 

FONTE: (Baida, Gordijn & Omelayenko 2004) 

  

 Dado o enfoque disciplinar deste estudo, a pesquisa terá doravante um 

enfoque nos estudos protagonizados essencialmente pela comunidade económica. 

Nesta comunidade, existe discordância e falta de consenso quanto à definição, 

conteúdo e características inerentes ao termo e-service (Järvinen & Lehtinen 2004), 

dado que o mesmo suscita o aparecimento de três posições diferentes que, embora 

concordantes nos traços gerais, apresentam divergências quanto à sua extensão e 

generalização, principalmente ao nível do canal e plataformas de distribuição (Baida 

et al. 2004).  
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 A comunidade económica vê a definição e-services de três diferentes 

perspectivas: 

1. Serviços onde a Internet é um elo de ligação entre o utilizador - um 

canal para interagir com o cliente - humano ou uma aplicação de 

software (Casati & Shan 2001) (Riel, Liljander & Jurriens 2001) (Janda, 

Trocchia & Gwinner 2002); 

2. Serviço interactivo e baseado na Internet, impulsionado pelo cliente e 

complementado por procedimentos e tecnologias de apoio - 

telecomunicações, informação e multimédia - com o objectivo de 

fortalecer a relação entre o consumidor e prestador de serviços (Ruyter, 

Wetzels & Kleijnen 2001) (Boyer, Hallowell & Roth 2002); 

3. Prestação de serviços que é, pelo menos, parcialmente produzida, 

comercializada ou consumida através da interacção com a Internet ou 

com outras redes electrónicas - ex. multibanco (Rust & Kannan 2003) 

(Järvinen & Lehtinen 2004). 

 As duas primeiras definições apresentam os e-services como versões 

tradicionais dos serviços baseadas na Internet enquanto a terceira, cobre um 

espectro mais largo, não limitando o meio de prestação deste serviço apenas à 

Internet, estendendo-o também a outras redes electrónicas. Através da articulação 

entre as três definições propostas, podemos traduzir a definição de e-services como: 

Serviços tradicionais onde a Internet e outras redes electrónicas são o meio/canal de 

interacção para, parcial ou totalmente, produzir, transaccionar ou consumir o serviço, 

fortalecendo a relação com o cliente/consumidor, seja o mesmo humano ou uma aplicação 

de software.  

Vd. Figura 3 para a sumarização dessa mesma articulação. 
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Figura 3 - Sumarização resultante da articulação entre as definições de e-services de acordo com os 
modelos/meios de distribuição utilizados  

 

2.2 | Taxonomia dos e-services 

 Através da revisão de literatura efectuada foi possível verificar a existência 

de várias propostas de modelos para uma taxonomia dos e-services. Os modelos 

encontrados não revelam consenso quanto às variáveis a considerar aquando da 

classificação dos serviços - à semelhança do que sucede com a definição do próprio 

conceito de e-service. O primeiro modelo apresentado, de Tiwana & Ramesh (2001), 

está assente na natureza da relação económica entre os agentes intervenientes e a 

tipologia do produto final que é suportado pelo e-service. O segundo, proposto por 

Cho & Park (2002) assenta na relação entre a proporção do serviço que é prestado 

digitalmente e a necessidade de interacção online para que esse mesmo serviço 

ocorra. 
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B2C

B2B

C2C

2.2.1 | O modelo de Tiwana & Ramesh (2001) 

 Tiwana & Ramesh (2001) propõem uma matriz - vd. Figura 4 - que visa 

definir uma taxonomia para os e-services, ao relacionar a natureza da relação 

económica entre os agentes intervenientes - Business-to-Consumer (B2C), Business-to-

Business (B2B) ou Customer-to-Customer (C2C) - com a tipologia do produto final que 

é suportado pelo e-service - físico, digital ou serviço puro - onde a Internet é o único 

meio de distribuição desse mesmo e-service.   

 Estes mesmos autores apresentam, no entanto, uma alternativa para a 

classificação dos e-services, ao proporem o mapeamento dos mesmos num espaço 

tridimensional de acordo com a proporção relativa das componentes física e digital 

de cada um dos serviços - vd. Figura 5. Estas duas soluções apresentadas 

apresentam carências ao nível da definição das plataformas de distribuição dos e-

services e, embora clarifiquem este mesmo tipo de serviço quanto à quantidade 

prestada digitalmente, a definição de e-services ainda engloba um largo espectro de 

serviços com várias e diferentes características que esta taxonomia não é capaz de 

englobar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Taxonomia dos e-services de acordo com a natureza da relação económica entre os 
agentes intervenientes e a tipologia do produto final que é suportado pelo e-service 

FONTE: (Tiwana & Ramesh 2001) 
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Figura 5 - Mapeamento dos e-services ao longo das suas dimensões digitais, físicas ou de serviço puro 

FONTE: (Tiwana & Ramesh 2001) 

 

2.2.2 | O modelo de Cho & Park (2002) 

 Por outro lado, Cho & Park (2002), propuseram uma taxonomia de serviços 

para o comércio electrónico baseada em cinco variáveis - (1) grau de 

substituibilidade online do serviço, (2) necessidade de interacção e customização, 

(3) impacto do conhecimento profissional no serviço, (4) necessidades do 

consumidor de acordo com a sua acessibilidade geográfica e (5) necessidade de 

utilização do serviço online - que permitiram a classificação de um serviço através 

da sua colocação numa matriz assente em duas dimensões - (1) proporção do 

serviço prestada online e (2) necessidade de interacção online. 

 Os mesmo autores propõem que, de acordo o seu posicionamento na 

matriz acima descrita, os serviços sejam classificados em quatro categorias: (1) 

serviços para as massas, (2) serviços interactivos, (3) serviços de suporte e serviços 

profissionais - vd. Figura 6. No entanto, esta classificação acarreta algumas 

limitações devido às constantes alterações tecnológicas e estruturais dos serviços 

online e à possibilidade de os serviços se enquadrarem em diferentes categorias de 

acordo com as percepções dos clientes. 
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Figura 6 - Matriz de categorização dos serviços prestados online segundo as necessidades de 
interacção online e a proporção do serviço prestada online 

FONTE: Adaptado de Cho & Park (2002) 

 

2.3 | As limitações da definição do conceito de e-services 

 Uma análise às definições propostas para e-services - vd. Ponto 1.1 - permite 

reforçar a afirmação de Baida et al. (2004) quanto à indefinição no que toca ao meio 

digital utilizado para a prestação do serviço - se apenas através da Internet ou, 

também, através de outras redes electrónicas - ex. multibanco.  

 Por outro lado, podemos detectar uma segunda limitação na definição de e-

services ao nível da aferição da quantidade do processo de prestação do serviço que 

é realizada através do canal digital, e que resulta da análise das características dos 

modelos propostos para a taxonomia dos e-services - vd. Ponto 1.2. 

 Pese embora estudos de diversos autores, é possível observar algum grau de 

desacordo quanto à correcta definição de e-services no que diz respeito: (1) aos 

canais e plataformas de distribuição do mesmo - devido à não clarificação do papel 
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Distribuição

da Internet -  e (2) à proporção do serviço que é prestado digitalmente, ou seja, o 

peso do offline na prestação desse mesmo serviço - vd. Figura 7. Assim, a solução 

para suprir as duas limitações identificadas poderá passar pela adopção de novas 

denominações/ classificações de forma a evitar sobreposições e múltiplas e/ou 

diferentes interpretações dentro da mesma comunidade científica, devido às 

características implícitas à definição de e-services, anteriormente apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Limitações da definição do conceito de e-services 
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3 | Os serviços web only 

3.1 | Enquadramento do conceito de serviço web only 

 Tendo em conta a necessidade acima exposta, e visto que a denominação 

serviço online/e-service se revela demasiado abrangente quanto ao meio e 

plataformas de distribuição, existe a necessidade de encontrar uma denominação - e 

consequente definição - para serviços cuja prestação e consumo (relação oferta-

procura) - se efectue apenas no canal digital e seja, na sua totalidade, mediada pela 

Internet, fazendo apenas uso desse mesmo meio de distribuição para disponibilizar 

o serviço ao consumidor em multiplataformas. A este "novo" tipo de serviço - que 

carece ainda de uma denominação específica apesar de estar englobado na definição 

mais generalista de e-services - é proposta a denominação de Serviço Web Only 

com o objectivo de que esta denominação e definição se tornem transversais às 

várias comunidades científicas que tratam esta mesma temática: economia, 

informação e informática - vd. Figura 1 - evitando as questões identificadas aquando 

do estudo da temática dos e-services. 

 A definição de Serviços Web Only será baseada na sugestão de Grönross 

(1991) de que, a definição de um serviço deverá passar pela apresentação das suas 

principais características, de forma a obter uma definição mais correcta e relevante, 

ou seja, deverá o conceito proposto ser devidamente enquadrado antes de ser 

definido. Daí resultará a inferição da sua definição. 

 De forma a estabelecer um termo de comparação, consideramos as 4 

características inerentes aos e-services, identificadas por Järvinen & Lehtinen (2004): 

(1) intangibilidade, (2) natureza do processo, (3) inseparabilidade e (4) natureza da 

interacção. Os serviços web only diferenciam-se da generalidade dos e-services pela 

inseparabilidade permanente ao nível da produção, marketing e consumo - 

processos de interacção e service encounter - e por uma interacção unicamente 

automatizada - ausência de interacção pessoal dado que os consumidores apenas 

interagem com plataformas tecnológicas. A estas características importa acrescentar 

uma quinta; a Internet como único meio utilizado para permitir esta interacção, ou 

seja, a proporção do serviço que é prestada online é de 100%, ao contrário do que 
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poderá ocorrer quando invocamos a definição de e-services - vd. Figura 8 e Tabela 1 

para sumarização e comparação de características. 

 

 e-services Serviços web only 

Intangibilidade Sim Sim 

Natureza do processo Sim Sim 

Inseparabilidade Total ou parcial Total 

Natureza da Interacção 

Nenhuma interacção 

Parcialmente automatizada 

Totalmente automatizada 

Totalmente automatizada 

Internet only? Não Sim 

 

Tabela 1 - Sumarização e comparação das características dos e-services e dos serviços web only 

FONTE: Adaptado de Järvinen & Lehtinen (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Comparação entre e-services e serviços web only de acordo com o modelo/meio de 
distribuição utilizado e percentagem de consumo do serviço 
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 Numa tentativa de transpor e enquadrar os serviços web only  na taxonomia 

proposta por Tiwana & Ramesh (2001) para a classificação dos e-services - vd. Figura 

4 - poderão os mesmos ser enquadrados na matriz como serviços puros cuja 

natureza de negócio é transversal - B2B, B2C e C2C - sendo representados no eixo 

dos yy's aquando do mapeamento de acordo com as suas dimensões - vd. Figura 5 - 

visto serem exclusivamente digitais, ou Internet only. Por outro lado, e 

considerando a taxonomia introduzida por Cho & Park (2002) os serviços web only 

poderiam ser considerados como o expoente máximo dos serviços interactivos - vd. 

Figura 6. 

 

3.2 | Definição de serviço web only 

 Após a apresentação das principais características - factor fundamental para 

a correcta definição de um serviço, segundo Grönross (1991) - e do possível 

enquadramento dos serviços web only pode agora ser inferida e apresentada uma 

definição mais correcta e relevante do conceito de serviços web only. Assim, 

serviços web only caracterizam-se como: 

Serviços cuja disponibilização, transacção e consumo são indissociáveis e ocorrem 

unicamente no canal digital, utilizando a Internet como meio único para permitir uma 

interacção produtor-consumidor (oferta-procura) totalmente automatizada, podendo estar 

disponíveis em multiplataformas que façam uso do canal digital (Internet) - smartphones, 

tablets e PC/portátil. 

A Figura 9 visa demonstrar graficamente a definição proposta para serviço web only. 

 Considerando a definição proposta para serviços web only, podemos 

identificar como seus principais exemplos, de acordo com as suas características 

intrínsecas, os conteúdos digitais - leitura, áudio e vídeo - o software, os videojogos, 

os mídia sociais (Chellappa & Shivendu 2005) (Gazarov 2008) e os serviços 

facilitadores (ex. Paypal ou Serviços na Nuvem)- vd. Figura 10. 
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Figura 9 - Esquematização da definição de um serviço web only  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Serviços Web Only por excelência 

FONTE: Adaptado de Chellapa & Shivendu (2005) e Gazarov (2008) 
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3.3 | "Cadeia de abastecimento" de um serviço web only 

 Apresentado, definido e enquadrado o conceito de serviço web only, é 

também relevante o estudo e análise da "cadeia de abastecimento" que caracteriza 

este tipo de serviço. De acordo com as diversas actividades desenvolvidas, desde a 

sua criação até ao consumo do mesmo, estas serão enquadradas de acordo com o 

ambiente em que são desenvolvidas ou seja, online ou offline.  

 Considerando a definição apresentada no ponto 3.2, os serviços web only 

caracterizam-se pelo desempenho de três actividades indissociáveis, através de um 

canal exclusivamente digital - a Internet. De acordo com a diferenciação acima 

proposta, podemos afirmar que as mesmas são desenvolvidas exclusivamente num 

ambiente online. 

 No entanto, estas três actividades, embora passíveis de contribuir para a 

definição do conceito anteriormente introduzido, não são, por si só, capazes de 

traduzir a cadeia de abastecimento dos serviços web only. Efectivamente, e de forma 

a permitir uma melhor compreensão da temática, importa enquadrar 

correctamente as restantes actividades principais que caracterizam este tipo de 

serviço, anteriormente apresentado e definido. 

 Os serviços web only, pese embora o facto de serem apresentados como 

Internet only no que concerne à sua disponibilização, transacção e consumo - vd. 

Tabela I -  apresentam actividades chave que poderão ser desenvolvidas sem 

recurso ao canal digital, ou seja, desenvolvidas em ambiente offline, sem prejuízo 

para o prestador nem para o próprio conceito/definição do serviço. 

 Considerando as actividades tidas como mais relevantes, ou "chave", para o 

sucesso da prestação de um serviço, podemos identificar que, a definição de 

serviços web only, omite qualquer referência ao canal a utilizar pelo prestador de 

forma a realizar várias actividades que farão a ponte entre a oferta e a procura do 

serviço - prestador de serviço e consumidor. Assim, importa complementar a 

definição apresentada com o enquadramento das actividades omitidas pela definição 

proposta, nomeadamente: produção, marketing, negociação e pós-venda. 

 Este enquadramento será obtido através da definição do canal onde as 

mesmas poderão ser realizadas pelo prestador de serviços - principal característica 
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Disponibilização

Marketing

Transacção
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Consumo

Pós-venda

diferenciadora da definição apresentada no ponto anterior - apresentando-se esta 

proposta de "cadeia de abastecimento" como um complemento à definição do 

conceito de serviço web only - vd. Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 11 - Cadeia de abastecimento para serviços web only com base no ambiente de 
desenvolvimento de cada actividade "principal" do serviço 

  

 Através da observação da Figura 11, podemos constatar que as actividades 

produção e marketing apresentam um posicionamento intermédio relativamente ao 

facto de se realizarem em ambiente exclusivamente online ou offline. Efectivamente, 

estas duas actividades poderão, mediante a opção do prestador de serviço e/ou a 

preferência do cliente, ser também prestadas de forma mais "tradicional", 

recorrendo a canais não digitais - offline. 

 Por outro lado, a negociação, apresenta-se como uma actividade que, 

preferencialmente, se desenvolve através de canais offline, visto pressupor um 

contacto mais directo entre prestador de serviços e consumidor, estando muitas 

vezes relacionada com o marketing do serviço. Esta situação é explicada pela 

preferência do consumidor por um contacto mais directo em fases de negociação - 

característica "importada" dos serviços tido como "tradicionais" - como, por 
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exemplo, ao nível da discussão das condições de pagamento, obtenção de 

descontos e/ou características do serviço a contratar.  

 Uma exemplificação prática desta situação poderá residir na disponibilização 

de conteúdos digitais de leitura a uma Universidade. Como cliente de dimensão 

considerável deste tipo de serviços, é necessária, e esperada pelo cliente, uma 

negociação prévia à transacção do serviço em questão, de forma a adaptar as 

características do serviço ao pretendido pelo cliente e/ou negociação das condições 

de pagamento de acordo com as pretensões de ambas as partes envolvidas. 

 No que toca ao acompanhamento pós-venda, e como apresentado no ponto 

5.1.3, esta actividade, no caso dos serviços web only, é realizada, maioritariamente, 

através do canal online. No entanto, tal não exclui que algumas das actividades 

relacionadas com o acompanhamento pós-venda não possam ser realizadas através 

do canal offline, com especial destaque para situações em que ocorra uma falha de 

serviço relevante tanto do ponto de vista do prestador como do consumidor. 

 Assim, e não obstante a definição apresentada anteriormente para serviços 

web only, e o facto de, como anteriormente referido, este mesmo tipo de serviços 

ser considerado Internet only, deverão os prestadores de serviço ter em 

consideração que algumas das actividades principais de suporte à prestação deste 

do mesmo poderão ser realizadas offline por imposição do próprio serviço a 

desenvolver, preferência dos prestadores do serviço e/ou imposição/preferência do 

consumidor. 

 

3.4 | Serviço web only como "bem de experiência digital" 

 Os conteúdos digitais - leitura, áudio e vídeo - o software,  os videojogos, os 

mídias sociais (Chellapa & Shivendu 2005) e os serviços facilitadores, como 

anteriormente referido, apresentam-se como serviços web only por excelência  

sendo categorizados como "bens digitais de experiência" (Chellappa & Shivendu 

2005), definição essa que resulta da adaptação da definição de bens de experiência 

proposta por Nelson (1970) à qual é associada o facto da Internet reduzir os custos 

de obtenção e partilha de informação (Hoffman & Novak 1996) e oferecer novas 

formas de conhecer o produto/serviço antes de o adquirir (Lynch & Ariely 2000).  
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 "Bens de experiência digital" são bens/serviços cujo verdadeiro valor só é 

percebido pelo consumidor após a experimentação das suas características e 

funcionalidades pois, alguma da informação sobre o produto/serviço está 

relacionada com o próprio produto/serviço, sendo apenas revelada aquando do seu 

consumo (Chellappa & Shivendu 2005) (Niculescu & Wu 2011). Essa mesma 

experimentação pode ser classificada, segundo Shapiro (1983), como directa - 

resultantes da  experiência do próprio consumidor com o bem/serviço - ou 

indirecta.  

 Nelson (1970) e Shapiro (1983), afirmam que, enquanto a qualidade - o 

propósito para o qual é proposto - de um "bem de experiência" é conhecida 

previamente, os consumidores apenas podem especular se as características e 

funcionalidades desse mesmo serviço se adequam às suas preferências - apelidada 

como informação privada. Esta mesma especulação é formulada de acordo com 

inputs resultantes de experiências indirectas como: publicidade institucional, 

reputação da empresa ou prestador de serviços,  publicidade boca-a-boca, garantia 

aplicável, experiências passadas (Shapiro 1983), simulação de experiência com o 

serviço (Klein 1998) e/ou feedback do consumidor (Chevalier & Mayzlin 2006).  

 No entanto, Shapiro (1983) adverte que estas fontes de informação estão 

sujeitas a algumas limitações como, por exemplo, a publicidade institucional estar 

sujeita a problemas de credibilidade, a publicidade boca-a-boca resultante de 

opiniões de terceiros ser idiossincrática e as garantias serem finitas ou 

apresentarem algumas condições.  

 Por outro lado, Huang et al. (2009) propuseram um modelo mais 

simplificado onde apresentavam: (1) o feedback do consumidor, (2) recomendações 

credíveis de terceiros - ex. opiniões de especialistas - e (3) simulação da experiência 

do produto/serviço como os principais factores passíveis de influenciar a decisão de 

comprar por parte do consumidor de um "bem de experiência digital" tendo 

concluído que apenas o feedback de outros consumidores aumentava 

significativamente a decisão de comprar do consumidor e o tempo no website . Na 

mesma linha de raciocínio, já Gale & Rosenthal (1994) haviam destacado a relação 

entre a experiência do consumidor e a sua propensão para pagar. 



 

 | 33 | 

 Os estudos destes autores realçam a importância de ter em linha de conta 

as características dos serviços web only enquanto "bens de experiência digital", o que 

leva a que os consumidores utilizem diversas estratégias para inferir o verdadeiro 

valor do serviço o que por sua vez terá impacto na propensão para pagar e na 

probabilidade de compra. Assim, devem as organizações/prestadores de serviços 

desenvolver estratégias que satisfaçam esta mesma necessidade. 

 

3.5 | A "distância psicológica" no serviço web only 

 Crosbie (1998) afirmou que, com o desaparecimento da distância - devido à 

capacidade da Internet em permitir que os conteúdos digitais estejam disponíveis 

para uma audiência global - a geografia deixa de ser um problema, excepção feita no 

que toca às barreiras linguísticas e culturais de cada país/comunidade (Thurman 

2007). Esta conclusão foi mais tarde reforçada por Seib (2002) ao levantar a 

possibilidade de que a distância poderá tornar-se irrelevante na era da digitalização 

e por Gasher & Gabrielle (2004) que anunciaram a "morte da distância" como uma 

das principais características da comunicação mediada pela Internet.  

  Chyi & Sylvie (2001) e Thurman (2007) reforçam também esta questão mas 

alertam que, apesar de, tecnologicamente, a Internet providenciar o acesso a uma 

audiência global, tal não significa que o desafio da conquista dessa mesma audiência 

esteja apenas na disponibilização de conteúdo digitalmente. Efectivamente, os 

mercados, especialmente os de longa distância, são  caracterizados por parâmetros 

económicos e culturais (Chyi & Sylvie 2001). 

 O distribuidores de conteúdos digitais vêm-se muitas vezes presos entre a 

natureza local dos seus conteúdos e a natureza global da Internet, ou seja, revelam 

apetência para o "localismo", o que se traduz numa ineficiência económica aquando 

da tentativa de conquistar o mercado de longa distância com um enfoque em 

conteúdo local dado que, a "distância" em relação à fonte de informação, cria um 

afastamento que pode ser apelidado de "separação psicológica" ou "distância 

psicológica" (Chyi & Sylvie 2001 & 2010). Efectivamente, embora a Internet seja um 

meio global, e permita alcançar uma audiência global, o conteúdo não o é, havendo 

necessidade de uma gestão clara e cuidada (Chyi & Sylvie 2001). A questão da 
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distância psicológica apresentada por Chyi & Sylvie (2001 & 2010) está também 

patente na questão levantada por Crosbie (1998) quanto às barreiras linguísticas 

culturais de cada país/comunidade. 

 Esta tendência, que emergiu aquando da análise da disponibilização de 

conteúdos digitais na Internet, é passível de ser generalizada para o universo dos 

serviços web only, visto tratar-se de um serviço web only por excelência. Assim, 

devem os prestadores de serviços web only procurar minimizar as distância 

psicológica que os consumidores poderão sentir ao consumirem os seus serviços e 

combater o possível "localismo" dos seus serviços de forma a usufruírem das 

principais vantagens da Internet - a redução da distância e a disponibilização global 

através do digital. 
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Serviços Web Only Crescimento da 
empresa

?
Modelo de Negócio

4 | Modelos de negócio 

 Considerando a definição de serviços web only anteriormente proposta - vd. 

Ponto 3.2 - torna-se pertinente inferir como poderão crescer as empresas que 

adoptem este tipo de serviços estando esse mesmo crescimento relacionado com o 

modelo de negócio que é adoptado pelas empresas. Assim, o objectivo deste 

capítulo passa pela pesquisa, identificação, definição e comparação de modelos de 

negócio passíveis de serem adoptados pelas empresas que visam adoptar serviços 

web only. A Figura 12 visa esquematizar o objectivo proposto, onde o ponto de 

interrogação (?) se traduz como a investigação a desenvolver. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - A relação entre os serviços web only e o modelo de negócio e consequente 
esquematização da segunda questão de investigação em estudo 

 

 A emergência da Internet como canal de distribuição teve um impacto 

considerável nos Modelos de Negócio das empresas devido, essencialmente, a três 

principais características: (1) custo de distribuição da informação virtualmente nulo 

- o único custo de distribuição está associado à utilização de servidores sendo cada 

vez mais reduzido devido ao desenvolvimento tecnológico - (2) a oferta de 

informação é virtualmente ilimitada - com custos de distribuição "nulos" existem 

ferramentas gratuitas para a disponibilização de conteúdo na Internet - e (3) o 

conteúdo é desagregado - já não necessita de ser agregado com vista a economizar 

na distribuição do mesmo (Gazarov 2008). 

 Com a adopção dos serviços online, vários têm sido os modelos de negócio 

utilizados pelas empresas com vista à comercialização dos seus serviços e a possível 

monetarização do digital, embora com limitado sucesso. (Mings & White 2000) 
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(Rappa 2001) (Wang, et al. 2005) (Herbert & Thurman 2007) (Niculescu & Wu 

2011). A comercialização de conteúdos (áudio, vídeo e leitura) e de software 

através da Internet - os dois segmentos chave dos serviços web only por excelência  

(Gazarov 2008) - assenta em modelos de negócio cujas características utilizadas são 

transversais e facilmente replicáveis entre as restantes actividades (Osterwalder & 

Pigneur 2010). 

 Os modelos de negócio a apresentar neste capítulo exibem características 

que foram retiradas de outros já existentes, apresentando-se mais como padrões de 

negócio a adoptar pelas empresas do que modelos de negócio rígidos ou estanques 

pois: "cada caso é um caso" (Osterwalder & Pigneur 2010). Assim, utilizando a 

abordagem de Schiff (2006), e de acordo com cada uma das tipologias analisadas, 

cada modelo de negócio será descrito em termos das suas tendências empíricas 

identificáveis, sendo apresentado como uma forma de conceptualizar as diferentes 

alternativas ao nível da(s) estratégia(s) a adoptar. Esta opinião é também partilhada 

por Osterwalder & Pigneur (2010) que apresentam os modelos de negócio como 

padrões que podem ser adoptados e/ou combinados pelas empresas. 

 

4.1 | Propensão do consumidor para pagar pelo digital 

 Lopes & Galletta (2006), sugerem que, antes de um prestador de serviços 

online decidir se pretende cobrar pelo acesso ao seu serviço, e qual o respectivo 

montante, é muito importante inferir a propensão a pagar do consumidor por esse 

mesmo serviço.  

 O falhanço na implementação e aceitação de diversos modelos de cobrança 

por serviços online, e a habituação do consumidor a que esse mesmo conteúdo seja 

providenciado de forma maioritariamente gratuita, tornaram a aferição da 

propensão para pagar do consumidor um importante pilar na estruturação de um 

modelo de negócio de um serviço web only (Mings & White 2000) (Chyi 2005 & 

2009) (Herbert & Thurman 2007). Por outro lado, Chyi & Yang (2009), levantam a 

questão de os serviços web only serem considerados um bem inferior - com menos 

características e funcionalidades quando comparados com a versão "tradicional" 

desse mesmo serviço. A estas preocupações importa acrescentar o facto de os 
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Serviços Web Only
Propensão para 

pagar do 
consumidor

Factores Principais

- Conveniência
- Essencialidade
- Frequência de 

utilização

Factores Secundários

- Acréscimo de valor
- Qualidade perceptível
- Percepção justiça no 

preço

Principais Variáveis

Idade | Preferência pelo Digital | Rendimento

serviços web only serem um "bem de experiência digital", com todas as 

características que isso acarreta - vd. Ponto 3.4 - e que influenciam a propensão a 

pagar pelo consumidor (Gale & Rosenthal 1994). 

 

4.1.1 | O Modelo de Wang et al. (2005) 

 Wang, et al, (2005), identificaram seis factores passíveis de influenciar a 

propensão para pagar dos consumidores por um serviço online, sendo que todos 

apresentam uma relação positiva com essa mesma propensão. Estes factores estão 

relacionados com o rácio custo/benefício e com experiências passadas do 

consumidor, podendo os mesmo ser divididos em factores principais - (1) 

conveniência, (2) essencialidade e (3) frequência de utilização - e factores 

secundários - (1) acréscimo de valor, (2) qualidade perceptível do serviço e (3) 

percepção de justiça no preço. (Wang, et al. 2005). A estes factores podem juntar-

se as variáveis idade, preferência pelo digital e rendimento como as mais explicativas 

da propensão/intenção para pagar (Chyi 2005) devendo as mesmas ser consideradas 

aquando de uma possível segmentação de consumidores (Kim, Lee & Kim 2009). 

Para sumarização vd. Figura 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Factores e variáveis explicativas da relação entre os serviços web only e a propensão para 
pagar do consumidor 

FONTE: Adaptado de Wang, et al. (2005), Chyi (2005) e Kim, Lee & Kim (2009) 
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!  Factores Principais 

 1) A conveniência resultante da utilização de serviços web only afigura-se 

como uma importante componente na decisão do consumidor em pagar para 

adquirir o produto, estando relacionada com a razão entre os benefícios/custos da 

aquisição do serviço pelo canal digital e os processos necessários à aquisição desse 

mesmo serviço no formato digital - não digital (Keeney 1999) (Schaupp & Bélanger 

2005).  

 2) A essencialidade do serviço prestado e a propensão a pagar pelo 

consumidor estão positivamente relacionadas, devendo os prestadores de serviços 

online apostar na prestação de um serviço diferenciado e que seja difícil de replicar 

(Shapiro & Varian 1999) ou, utilizando a denominação atribuída por Picard (2003), 

investir nas suas cash-cows em detrimento de problem childs pois são estas que têm 

maior probabilidade de sucesso se tributadas. 

 3) Liao & Cheung (2001) afirmam a existência de uma relação positiva entre 

a frequência dos acessos ao serviço e a duração de utilização com a propensão a 

pagar por determinado serviço web only. Por outro lado, se um utilizador se tornar 

familiarizado com a utilização de um determinado serviço, é possível que evidencie 

uma propensão considerável em pagar para manter esse mesmo acesso (Wang et al. 

2005). 

 

!  Factores Secundários 

 1) A enorme variedade de oferta, disponível gratuitamente na Internet, leva 

a que o consumidor tenha de interiorizar o valor fornecido pelo serviço prestado 

de forma a revelar propensão para pagar pelo mesmo (Wang et al. 2005). De facto, 

os consumidores parecem ter uma maior propensão a pagar quanto maior a 

qualidade do serviço ou o valor exclusivo, de forma a satisfazerem as suas 

necessidades emocionais (Elkin 2002). 

 2) A aferição da qualidade perceptível do serviço está relacionada com o 

preço praticado por esse mesmo serviço, ou seja, quando maior for a qualidade do 

serviço prestado maior será o valor que o consumidor estará disposto a pagar 
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(Wang et al. 2005). Em suma, os consumidores estarão dispostos a pagar se os 

serviços prestados se traduzirem em vantagens consideráveis quando comparados 

com as alternativas gratuitas disponíveis digitalmente, ou mesmo através do canal 

físico. 

 3) A habituação dos consumidores a que a maioria dos serviços praticados 

através da Internet sejam disponibilizados gratuitamente é, todavia, bastante grande, 

podendo os mesmos sentir um certo grau de injustiça quando confrontados com a 

necessidade de pagamento (Taylor 2001). Apesar de estudos mais recentes 

apontarem para uma tendência de mudança neste hábito (Herbert & Thurman 

2007) (Estok 2011) o mantém-se a expectativa de que o preço de um serviço web 

only seja mais baixo do que o praticado por um serviço dito "tradicional" (Huang et 

al. 2005).  

 

4.1.2 | O "modelo base" de Lopes & Galletta (2006) 

 Lopes & Galletta (2006), apresentam uma proposta alternativa quanto à 

questão da propensão para pagar do consumidor, através da criação de um Modelo 

Base que resulta da combinação de correntes de pensamento de diferentes áreas de 

conhecimento científico - economia, ciência da informação, sistemas de informação 

e marketing. O modelo em questão relaciona três factores que podem ser 

influenciados pelos próprios prestadores de serviços online - e que podem ser 

transpostos para os serviços web only - nomeadamente: (1) benefícios expectáveis 

da utilização do serviço, (2) qualidade do serviço e das plataformas pelas quais é 

prestado e (3) reputação do prestador de serviço (Lopes & Galletta 2006) - vd. 

Figura 14. 

 Da análise da Figura 14, podemos ver que os benefícios expectáveis por 

parte do consumidor surgem como factor-chave para a sua propensão para pagar 

(Lopes & Galletta 2006). Os mesmo autores justificam a escolha desta variável com 

o facto de o preço estar incluído num comportamento cíclico por parte dos 

consumidores - influencia a qualidade perceptível pelo consumidor que, por sua vez, 

influencia o próprio preço. 
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Qualidade Técnica 
do Serviço

Reputação 
Prestador Serviço

Benefícios 
Expectáveis
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Pagar+
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Legenda: (+) Relação positiva entre factores
              (+/-) Relação indefinida   

Interesse
+
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Figura 14 - Modelo Base para a explicação e aferição da propensão para pagar do consumidor 

FONTE:  Adaptado de Lopes & Galletta 2006 

 

 Segundo Lopes & Galletta (2006), tanto a qualidade do serviço prestado 

como a reputação do prestador de serviços são, também, passíveis de influenciar 

directamente a propensão para pagar do consumidor. No entanto, os autores 

destacam que ambos têm maior probabilidade de serem considerados factores 

indirectos em relação à propensão para pagar, devido à sua influência quanto aos 

benefícios expectáveis do serviço. Utilizando a terminologia proposta por Wang et 

al. (2005) com vista a desbloquear uma potencial combinação entre os modelos 

analisados, o Modelo Base de Lopes & Galletta (2006) classifica os benefícios 

expectáveis como factor principal e a qualidade do serviço prestado e a reputação 

do prestador do serviço como factores secundários. 

 De realçar que, o interesse/preferência do consumidor pelo digital, embora 

sem análise aprofundada - daí a denominação de Modelo Base atribuída pelos 

próprios autores - surge também como factor secundário na aferição da propensão 

para pagar (Lopes & Galletta 2006). Este facto vai ao encontro da descoberta de 

Chyi (2005) de que a preferência pelo digital é passível de influenciar a decisão do 

consumidor, estando ligada, segundo Lopes & Galletta (2006), a um conhecimento 

mais profundo de alternativas gratuitas ou, um maior conhecimento de causa 

aquando da aferição do real valor do serviço. 
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4.1.3 | Conclusão 

 A propensão do consumidor para pagar por serviços web only é aferida de 

diversas formas, de acordo com diferentes modelos explicativos e factores sendo, 

no entanto, possível encontrar pontos de convergência entre cada um dos autores - 

vd. Tabela 2. 

 O "Modelo Base" de Lopes & Galletta (2006) parece englobar tanto os 

factores principais como os secundários propostos por Wang et al. (2005) como 

principais, ao referir-se aos mesmos como benefícios expectáveis da utilização de 

um serviço online. Por outro lado, classifica como secundários os factores 

relacionados com a qualidade técnica do serviço, a propensão do consumidor para 

o digital e a reputação do prestador de serviços. 

 Assim, e de forma a permitir que os prestadores de serviços web only 

possam aferir de forma mais correcta (e completa) a propensão para pagar dos 

consumidores por determinado serviço web only, poderá ser proposta a 

combinação de ambos os modelos apresentados, de forma a obter um "Modelo 

Base" mais completo - vd. Figura 16 - que poderá ser considerado aquando do 

desenvolvimento dos modelos de negócio para os serviços web only.  

 

Autor(es) 
Factores 

Principais Secundários 

Wang et al. (2005) 

Conveniência 

Essencialidade 

Frequência de utilização 

Acréscimo de valor 

Qualidade perceptível 

Percepção de justiça no preço 

Lopes & Galletta 

(2006) 
Benefícios Expectáveis 

Interesse 

Qualidade técnica do serviço 

Reputação do prestador do serviço 

 

Tabela 2 - Comparação de modelos para a avaliação/aferição da propensão para pagar do 
consumidor 

FONTE: Wang et al. (2005) e Lopes & Galletta (2006) 
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Factores Principais

- Conveniência
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Figura 15 - Proposta de "Modelo Base" para a aferição da propensão para pagar do consumidor por 
serviços web only 

FONTE: Adaptado de Wang et al. (2005) e Lopes & Galletta (2006) 

 

4.2 | Business model canvas 

 Da autoria de Osterwalder & Pigneur (2010), o Business Model Canvas, é uma 

ferramenta que permite definir/modelar novos modelos de negócio, assim como, 

correctamente enquadrar e documentar os já existentes. Estes autores definem um 

modelo de negócio como: a forma utilizada por uma organização para criar, 

entregar e capturar valor, devendo o mesmo ser descrito, projectado e analisado à 

luz de nove componentes. Esta opção por uma definição que não é explícita e 

estanque, mas baseada em componentes ou "blocos" assenta na lógica de 

modelação de Kraemer et al. (2000) que, inicialmente, propuseram "apenas" quatro 

"blocos" para a definição/modelação de modelos de negócio: (1) vendas directas, (2) 

relação directa com os clientes, (3) segmentação de consumidores para vendas e 

serviços e (4) e produção. 

  As nove componentes identificadas e utilizadas por Osterwalder & Pigneur 

(2010) actuam como um blueprint da estratégia a ser implementada ao nível das 
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estruturas, processos e sistemas da organização, permitindo um alinhamento das 

suas actividades e a identificação de potenciais trade-offs entre as mesmas 

relativamente a um determinado negócio. Estas mesmas componentes são descritas 

pelos autores como nove diferentes "blocos" cuja organização, e correcta 

exploração, visa permitir à organização identificar a lógica a utilizar para que o 

negócio analisado atinja a viabilidade financeira e seja visto, consequentemente, 

como bem sucedido. 

 O Business Model Canvas é, portanto, composto por nove diferentes 

"blocos": (1) Segmentos de consumidores, (2) Proposições de valor, (3) Canais de 

distribuição, (4) Relação com os clientes, (5) Fonte(s) de receita, (6) Recursos chave, 

(7) Actividades chave, (8) Parcerias chave e (9) Estrutura de custo(s) (Osterwalder 

& Pigneur 2010) - vd. Figura 16 . Estes nove "blocos" visam permitir às organizações 

antecipar, simular e identificar as suas principais actividades/processos e aferir o 

impacto das mesmas ao nível dos custos e das receitas para a organização. A Tabela 

3 descreve/define cada um dos nove "blocos" do Business Model Canvas. 

 Da descrição/definição dos nove "blocos" do Business Model Canvas de 

Osterwalder & Pigneur (2010), podemos denotar a existência de uma interligação 

entre os mesmos, e uma sequência lógica ao nível das decisões e passos a seguir 

aquando da modelação de um negócio. 

 O Business Model Canvas é baseado nas várias semelhanças de diversas 

conceptualizações de modelos de negócio identificadas por Osterwalder & Pigneur 

(2010) sendo, actualmente, a proposta mais utilizada na modelação de modelos de 

negócio. Tal, deve-se ao facto de satisfazer todas as características próprias de uma 

ontologia - vd. Ponto 4.3.5, ser passível de modelar e enquadrar a grande maioria 

dos modelos de negócios conhecidos e por se traduzir numa abordagem que 

potencia a inovação. 

 No entanto, a grande questão reside na aplicabilidade do Business Model 

Canvas e dos seus nove "blocos" à temática dos serviços web only como forma de 

responder à questão previamente levantada no Ponto 3. Esta questão será 

posteriormente analisada no Ponto 5. 
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Bloco Descrição/definição 

Segmentos de 

consumidores 

Identificação e definição dos diferentes grupos de pessoas ou 

organizações que a organização pretende/prevê atingir o 

negócio. Estes são segmentados de acordo com: (1) oferta, (2) 

canais de distribuição, (3) tipos de relacionamento, (4) 

rentabilidade e (5) propensão a pagar pelas características 

oferecidas 

Proposições de valor 

Descreve o pacote de produtos/serviços que criam valor para 

determinados segmentos de consumidores. A proposição de 

valor pode estar assente no grau de inovação do 

produto/serviço e no carácter disruptivo do mesmo ou na 

adição de novas características ou atributos à oferta existente. 

Canais de distribuição 

A forma como a organização comunica o negócio aos 

segmentos de consumidores e lhes entrega a sua proposição de 

valor, tendo influência na sua experiência. 

Relação com os 

clientes 

Tipos de relacionamentos que a organização desenvolve com 

os diversos segmentos de consumidores através do seu 

negócio tendo um impacto profundo na sua experiência. Esta 

relação pode variar entre pessoal ou automatizada e influência 

a angariação e retenção de clientes impulsionando as vendas. 

Fonte(s) de Receita 

Representa o dinheiro que a organização gera com o negócio, 

junto de cada segmento de consumidores. Cada fonte de 

receitas tem diferentes mecanismos de preço, existindo dois 

tipos diferentes de fontes de receita: (1) receitas de transacção 

e (2) receitas recorrentes. 

Recursos chave 

São os bens mais importantes e/ou necessários para o correcto 

funcionamento do modelo de negócio. Permitem à organização 

alcançar diferentes mercados, manter relações com segmentos 

de consumidores e obter receitas. Estes recursos podem ser: 

(1) físicos, (2) financeiros, (3) intelectuais e (4) humanos, 

podendo ser pertença da organização adquiridos junto de 

parceiros-chave ou subcontratados. 

Actividades chave 

Actividades fulcrais para o correcto funcionamento do modelo 

de negócio. São necessárias para criar e oferecer a proposta de 

valor do negócio, alcançar os mercados, manter as relações 

com os consumidores e obter receitas. À semelhança dos 

recursos chave, variam de acordo com o modelo de negócio. 

 

Tabela 3.1 - Descrição/definição dos nove "blocos" do Business Model Canvas 



 

 | 45 | 

 

Bloco Descrição/definição 

Parcerias chave 

Rede de fornecedores e parceiros que permitem o correcto 

funcionamento do modelo de negócio, ao optimizá-lo através 

da redução do risco. Existem quatro tipos de parcerias: (1) 

alianças estratégicas, (2) coopetition, (3) joint ventures e (4) 

relações comprador-fornecedor. 

Estrutura de custo(s) 

Descreve os principais custos que a organização incorre ao 

operar de acordo com um determinado modelo de negócio. 

Estes estão relacionados com: (1) criação e entrega de valor, (2) 

manutenção de relações com os consumidores e (3) gerar de 

receitas. Estes custos podem ser calculados após definição dos 

recursos, actividades e parcerias chave. 

 

Tabela 4.2 - Descrição/definição dos nove "blocos" do Business Model Canvas (cont..) 

FONTE: (Osterwalder & Pigneur 2010) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esquematização gráfica do Business Model Canvas para a modelação de negócios 

FONTE: Osterwalder & Pigneur (2010) 
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4.3 | Modelação/definição de modelos de negócios baseados na Internet  

 Os Modelos de Negócio, como anteriormente referido, apresentam-se 

como conceitos abstractos e complexos (Porter 2000) (Magretta 2002) mas cuja 

compreensão pode ser melhorada através do desenvolvimento de um sistema de 

classificação (Pateli & Giaglis 2004) (Lambert 2006). Os primeiros estudos e 

propostas para a classificação de Modelos de Negócio para o digital surgem por 

Bambury (1998) e Timmers (1998) sendo que, várias classificações foram propostas 

desde então (Pateli & Giaglis 2004) (Lambert 2006). Todavia, todas se apresentaram 

como demasiado específicas e/ou divergentes entre si, havendo ainda a necessidade 

da criação de uma classificação generalista e universal (Wang & Chan 2003) 

(Lambert 2006). Pateli & Giaglis (2004) propõem uma abordagem top-down, onde a 

necessidade passa, primeiramente, por identificar e definir a classificação dos 

Modelos de Negócio em classes criando uma tipologia/taxonomia passível de ser 

generalizada. Esta necessidade é  também reconhecida por vários estudiosos dos 

Modelos de Negócio e do comércio electrónico de bens e serviços, segundo 

Lambert (2006). 

 Desde 1998, que vários autores propuseram várias tipologias de classificação 

e possíveis definições, classificações, e modelações para os modelos de negócio 

adoptados pelas empresas a operar no digital (Pateli & Giaglis 2004) (Lambert 2006). 

Efectivamente, vários académicos têm adoptado denominações tão díspares como 

Modelos eBusiness, Modelos de Negócio da Internet, Modelos de Negócio Web, 

Modelos B2B e B2C, Modelos de Negócio para eBusiness, Modelos de Negócio para 

Mercados Electrónicos (Pateli & Giaglis 2004) ou Modelos de Negócio baseados na 

Internet (Afuah & Tucci 2001) e proposto várias tipologias/taxonomias possíveis 

(Lambert 2006).  

 No entanto, nenhuma se traduziu na criação de um sistema de classificação 

universal, cuja adopção e utilização fosse transversal a todas as comunidades de 

estudo dos Modelos de Negócio (Lambert 2006), nem daí resultou um modelo 

conceptual para a definição/modelação desta mesma temática (Patelis & Giaglis 

2004). Esta situação surge associada à dificuldade em alcançar consenso quanto ao 

que verdadeiramente inclui a noção de Modelo de Negócio, e com o facto de cada 

investigador ou estudioso da temática utilizar a sua própria perspectiva e propor a 
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sua própria nomenclatura sem que, não raras vezes, não considere as pesquisas 

previamente existentes (Pateli & Giaglis 2004) (Lambert 2006).  

 Lambert (2006) afirma que, as tipologias de classificação de Modelos de 

Negócio, podem ser combinadas e consolidadas de modo a criar uma "nova" 

tipologia que satisfaça necessidades múltiplas. No entanto, adverte para os 

problemas daí resultantes pois, a agregação, fusão ou combinação de categorias 

requer um julgamento subjectivo considerável, de forma a evitar a perda de 

características importantes de cada um dos modelos analisados. A mesmo autora, 

ressalva também que, a opção por conceptualizar um pequeno número de 

categorias com base em poucas variáveis e, de seguida, coleccionar dados sobre 

cada uma dessas mesmas categorias, poderá traduzir-se como um bom método de 

pesquisa. Por seu lado, Wang & Chan (2003) advertem para a natureza evolutiva da 

Internet como um factor que em muito dificulta a proposta de uma correcta 

tipologia/taxonomia e modelação/definição com vista à correcta análise da temática 

dos Modelos de Negócio baseados na Internet.   

 Pateli & Giaglis (2004) identificaram a causa deste problema como o facto de, 

a pesquisa sobre Modelos de Negócio baseados na Internet, não estar apenas 

confinada à Gestão Organizacional - como sucedia com os Modelos de Negócio 

tradicionais - mas ser transversal a várias correntes de pensamento, e terem origens 

disciplinares associadas aos Sistemas de Informação, Estratégia, Gestão de Empresas 

ou Economia, existindo a necessidade de definir um modelo conceptual para a 

avaliação dos Modelos de Negócio baseados na Internet que se situe em terreno 

comum para as várias comunidades. 

 Para Pateli & Giaglis (2004), a solução poderá passar pela necessidade de (1) 

uma análise mais aprofundada à temática dos Modelos de Negócio baseados na 

Internet, nomeadamente, ao nível métodos de design, modelos conceptuais e 

metodologias, (2) definição de uma linguagem comum, ao nível da terminologia e 

conceptualização dos Modelos de Negócio de forma a fazer frente à natureza 

multidisciplinar da temática e (3) integração de pesquisas prévias sobre Modelos de 

Negócio numa conceptualização comum, independentemente da área de 

conhecimento científico responsável pela pesquisa.  
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 Shafer et al. (2005) parecem concordar com Pateli & Giaglis (2004) e 

Lambert (2006) quanto à necessidade de sintetizar e integrar pesquisas anteriores 

relativas à temática da modelação/definição de negócios mas, acrescentam que, a 

modelação/definição proposta deve ser suficientemente simples de modo a ser 

facilmente interpretada, comunicada e lembrada.  

 Segundo Pateli & Giaglis (2004), várias têm sido as propostas de potenciais 

modelações/definições na tentativa de explicar qual a essência/propósito de um 

modelo de negócio baseado na Internet e as suas principais componentes. No 

entanto, existem duas tendências principais quanto à pesquisa desta mesma 

temática: (1) o modelo de negócio como um conceito que visa explicar/justificar a 

lógica de negócio de uma determinada firma quanto a determinado bem/serviço 

(Timmers 1998) (Rappa 2001) ou (2) como uma ligação entre a estratégia, 

processos e sistemas de informação (Osterwalder & Pigneur 2002). Assim, e 

segundo os mesmos autores, o modelo de negócio não é concebido como um 

conceito apenas relacionado com a gestão, mas cobrindo também um espectro mais 

largo que compreende as actividades organizacionais da organização. 

 Assim, e antes de procurar elaborar uma proposta de definição/modelação 

de modelos de negócio para serviços web only, reveste-se de particular relevância  

um estudo, e enquadramento pormenorizado, da temática dos modelos de negócio 

baseados na Internet. 

 Um modelo de negócio baseado na Internet é definido pela comunidade 

económica através do recurso às componentes/condições apresentadas por 

Timmers (1998) para os modelos de negócio para mercados electrónicos: 

! Arquitectura do fluxos de produto, serviço e informação 

! Identificação da value network e dos papéis de cada interveniente 

! Descrição da proposta de valor para os vários intervenientes da value 

network 

! Descrição da(s) fonte(s) de receita do negócio 

A estas componentes/condições deve ser acrescentada a utilização da Internet 

como meio primário para a criação de valor e obtenção de receita a longo prazo 

(Wang & Chan 2003). 
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 Desta definição, resulta a conclusão da existência de pontos de contacto 

entre a modelação/definição de negócios baseados na Internet e de modelos de 

negócio para serviços web only. Efectivamente, os modelos de negócio web only, 

poderão, de acordo com a definição acima apresentada, partilhar muitas das 

características de modelação/definição dos negócios baseados na Internet. No 

entanto, estas deverão sofrer algumas alterações de forma a fazer alinhar a sua 

aplicabilidade com a definição de serviços web only apresentada no ponto 3.2. 

  Assim, e antes da proposição de uma proposta de modelação/definição dos 

modelos de negócio para serviços web only, deverá a temática do modelos de 

negócio baseados na Internet ser abordada ao nível das (1) componentes de 

modelação utilizadas nas diversas propostas para esta temática - ponto 4.3.1 - e (2) 

análise e crítica das proposta de modelação consideradas mais relevantes - Alt & 

Zimmermann (2001), Wang & Chan (2003) e Shafer et al. (2005). 

 

4.3.1 | Componentes de modelação/definição de negócios baseados na 
Internet 

 A pesquisa por componentes utilizadas na modelação/definição de negócios 

baseados na Internet, reveste-se de particular relevância como forma de permitir a 

aferição do status quo e tendências de estudo relacionadas com esta temática. 

 A inexistência de consenso relativamente à temática dos modelos de 

negócio baseados na Internet - já amplamente explorada anteriormente - é uma 

realidade e surge, directamente relacionada com o interesse que várias disciplinas e 

correntes de pensamento demonstraram, ao longo dos anos, nesta temática (Shafer 

et al. 2005). Efectivamente, a modelação/definição de modelos de negócio baseados 

na Internet tem sido objecto de estudo por comunidades de estudo ligadas ao 

eBusiness, estratégia, tecnologia e sistemas de informação, levando a diferentes 

interpretações e, consequentemente, definições de uma mesma temática. 

 O facto do estudo de propostas de modelação/definição de modelos de 

negócio baseados na Internet ser transversal a várias comunidades científicas obriga 

a que, e de forma a tornar a pesquisa a desenvolver mais acutilante e correctamente 

enquadrada com a temática desenvolvida ao longo desta contribuição, haja um 
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enfoque em pesquisas/estudos com origem disciplinar ao nível do eBusiness, 

estratégia e sistemas de informação - vd. Ponto 2.1 e Figura 1. Tal, deve-se ao facto 

de, as definições adoptadas pelos autores dos estudos destes mesmos modelos 

terem definições mais convergentes entre si, além de serem estas as comunidades 

com maiores contribuições para o estudo dos e-services, ramo de onde deriva o 

conceito e definição de serviços web only -vd. Ponto 3. 

 Aplicando a condição de selecção relacionada com a origem disciplinar das 

contribuições, foram identificados onze estudos que contribuem para a temática em 

análise. Seguidamente, e recorrendo à condição proposta por Shafer et al. (2005), as 

diversas componentes identificadas foram agrupadas, tendo sido proposta uma 

denominação mais generalista para algumas das componentes identificadas, de 

acordo com as semelhanças patentes nas definições utilizadas pelos autores de cada 

um dos onze estudos considerados. 

 Considerando a condição proposta por Shafer et al. (2005), e acima 

apresentada, duas componentes foram agrupadas numa denominação única e mais 

generalista, como podemos observar através da Tabela 4. Estas novas 

denominações resultam da utilização de denominações apresentadas por outros 

autores - modelo de receita(s) - ou da proposição de uma denominação 

integralmente nova de forma a evitar situações de conflito com denominações já 

existentes - value network. 

 Como forma de permitir a identificação, sumarização, relacionamento e 

interpretação das contribuições de cada um dos onze estudos identificados ao nível 

das diversas componentes integrantes de um modelo de negócio baseado na 

Internet, é apresentada a matriz de afinidade disponível na Tabela 51. Esta matriz 

será posteriormente utilizada na proposta de uma modelação/definição adequada 

para os serviços web only - vd. Ponto 5. 

 

 

 
                                            
1 Uma definição de cada uma das componentes apresentada na matriz de afinidade poderá ser 
encontrada nos respectivos estudos seleccionados. 
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Nova denominação Denominação original Fonte 

Value Network 

Value Model (Petrovic et al. 2002) 

Actores (Gordijn & Akkermans 2001)  

Relationship Capital (Osterwalder & Pigneur 2002) 

Partner Network (Dubosson-Torbay et al. 2002) 

Fluxo Transaccional (Wang & Chan 2003) 

Modelo de Receita(s) Fonte de Receita(s) 

(Timmers 1998) 

(Afuah & Tucci 2001) 

(Wang & Chan 2003) 

 

Tabela 5 - Fonte e denominação original e o seu relacionamento com a nova denominação integrante 
da matriz de afinidade das componentes de modelos de negócio baseados na Internet 
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Tabela 1 - Sumarização das propostas de modelação/definição de Modelos de Negócio baseados na Internet através de uma matriz de afinidade 

 

Componente Timmers 
(1998) 

Weill & 
Vitale 
(2001) 

Petrovic et 
al. (2001) 

Amit & 
Zott (2001) 

Gordijn & 
Akkermans 

(2001) 

Afuah & 
Tucci 
(2001) 

Osterwalder 
& Pigneur 

(2002) 

Dubosson-
Torbay et 
al. (2002) 

Rayport & 
Jaworski 
(2002) 

Magretta 
(2002) 

Wang & 
Chan (2003) 

1. Produto/Serviço             X         

2. Fluxo(s) de Informação X X X X X     X     X 

3. Value Network X X X   X   X X     X 

4. Modelo de Receita(s) X   X   X X X X X   X 

5. Fluxo(s) de produto/serviço X X X X X           X 

6. Recursos     X X     X X X     

7. Criação de valor       X               
8. Cliente (Mercado alvo, 
âmbito) 

    X   X X X X X X   

9. Proposição de valor         X X X X X X   

10. Processo(s)         X X   X       

11. Benefícios para consumidor                 X     

12. Implementação           X           

13. Lucro           X X X X     

14. Estrutura de custos   X X   X   X X X X   

15. Capacidade/Competências       X   X X X       

16. Lógica Económica                   X   

17. Concorrentes                 X     

18. Output (oferta)     X X         X     
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Missão                                 Objectivos, Visão e Proposição de Valor

Estrutura                    Actores/Intervenientes, Focus (região, sector)

Processos                 (Costumer-orientation , co-ordination mechanisms) 

Receitas                                  (Fonte(s) de Receita, lógica negocial)

Assuntos
Legais Tecnologia

4.3.2 | A proposta de Alt & Zimmermann (2001)  

 Alt & Zimmermann (2001) identificaram que, na modelação/definição dos 

Modelos de Negócio baseados na Internet, existem seis elementos genéricos que 

podem, implícita ou explicitamente, ser encontrados na maioria das várias 

propostas de modelação/definição existentes: quatro principais - missão, estrutura, 

processos e receita(s) - e duas transversais - questões/implicações legais e 

tecnologia.  

 Segundo estes autores, os modelos de negócio englobam diversas 

dimensões, razão que leva à existência de um sem número de diferentes propostas 

de modelação e modelos de negócio. Efectivamente, os autores afiançam a sua 

crença de que não existe apenas um modelo de negócio para negócios baseados na 

Internet, nem mesmo um que possa ser visto como o mais comum.  

 Esta situação leva a que Alt & Zimmermann (2001) apresentem esta 

proposta assente em seis componentes genéricas, apresentando-a como uma 

modelação compreensiva e adaptável à realidade evolutiva e de alteração constante 

dos modelos de negócio baseados na Internet. A Figura 17 visa sumarizar a relação 

acima apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquematização dos elementos genéricos de um Modelo de Negócio digital 

FONTE: (Alt & Zimmermann 2001) 
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 Esta proposta de modelação surge do agrupar das diversas correntes de 

pensamento e denominadores comuns, identificados pelos autores. Segundo Alt & 

Zimmermann (2001), a modelação de modelos de negócio está assente em diversas 

componentes, variáveis consoante a interpretação de cada autor analisado. 

 Efectivamente, Kraemer et al. (2000) e Viscio & Pasternak (1996), afirmam 

que a definição/modelação de um negócio não é algo explícito ou inflexível mas sim, 

algo que surge relacionado com as componentes identificadas e utilizadas por cada 

autor. A Tabela 6 visa apresentar a definição associada - assim como a sua 

relevância - a cada uma das componentes de Alt & Zimmermann (2001). 

Componente Definição/Relevância 

Missão 

Relacionada com a necessidade de desenvolver um elevado 

nível de compreensão da visão, objectivos estratégicos e 

proposição de valor dos produtos/serviços oferecidos pela 

organização. 

Estrutura 
Determina os intervenientes que constituem a value network 

da organização e qual o seu papel. 

Processos 

Permitem uma definição mais clara da missão e estrutura de 

um modelo de negócio, ao identificar os 

elementos/actividades que intervêm no processo de criação 

de valor da organização. 

Receitas 

As receitas são a base de sustentação de um modelo de 

negócio. Efectivamente, as fontes de receita e investimento 

são factores cruciais de qualquer modelo de negócio, 

munindo a organização de recurso que a permitam alcançar 

a sua missão. 

Assuntos Legais 
São transversais a todas as dimensões de um modelo de 

negócio, influenciando todas as suas componentes. 

Tecnologia 

Pode actuar como facilitador ou restringir as diversas 

actividades/componentes de um modelo de negócio. Variável 

que surge essencialmente ligada aos progressos e às 

limitações actualmente existentes na tecnologia. 

 

Tabela 7 - Componentes genéricas da proposta de modelação de Alt & Zimmermann (2001) 

FONTE: Alt & Zimmermann (2001) 
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Cliente Vendedor/Prestador
de serviço

Contrapartida financeira

Serviço/produto/informação (SIP)

Actores/
intervenientes 

terceiros

SIP

Contrapartida
Financeira

SIP

Contrapartida
Financeira

4.3.3 | A proposta de Wang & Chan (2003) 

 Baseando-se no Modelo BERT, que se traduz na comparação das mais 

importantes contribuições para a classificação dos Modelos de Negócio baseados na 

Internet, propostas por Bambury (1998) Eisenmann (2002) Rappa (2001) e Timmers 

(1998), Wang & Chan (2003) apresentaram uma proposta de modelação/definição 

de Modelos de Negócio baseados na Internet com base em quatro grandes 

"blocos": (1) fluxo(s) de informação, (2) fluxo(s) de produto/serviço, (3) modelo de 

receita(s) e (4) value network- vd. Figura 18. Posteriormente, Wang & Chan (2003) 

verificaram a aplicabilidade da sua proposta de modelação/definição ao modelos de 

negócio patentes no Modelo BERT, criando uma taxonomia "universal" para os 

Modelos de Negócio baseados na Internet- vd. Ponto 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Esquematização gráfica da proposta de modelação/definição de Modelos de Negócio 
baseados na Internet de Wang & Chan (2003) 

FONTE: Adaptado de Wang & Chan (2003) 
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Decisões Estratégicas

Cliente(s)
Proposição de Valor

Capacidade/Competências
Fonte(s) de Receita

Concorrente(s)
Output
Missão 

Value Network

Fornecedores
Informação sobre Clientes

Relação com Clientes
Fluxo(s) de Informação

Fluxo(s) de produto/serviço

Captura de Valor

Cash Flows
Custo(s)
Proveitos

Criação de Valor

Recursos
Processo(s)

Principais componentes para a modelação/definição de negócios

4.3.4 | A proposta de Shafer et al. (2005) 

 Shafer et al. (2005) resumiram a modelação/definição de modelos de negócio 

com origens disciplinares no eBusiness, sistemas de informação e estratégia, em 

quatro componentes genéricas: (1) Decisões estratégicas, (2) Value Network, (3) 

Criação de valor e (4) Captura de Valor através de aspectos financeiros, através da 

criação um diagrama de afinidade - vd. Figura 19. Os mesmo autores fizeram notar 

que, apesar de existirem componentes que são utilizadas apenas por determinados 

autor(es), aquando da proposta de modelação/definição de negócios digitais, 

existem outras que são comuns a vários autores podendo este ser um aspecto 

importante na busca por pontos de convergência/contacto entre as várias pesquisas 

já realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Categorização por componentes genéricas para a modelação/definição de negócios e 
exemplos 

FONTE: Adaptado de Shafer et al. (2005) 

 

 Com base nestas quatro componentes genéricas, Shafer et al. (2005) 

definiram os modelos de negócio como a representação da lógica e decisões 

estratégicas da organização de forma a criar e capturar valor dentro da sua value 

network. 



 

 | 57 | 

 A componente "Decisões Estratégicas" surge associada com a lógica e as 

decisões estratégicas da organização necessárias à modelação de um negócio 

dependo o sucesso do mesmo da capacidade de articular correctamente a relação 

causa-efeito das decisões estratégicas da organização. 

 As componentes "Criação de valor" e "Captura de valor", surgem como 

duas funções fundamentais de um negócio, de forma a que o mesmo possa originar 

receitas para a organização e, consequentemente, se apresente como viável. Por sua 

vez, a receita do negócio advém da disseminação destas duas componentes pela 

"Value Network" da organização. 

 

4.3.5 | Conclusão/Crítica 

 As propostas de modelação/definição de Modelos de Negócio baseados na 

Internet, através da sua categorização com recurso a componentes genéricas, 

embora se traduzam como um contributo louvável apresentam limitações 

significativas. Efectivamente, as propostas de Alt & Zimmermann (2001) e Shafer et 

al. (2005) não se traduzem como contributos relevantes para a temática dos 

Modelos de Negócio baseados na Internet, ao não cumprirem requisitos/condições 

essenciais de forma a se poderem traduzir como um contributo significativo para o 

enquadramento do estudo desta mesma temática - uma ontologia (Osterwalder & 

Pigneur 2002) - nomeadamente: 

1. Ajudar e/ou permitir a identificação e compreensão das componentes 

mais relevantes para  o estudo da temática dos Modelos de Negócio 

baseados na Internet e as relações entre as mesmas (Ushold & King 

1995); 

2. A formalização e uniformização da modelação de Modelos de Negócio 

baseados na Internet deverá permitir que actores/intervenientes ligados 

às áreas científicas responsáveis pelo estudo da temática dos negócios 

baseados na Internet, e aplicação da mesma, consigam partilhar, 

interiorizar e utilizar/adoptar os conceitos que lhes são associados sem 

que, para isso, ocorram situações dúbias (Fensel 2001) (Petrovic et al. 

2001); 
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3. A formalização da modelação através da proposta apresentada deverá 

possibilitar a identificação da sequência a adoptar na elaboração e 

implementação de um Modelo de Negócio baseado na Internet, assim 

como a avaliação da sua performance (Norton & Kaplan 1992); 

4. A proposta apresentada deverá permitir a simulação de tomadas de 

decisão no que toca aos vários Modelos de Negócio baseados na Internet 

e, consequentemente, a aprendizagem em relação às consequência de 

cada uma delas, permitindo antecipar os riscos e vantagens associados a 

cada opção de modelação do negócio (Sternman 2000). 

 Considerando as características que devem ser observáveis numa ontologia, 

as propostas de Alt & Zimmermann (2001) e Shafer et al. (2005) podem ser 

consideradas como demasiado simplistas, devido ao facto de se basearem em 

componentes demasiado genéricas e abstractas. Ao recorrem a este tipo de 

componentes, os autores apresentam propostas de definição/modelação que não 

vão ao encontro as sugestões de  Fensel (2001) e Petrovic et al. (2001). Por outro 

lado, a capacidade de simulação e previsão da tomada de decisão também não é 

passível de ser executada.  No entanto, cada uma das três propostas apresentadas, 

devido às diferenças entre si, carecem de uma crítica individual. 

 

!  Alt & Zimmermann (2001) 

 Modelar/definir um negócio com base em componentes como a missão, 

estrutura, processos e receitas e o impacto da tecnologia e dos assuntos legais em 

cada uma destas quatro componentes - Alt & Zimmermann (2001) - apenas permite 

uma correcta análise e estudo da envolvente macroeconómica e identificação da 

posição estratégica da organização, tendo contributo mínimo ao nível da 

modelação/definição do modelo de negócio a adoptar. A proposta de Alt & 

Zimmermann (2001), não é adequada à modelação de negócios na generalidade, 

assim como, não se adequa à modelação de negócios baseados na Internet por não 

satisfazer nenhum dos quatro requisitos de uma ontologia - apresentados 

anteriormente. Assim, a mesma pode ser considerada como uma contribuição 
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simplista e redundante para a temática, não se traduzindo como um contributo 

suficientemente válido e relevante. 

 

! Wang & Chan (2003) 

 A proposta de modelação/definição de Wang & Chan (2003) apresenta-se 

como a mais completa das três proposta de modelação para os negócios baseados 

na Internet. As quatro componentes vão ao encontro do requisito de Ushold & 

King (1995), ao permitirem a correcta identificação e compreensão das 

componentes mais relevantes de modelação e de Fensel (2001) e Petrovic et al. 

(2001) pois resultam da agregação de componentes de contribuições de diversas 

áreas científicas. Esta situação potencia a partilha, interiorização e 

utilização/adopção dos conceitos associados a cada componente entre os diversos 

autores, independentemente da área científica, sem que, com isso, ocorram 

situações dúbias. 

 A criação de uma taxonomia de Modelos de Negócio baseados na Internet 

por Wang & Chan (2003), com base na sua própria proposta de modelação, e a 

capacidade da mesma enquadrar e descrever a grande maioria dos modelos de 

negócio baseados na Internet existentes, é outro factor que sustenta a força desta 

proposta. 

 No entanto, as componentes desta proposta não satisfazem as condições de 

Norton & Kaplan (1992) e Sternman (2000). Efectivamente, a proposta de 

modelação de Wang & Chan (2003) não permite uma correcta identificação da 

sequência a adoptar na elaboração e implementação de um Modelo de Negócio 

baseado na Internet (Norton & Kaplan 1992) ao não ter patente nenhuma ordem 

ao nível das componentes.  

 Outra limitação está na incapacidade da proposta em tipificar/classificar a 

totalidade de todos os modelos de negócio baseados na Internet, assim como 

integrar os modelos resultantes de evoluções, ao prever possíveis modelos 

emergentes, não podendo ser vista como a solução óptima (Wang & Chan 2003) 

(Lambert 2006). A solução poderá passar pela inclusão de mais componentes, que 

se traduzam como um importante contributo para a melhoria da proposta 
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apresentada, tornando-a capaz de classificar uma maior quantidade de Modelos de 

Negócio baseados na Internet. 

 

! Shafer et al. (2005) 

 Embora mais completa quando comparada com a proposta de Alt & 

Zimmermann (2001), a proposta de Shafer et al. (2005), é também bastante limitada. 

Esta apresenta-se como bastante redundante, baseando-se numa modelação 

alicerçada na temática do valor, nomeadamente, a sua criação, captura e rede de 

distribuição (network). Tal situação é passível de retirar alguma "solidez" à 

modelação do negócio, ao não permitir ao utilizador uma correcta simulação das 

tomadas das decisões (Sternman 2000). Tal, surge associado à sobreposição e 

confusão ao nível da definição das componentes "Criação de valor" e "Captura de 

valor" e ao facto de o utilizador poder assumir que a "Value network" da organização 

é estática e não alterável ao longo do tempo (Shafer et al. 2005). 

 Considerando os requisitos de uma correcta ontologia, esta proposta 

apresenta várias situações dúbias para o utilizador, devido à presença de 

componente valor em três dos "blocos" de modelação, traduzindo-se na criação de 

uma certa redundância aquando da sua utilização/aplicação e contrariando o 

requisito apresentado por Fensel (2001) e Petrovic et al. (2001).  

 A modelação baseada em quatro componentes genéricas faz, também, com 

que diversos equívocos possam surgir aquando da sua utilização/aplicação, dado que, 

a cada componente genérica surgem associadas várias subcomponentes. Esta 

situação leva a que o utilizador da mesma se veja envolvido num grau de 

complexidade que não era inicialmente esperado, contrariando também o requisito 

de Ushold & King (1995). Estes autores afirmam que a identificação e compreensão 

das componentes mais relevantes para a modelação/definição, e as relações entre as 

mesmas, devem ser potenciadas através da utilização/aplicação de determinada 

proposta de modelação/definição. 
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4.4 | Taxonomia/tipologia de modelos de negócio baseados na Internet 

 Ao longo do tempo, vários têm sido os autores a propor tipologias para a 

classificação de Modelos de Negócio baseados na Internet com base em vários 

critérios - ex. política de preços ou relacionamento com o cliente - diferenciando-

se entre si de acordo com o factor em que tendem a focar-se (Pateli & Giaglis 

2004) podendo o mesmo traduzir-se em: (1) critério de classificação (Timmers 

1998) (Linder & Cantrel 2000) (Tapscott et al. 2000) (Rappa 2001) ou (2) objectos 

classificados (Weill & Vitale 2001). 

 Pese embora a existência de várias propostas quanto à taxonomia dos 

Modelos de Negócio baseados na Internet - resultantes da necessidade dos 

investigadores em classificar esses mesmos modelos de negócio, de forma a facilitar 

a sua análise, contextualização e estudo - existe ainda a necessidade de encontrar 

uma taxonomia exaustiva, capaz de englobar todo este universo (Pateli & Giaglis 

2004). Esta dificuldade na obtenção de uma taxonomia universal é provocada: (1) 

pelos diferentes modelos construídos sobre diferentes perspectivas (Wang & Chan 

2003) (Pateli & Giaglis 2004) e (2) pela natureza evolutiva, adaptativa e dinâmica da 

Internet e dos negócios que nela se baseiam (Wang & Chan 2003). Efectivamente, a 

questão reside não na proposta de um taxonomia, mas na obtenção de uma 

"taxonomia evolutiva" e universal (Wang & Chan 2003), capaz de se coadunar com 

as características intrínsecas da Internet. 

 Na tentativa de suprir a limitação identificada, Wang & Chan (2003), embora 

cientes da impossibilidade de construir um modelo universal capaz de explicar 

todos os modelos de negócio baseados na Internet (taxonomia) e de se adaptar à 

sua natureza evolutiva, propuseram uma esquematização gráfica do Modelo BERT. 

Este modelo traduz-se na comparação de algumas das mais importantes 

contribuições para a classificação dos Modelos de Negócio baseados na Internet, 

propostas por Bambury (1998) Eisenmann (2002) Rappa (2001) e Timmers (1998) - 

vd. Tabela 7. 
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Autor 

Categorias e 

Subcategorias de 

Modelos 

Critério 

Bambury (1998) 
2 Categorias 

14 Subcategorias 

Classificação dos modelos de negócio de 

acordo com o(s) fluxo(s) de informação (troca, 

interacção e actividades de natureza 

transaccional) 

Eisenmann (2002) 8 Categorias 
Sem critério definido - baseado na análise e 

estudo de casos práticos  

Rappa (2001) 9 Categorias 
Sem critério definido - baseado na análise e 

estudo de casos práticos 

Timmers (1998) 11 Categorias 

Modelos de Negócio classificados de acordo 

com a construção da cadeia de valor e o seu 

grau de inovação 

 

Tabela 8 - Taxonomias para classificação de modelos de negócio na Internet por autor e critério(s) 

FONTE: Timmers (1998) Bambury (1998) Eisenmann (2002) Rappa (2001) Wang & Chan (2003) 

Lambert (2006) 

 

 Da análise, estudo e tratamento das pesquisa de cada um dos quatro autores, 

Wang & Chan (2003) foram capazes de sumarizar a totalidade das categorias e 

subcategorias propostas em três grandes blocos: (1) Modelo Gift, (2) Modelo de 

Troca Directa, e (3) Modelo de Troca Indirecta e um quarto - Modelo Híbrido - 

resultante das combinação de características pertencentes aos três blocos principais, 

na esperança de conseguirem propor uma taxonomia capaz de englobar uma maior 

quantidade de modelos de negócio baseados na Internet- vd. Figura 18. 

 Wang & Chan (2003) utilizam como ponto de referência para a sua 

taxonomia o ponto de vista da organização, ou seja, e segundo os próprios autores, 

o ponto de vista negocial (business point of view), como forma de evitar divergências 

significativas resultantes da alteração do ponto de referência da taxonomia proposta, 

visto que entre os quatro autores do modelo BERT o mesmo centra-se, ora no 

produto, ora na fonte de receita. 
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 Os pontos seguintes visam apresentar e descrever os três blocos principais 

e o Modelo Híbrido, pertencentes à proposta de uma taxonomia universal por 

Wang & Chan (2003). 

 

4.4.1 | O modelo gift 

 As transacções que ocorrem na Internet não são, na sua maioria, financeiras, 

o que não inviabiliza a captura de valor que possa, consequentemente, ser 

transformado/adaptado para um modelo de negócio (Wang & Chan 2003) fazendo 

uso da natureza gratuita do(s) fluxo(s) de informação que caracterizam a Internet 

(Bambury 1998). O Modelo Gift é proposto por Wang & Chan (2003) como a 

solução para classificar e agrupar este mesmo tipo de modelos de negócio, 

tendencialmente "gratuitos", sendo que existem diferentes tipos de modelos de 

negócio "gratuitos" (Wang & Chan 2003), apoiados na filosofia "Free as business" 

(Osterwalder & Pigneur 2010).  

 Efectivamente, estes modelos de negócio podem: (1) ser condicionalmente 

gratuitos (2) gratuitos por determinado período temporal, (3) oferecer 

determinadas funcionalidades/recursos gratuitamente mas cobrar pelo acesso a 

funcionalidades/recursos mais avançados (Wang & Chan 2003). Estes três tipos 

surgem associados ao conceito mais tarde apelidado de Freemium por Fred Wilson 

(2006) assente na prática de versioning - a criação de diferentes versões de 

conteúdos com diferentes formas de acesso - e que surge subdividido em duas 

subcategorias: (1) feature-limted freemiums (FLF) que consistem na oferta gratuita de 

uma versão básica de um determinado produto ou serviço com características 

limitadas e a cobrança pelo acesso a características adicionais ou (2) os time-limited 

freemiums (TFL) onde o acesso a todas as características de um determinado 

serviço ou produto é gratuito mas apenas por um determinado hiato temporal 

(Niculescu & Wu 2011). Wang & Chan (2003) apresentam ainda um quarto modelo 

de negócio com base na gratuitidade no acesso a determinado produto ou serviço 

com o intuito de implementar a empresa e o produto/serviço que oferece, modelo 

esse sustentado maioritariamente pela publicidade. 



 

 | 64 | 

Cliente Vendedor/Prestador
de serviçoServiço / produto / informação (SIP)

 Independentemente da forma de operar de cada um destes tipos de 

modelos de negócio "gratuitos", todos eles fazem uso da condição gratuita do(s) 

fluxo(s) de informação na Internet, proclamada por Bambury (1998), como forma 

de criar valor e receitas de diferentes actores/intervenientes. No entanto, e 

socorrendo-se na condição evolutiva da Internet, Wang & Chan (2003) advertem 

que nenhum negócio poderá sobreviver por um longo período de tempo baseando-

se unicamente num Modelo Gift. A Figura 20 visa esquematizar as relações que 

ocorrem num Modelo Gift entre o vendedor/prestador do serviço e o cliente. 

 

 

 

 

Figura 20 - Esquematização do Modelo Gift e das trocas de serviço, produto ou informação (SIP) 
entre o cliente e vendedor/prestador de serviço 

FONTE: Adaptado de Wang & Chan (2003) 

 

4.4.2 | O modelo de troca directa 

 O Modelo de Troca Directa é baseado nas relações entre o cliente e o  

vendedor/prestador de serviço, e nas transacções de serviços, informação ou 

produtos que os mesmo efectuam entre si mediante uma determinada 

contrapartida - outro tipo de serviços, informação ou produtos (SIP) ou, na grande 

maioria dos casos, uma contrapartida financeira (Wang & Chan 2003). Este modelo 

compreende a relação entre dois intervenientes, onde a transacção entre ambos 

ocorre mediante pagamento ou troca directa entre um determinada serviço, 

produto ou informação por outro tipo de serviço, produto ou informação (Wang & 

Chan 2003). 

 Assim, uma transacção directa ocorre entre dois actores/intervenientes, não 

havendo necessidade de agregação ou integração de informação entre vários 

actores/intervenientes para possa ocorrer (Wang & Chan 2003). É exemplo deste 
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Cliente Vendedor/Prestador
de serviço

SIP

SIP ou Contrapartida financeira

tipo de Modelo de Negócio na Internet, a venda de produtos online. A Figura 21 

visa esquematizar as trocas existentes num Modelo de Negócio de Troca Directa. 

 

 

 

 

Figura 21 - Esquematização do Modelo de Troca de Directa e das trocas - SIP e contrapartidas 
financeiras - entre o cliente e o vendedor/prestador de serviço 

FONTE: Adaptado de Wang & Chan (2003) 

 

4.4.3 | O modelo de troca indirecta 

 Este Modelo de Negócio na Internet diferencia-se do anterior devido à 

intervenção de terceiros (outros actores/intervenientes) como forma de permitir a 

ocorrência de determinada transacção entre fornecedor(es) e cliente(s) (Wang & 

Chan 2003). Estes actuam como facilitadores da transacção entre os fornecedor e 

cliente, ao providenciarem serviços de valor acrescentado, ou infra estruturas que 

potenciem a ocorrência dessa mesma transacção, sendo os actores/intervenientes 

principais neste tipo de modelo de negócio. 

 Os agentes/intermediários geram receita ao permitir a ocorrência da 

transacção, sendo que essa mesma receita ocorre de um entre quatro tipos 

possíveis de Modelos de Troca Indirecta, classificados por Wang & Chan (2003) de 

acordo com a fonte de receita do agente/intermediário - fornecedor, cliente ou 

ambos. 

!  Tipo I 

 No Modelo de Troca Indirecta do Tipo I, o agente/intermediário obtém 

receita ao cobrar ao fornecedor por determinado serviço, produto ou informação, 

nomeadamente, taxas de instalação, taxas de transacção e/ou comissões de serviço 

e se, devido à sua actuação, a transacção entre fornecedor e cliente for bem 

sucedida (Wang & Chan 2003).  
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Cliente Vendedor/Prestador
de serviço

Contrapartida financeira

SIP

Actores/
intervenientes 

terceiros

SIP

Contrapartida
Financeira

SIP

 Por outro lado, o agente/intermediário providencia determinado serviço, 

produto ou informação que o fornecedor não é capaz de proporcionar ao seu 

cliente (Wang & Chan 2003). Neste tipo de modelo a receita é oriunda apenas da 

relação entre o agente/intermediário com o fornecedor - vd. Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Esquematização do Modelo de Troca Indirecta do Tipo I e das trocas ocorridas entre 
clientes, vendedores/prestadores de serviços e actores/intervenientes terceiros 

FONTE: Adaptado de Wang & Chan (2003) 

!  Tipo II 

 O Modelo do Tipo II, resulta do facto de os agentes/intermediários 

cobrarem aos clientes de determinado serviço, produto ou informação uma 

comissão pela sua posição de intermediação (Wang & Chan 2003). Este tipo é em 

muito semelhante ao primeiro, variando apenas na fonte de receita para os 

actores/intervenientes terceiros - ao invés de obterem receita tanto de 

fornecedores como de clientes, apenas a vão obter do lado dos clientes, sendo esse 

mesmo valor capaz de cobrir os custos de transacção de determinado serviço, 

produto ou informação realizada por terceiros ao fornecedores (Wang & Chan 

2003). A fonte de receita deste tipo de modelo esta na relação entre o 

agente/intermediário e o cliente - vd. Figura 23. 
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Cliente Vendedor/Prestador
de serviço

Contrapartida financeira

SIP

Actores/
intervenientes 

terceiros

SIP

Contrapartida
Financeira

SIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Esquematização do Modelo de Troca Indirecta do Tipo II e das trocas ocorridas entre 
clientes, vendedores/prestadores de serviços e actores/intervenientes terceiros 

FONTE: Adaptado de Wang & Chan (2003) 

 

!  Tipo III 

 O Modelo de Tipo III transpõe para a Internet o "modelo de negócio 

tradicional" utilizado por agentes/intermediários. O intermediário adquire 

determinado serviço, produto ou informação a um fornecedor, vendendo-o de 

seguida, mediante pagamento, ao cliente, obtendo a sua receita através da diferença 

entre o preço de compra ao fornecedor e o preço de venda ao cliente (Wang & 

Chan 2003) - vd. Figura 24. 

 

 

 

 

 



 

 | 68 | 

Cliente Vendedor/Prestador
de serviço

Contrapartida financeira

SIP

Actores/
intervenientes 

terceiros

SIP

Contrapartida
Financeira

SIP

Contrapartida
Financeira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Esquematização do Modelo de Troca Indirecta do Tipo III e das trocas ocorridas entre 
clientes, vendedores/prestadores de serviços e actores/intervenientes terceiros 

FONTE: Adaptado de Wang & Chan (2003) 

 

 

!  Tipo IV 

 Dos três tipos de modelos apresentados, e analisados, anteriormente surge 

a característica comum de que o agente/intermediário apenas obtém a sua receita 

de um dos outros dois tipos de agentes/intervenientes envolvidos no modelo de 

negócio - ou fornecedor ou cliente (Wang & Chan 2003). No entanto, existe um 

quarto tipo de modelo que representa situações em que o agente/intermediário é 

capaz de obter receita tanto do fornecedor como do cliente. Neste tipo de Modelo 

de Troca Indirecta, o agente/intermediário desempenha um papel mais "activo" no 

modelo de negócio ao transaccionar serviços, produtos ou informação com clientes 

e fornecedores, sendo ressarcido por ambos - vd. Figura 25. 
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Cliente Vendedor/Prestador
de serviço

Contrapartida financeira

SIP

Actores/
intervenientes 

terceiros

SIP

Contrapartida
Financeira

SIP
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Figura 25 - Esquematização do Modelo de Troca Indirecta do Tipo IV e das trocas ocorridas entre 
clientes, vendedores/prestadores de serviços e actores/intervenientes terceiros 

FONTE: Adaptado de Wang & Chan (2003) 

 

4.4.4 | O Modelo híbrido 

 Os Modelos Gift, Troca Directa e Troca Indirecta, apresentam-se como os 

três principais blocos em que assente a proposta de uma taxonomia universal para a 

classificação e categorização dos modelos de negócio na Internet segundo Wang & 

Chan (2003). No entanto, para estes autores, existem modelos de negócio 

pertencentes ao modelo BERT que não são enquadráveis em nenhum dos três 

blocos acima descritos. 

 Como forma de classificar estes modelos em questões e após identificarem 

que os mesmos se caracterizavam pela partilha de característica de dois dos três 

principais blocos ou, inclusive, de cada um dos três blocos, Wang & Chan (2003) 

acrescentaram uma quarta categoria à sua proposta de taxonomia universal - os 

Modelos Híbridos. 

 Assim, e de acordo com a justificação apresentada para a criação desta 

categoria de modelos de negócio na Internet, Modelos Híbridos, são modelos de 

negócio que apresentam características e que podem ser definidos e classificados 

utilizando características pertencentes ao três principais blocos da taxonomia 

universal proposta por Wang & Chan (2003). 
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4.4.5 | Conclusão/Crítica 

 O tratamento do modelo BERT por Wang & Chan (2003), embora se 

traduza numa importante contribuição para uma taxonomia "universal" para os 

Modelos de Negócio baseados na Internet, apresenta algumas condicionantes.  

 A utilidade e aplicabilidade das pesquisas efectuadas ao nível dos modelos de 

negócio digitais ou modelos de negócio baseados na Internet em relação à 

classificação de modelos de negócio para serviços web only é ainda limitada. 

Adoptando a sugestão Lambert (2006) à temática dos modelos de negócio para 

serviços web only, existe a necessidade de esta temática ser avaliada à luz da 

taxonomia apresentada, com critérios adequados e de acordo com a definição e as 

componentes utilizadas para o estudo e análise dos modelos de negócio para este 

mesmo tipo de serviços.  

 Wang & Chan (2003), parecem antecipar a sugestão de Lambert (2006) ao 

afirmarem que estavam cientes das limitações da sua proposta de taxonomia 

"universal" - devido ao carácter evolutivo das modelos de negócio na Internet - 

advertindo que a inclusão de mais componentes poderá traduzir-se como um 

importante contributo para a melhoria da taxonomia proposta, ao complementar e 

melhor descrever e analisar cada uma das quatro categorias propostas. 

 No entanto, deverá ser condição essencial para a inclusão de mais 

componentes à proposta de Wang & Chan (2003), a sugestão de Bailey (1994) de 

que, uma taxonomia ou tipologia de modelos de negócio, deve ser baseada num 

número de variáveis restrito sob pena de um aumento exponencial da 

complexidade da tarefa em si e do próprio output, o que poderá levar a 

interpretações díspares e a uma consequente falta de consenso ao nível da 

interpretações dos critérios utilizados para a classificação dos modelos de negócio. 

Esta sugestão foi mais tarde apoiada por Lambert (2006) 

 Wang & Chan (2003) provaram, através do desenvolvimento de um 

julgamento subjectivo, serem capazes de criar uma tipologia geral ou "universal" 

através da agregação, fusão, adaptação e comparação de categorias bastante 

pertinente, sem que daí resultasse a perda de aspectos importantes de cada uma 

das tipologias individuais do Modelo BERT. Os autores conseguiram também 
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manter a simplicidade das propostas de onde partiu a sua taxonomia, algo que, 

segundo Lambert (2006) é condicionante essencial na busca por uma taxonomia 

"universal".  

 Assim, este raciocínio de agregação, fusão, adaptação e comparação de 

categorias, surge como uma estratégia sólida na procura por novas componentes 

com vista à complementação da taxonomia "universal" de Wang & Chan (2003) na 

perspectiva de obter um melhor e mais completo enquadramento na modelação e 

tipificação de Modelos de Negócio para serviços web only enquanto Modelos de 

Negócio baseados na Internet, embora com as especificidades resultantes da sua 

definição - vd. Ponto 3.2. 
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5 | Modelos de negócio para serviços web only 

 Dada a definição apresentada anteriormente para negócios baseados na 

Internet, poderão os modelos de negócio para serviços web only ser considerados 

como parte integrante desta mesma denominação. 

 No entanto, e baseando-nos na definição do conceito de serviço web only - 

vd. Ponto 3.2 - a modelação/definição do modelo de negócio para este tipo de 

serviços deverá levar em linha de conta as condicionantes que a mesma impõe 

quando comparada a definição de um negócio baseado na Internet. 

 Estas condicionantes surgem associadas, maioritariamente, ao carácter mais 

generalistas do negócios baseados na Internet uma vez que, esta denominação, 

engloba também a transacção de produtos através do canal digital Internet - ex. e-

commerce. Assim, muitas das questões relativas à definição/modelação de modelos 

de negócio baseados na Internet e a sua aplicabilidade à questão dos serviços web 

only são desbloqueadas através da interpretação da definição deste mesmo tipo de 

serviços. 

 Através do enquadramento da temática previamente apresentada, existem 

várias condicionantes que podem ser apontadas às propostas de 

modelação/definição de negócios baseados na Internet e, em especial, à temática 

dos serviços web only: 

1. Inexistência de contribuições que foquem especificamente a temática dos 

serviços web only devido à inexistência de consenso quanto à sua correcta 

definição e âmbito; 

2. Propostas de modelação/definição "universais", resultantes maioritariamente 

da aglomeração e procura por componentes comuns entre diversos estudos 

da temática dos negócios baseados na Internet, que não cumprem os 

requisitos/condições características de uma ontologia; 

3. Carácter evolutivo dos modelos de negócio baseados na Internet torna 

rapidamente obsoletas as propostas de definição/modelação existentes 

(Wang & Chan 2003) (Lambert 2006) tornando-as incapazes de 

correctamente definir, modelar ou integrar modelos emergentes ou 

resultantes de possíveis evoluções; 
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Negócios Baseados na Internet

Serviços web only

4. Utilização de diagramas de afinidade - ferramenta que permite a organização 

de ideias em categorias de acordo com a similaridade identificada - para a 

construção de propostas de definição/modelação de modelos de negócio. A 

escolha desta ferramenta leva a que o carácter evolutivo dos negócios 

baseados na Internet, referido por Wang & Chan (2003) e Lambert (2006) 

seja negligenciado uma vez que a proposta de modelação/definição alcançada 

é unicamente baseada em contribuições já existentes. Como tal, a proposta 

não integra os modelos resultantes de evoluções nem é passível de prever 

possíveis modelos emergentes (Wang & Chan 2003) (Lambert 2006); 

5. O serviços web only eram, à data da contribuição mais recente apresentada -

ano de 2005 - um tipo de serviço emergente e cuja definição não é, até aos 

dias de hoje, consensual. 

 

 Considerando as condicionantes acima apresentadas, é objectivo deste 

ponto apresentar uma proposta de definição/modelação de modelos de negócio 

aplicável à realidade dos negócios baseados na Internet mas, com particular 

incidência, numa das categorias integrantes desta temática - os serviços web only. Vd. 

Figura 26. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 26 - Serviços web only como parte integrante dos negócios baseados na Internet 
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 Para tal, e considerando a afirmação de Rayport (1999) de que, no final, um 

negócio baseado na Internet é, apenas e só, mais um tipo de negócio se 

considerarmos a sua principal finalidade de criação e captura de valor dentro da 

value network da organização - fornecedores, clientes, parceiros e canais de 

distribuição - a proposta de uma definição/modelação de um modelo de negócio 

apresentada neste ponto, estará assente no cruzamento da definição de um serviço 

web only com a análise detalhada: 

1. Do modelo "universal" de Wang & Chan (2003). Esta é a proposta 

"universal" que melhor define a maioria dos modelos de negócio baseados 

na Internet apresentando, no entanto, alguma condicionantes devido ao 

carácter evolutivo da Internet e dos modelos que se baseiam neste canal 

digital; 

2. Do Business Model Canvas de Osterwalder & Pigneur (2010), tido como a 

proposta mais utilizada na modelação de modelos de negócio actualmente. 

Tal, deve-se ao facto desta proposta satisfazer todas as características 

próprias de uma ontologia, ser passível de modelar e enquadrar a grande 

maioria dos modelos de negócios conhecidos e por se traduzir numa 

abordagem baseada na inovação - característica importante face ao carácter 

evolutivo previamente referido; 

3. De contribuições e propostas de modelação de comunidades científicas 

ligadas ao estudo da temática do negócios baseados na Internet - e-business, 

estratégia, tecnologia e sistemas de informação - e que visa procurar garantir 

que as contribuições de cada uma destas comunidades científicas sejam 

considerada na proposta de modelação a criar.  

 A Figura 27 visa sumarizar o processo utilizado na elaboração da proposta 

pretendida sendo que o ponto de interrogação (?) pretende representar aquele que 

será o output deste ponto do estudo. 
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Figura 27 - Esquematização gráfica do processo de elaboração da proposta de definição/modelação 
de negócio para serviços web only 

  

 Apresentados os critérios a utilizar na proposta de definição/modelação a 

criar, podemos constatar que algumas das sugestões apresentadas em estudos e 

pesquisas anteriores são consideradas. Efectivamente, para Wang & Chan (2003), 

Pateli & Giaglis (2004), Shafer et al. (2005) e Lambert (2006), os estudos e 

contribuições prévias relativamente à temática dos Modelos de Negócio baseados 

na Internet, desde que alinhados ao nível da definição do conceito de Modelo de 

Negócio, devem ser levados em linha de conta, constituindo um boa condição inicial 

aquando da intenção de apresentar novas contribuições para esta mesma temática. 

 Por outro lado, a proposta a de definição/modelação a apresentar será 

também baseada na julgamento e análise crítica do autor como forma de procurar 

responder à questão central representada, processo também utilizado por outros 

autores em estudos semelhantes - Alt & Zimmermann (2001), Wang & Chan (2003) 

e Shafer et al. (2005) 
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5.1 | Definição/modelação de modelos de negócio para serviços web 

only 

 A proposta de modelação a apresentar será elaborada, como anteriormente 

referido, com base no processo representado na Figura 27. No entanto, este 

processo deverá ir ao encontro das recomendações de Bailey (1994), Wang & Chan 

(2003) Pateli & Giaglis (2004) e Lambert (2006), quanto às componentes em que a 

mesma se deve basear de forma a garantir uma definição/modelação de negócios 

para serviços web only relevante.  

 Para tal, importa considerar que, o enquadramento teórico efectuado 

permitiu verificar a existência de diversas condicionantes que devem ser agora 

consideradas, nomeadamente: 

1. Excesso de propostas de modelação de vários autores e origens 

disciplinares; 

2. Excesso de componentes utilizados em determinadas propostas; 

3. Simplismo/Escassez de componentes patente em determinadas 

propostas; 

4. Relevância de alguns dos componentes utilizados; 

5. Redundância de alguns dos componentes utilizados dentro de uma 

mesma proposta; 

6. Aplicabilidade de alguns dos componentes utilizados à temática dos 

Modelos de Negócio baseados na Internet e, em especial, aos serviços 

web only.  

 A proposta deverá apresenta-se como sendo simples mas não "simplista" na 

escolha das componentes a utilizar permitindo, desta forma, alcançar um maior grau 

de complexidade ao evitar uma eventual irrelevância, falta de redundância, excesso 

ou escassez de componentes para a sua modelação.  

 Efectivamente, a procura da simplicidade na modelação permite alcançar a 

complexidade necessária ao tratamento da temática dos modelos de negócio 

baseados na Internet e, em especial, aos serviços web only, devendo a 

definição/modelação de modelos de negócio ser, sempre que possível, baseada num 

número de variáveis restrito de forma a evitar um aumento exponencial e uma 
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difícil circunscrição da complexidade da tarefa (Bailey 1994) - ou seja, a o recurso à 

"complexidade da simplicidade". 

 É objectivo deste ponto a proposta de uma definição de um modelo de 

negócio com  base na apresentação e enquadramento das componentes que se 

traduzirão nos "blocos" que ajudarão a definir os conceitos essenciais de um 

modelo de negócio para serviços web only, permitindo, também, evidenciar as 

relações entre cada um desses mesmos blocos. Para tal, serão consideradas as 

características próprias de uma ontologia, de forma a que esta proposta se possa 

traduzir como uma contribuição relevante para o estudo da temática em questão. 

 A proposta de definição de um negócio para serviço web only apresentada 

está assente em quatro "pilares" ou "blocos" principais:  

1. Proposição de valor, que compreende as características diferenciadoras 

do serviço, que originam benefícios quantitativos ou qualitativos juntos dos 

utilizadores traduzindo-se no valor que organização oferece aos 

clientes/utilizadores; 

2. Value Network, por onde a proposta de valor é distribuída entre a 

organização, entidades terceiras, clientes e fornecedores, e de onde ocorre 

a criação de valor para os diversos actores/intervenientes através da compra, 

venda, troca de um serviço; 

3. Investigação, Desenvolvimento e Inovação com vista a incorporar o(s) 

fluxo(s) de informação e serviço decorrentes da disseminação do serviço 

junto da value network e a consequente melhoria e/ou adaptação do mesmo 

às necessidades dos clientes/utilizadores e às características evolutivas 

previamente abordadas; 

4. Aspectos Financeiros que são transversais aos três primeiros "pilares" ou 

"blocos" e que visam aferir a viabilidade financeira e probabilidade de 

sucesso do modelo de negócio definido/modelado. 

 A estes quatro "pilares" ou "blocos" acrescem o(s) fluxo(s) de informação e 

de serviço, que permitem o "relacionamento" e a retroactividade entre as diversas 

componentes e "pilares" da proposta. 
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5.1.1 | Proposição de valor  

 A primeiro "pilar" ou "bloco" surge associado às características do serviço a 

ser prestado pela organização. A proposição de valor traduz-se, sumariamente, na 

diferenciação do serviço prestado quando comparado com aqueles que são 

prestados pelos concorrentes.  

 Os negócios baseados na Internet e, por inerência, os serviços web only, 

permitem três estratégias ao nível da diferenciação entre concorrentes que, 

consequentemente, se traduzem na proposição de valor: (1) inovação através da 

oferta de serviços complementares, customizados ou inexistentes até então, (2) 

liderança pelo custo ou (3) um nível de serviço e relacionamento com o 

consumidor de nível preemium, todas elas proporcionadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação características da Internet (Osterwalder & Pigneur 2002) 

e o(s) fluxo(s) que essas mesmas tecnologias permitem entre a 

organização/prestador de serviço e os utilizadores/clientes. 

 A inovação através da oferta de serviços complementares, customizados ou 

inexistentes até então (1) surge associada aos fluxos de informação e serviços 

desbloqueados  pelas tecnologias de informação comunicação permitindo que as 

organizações possam incluir características novas e relevantes (Osterwalder & 

Pigneur 2002). Um exemplo desta estratégia é a customização em massa (Piller et al. 

2000) resultante da total digitalização dos serviços web only, que permite à 

organização oferecer valor aos utilizadores/clientes dos seus serviços através da 

adaptação dos mesmos ao perfil de cada um dos seus utilizadores. Estes escolhem 

quais as características que pretendem usufruir aquando da aquisição e/ou utilização 

do serviço podendo, posteriormente, requerer ou dispensar mais características ao 

serviço prestado, numa óptica de pay-per-use ou pay as you go. Efectivamente, esta 

customização pode ser obtida através de uma gestão self-service por parte do 

consumidor das características/recursos do serviço que requer com claras 

vantagens para o prestador de serviços principalmente ao nível das economias de 

escala. 

 A segunda estratégia - liderança pelo custo (2) (Osterwalder & Pigneur 

2002) - resulta da poupança resultante da disponibilização de um produto/serviço 

através da Internet que permite também a eliminação de (alguns) intermediários 
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(Benjamin & Wigand 1995), que é, posteriormente, reflectida no preço de venda ao 

utilizador/cliente. 

 A última das estratégias passa pelo proporcionar de um nível de serviço e 

relacionamento com o cliente de nível preemium (3) é resultado da possibilidade de, 

através da Internet e das suas tecnologias de comunicação e informação, a 

organização poder disponibilizar um leque de serviços complementares que 

potenciam o valor do serviço nuclear disponibilizado ao utilizador/cliente 

(Osterwalder & Pigneur 2002). São exemplos desta estratégia a disponibilização de 

actualizações do serviço requisitado, formações digitais e suporte customizado ao 

cliente através da articulação com a primeira estratégia referida. 

 Da utilização de uma das três estratégias apresentadas, ou agregação das 

mesmas, resulta um serviço diferenciador, e que apresenta benefícios quantitativos - 

ex. preço ou velocidade do serviço - ou qualitativos - design ou experiência do 

consumidor - para o utilizador/cliente do mesmo. 

 No entanto, a esta primeira componente da proposição de valor importa 

acrescentar uma segunda componente - a(s) capacidade(s). Efectivamente, para que 

a organização seja capaz de fazer chegar a sua proposta de valor a diferentes 

utilizadores/clientes, deve ser capaz de garantir padrões de acção que permitam que 

o seu serviço possa chegar ao mercado de forma eficaz e que essa mesma 

capacidade o distinga dos seus concorrentes (Wallin 2000) (Petrovic et al. 2001). 

 A Figura 28 visa sumarizar as relações entre as componentes pertencentes 

ao primeiro "pilar" ou "bloco" que, por sua vez, permitem a proposição de valor do 

serviço web only. 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Relação entre as componentes integrantes da proposição de valor de um serviço web only 
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5.1.2 | Value network 

 O segundo "pilar" traduz-se como a rede por onde a proposta de valor é 

distribuída entre a organização, entidades terceiras, clientes e fornecedores, e a 

partir de onde ocorre a criação de valor para os diversos actores/intervenientes 

através da compra, venda ou troca de determinado serviço e partilha de informação 

entre todos os envolvidos na "rede" (Petrovic et al. 2001) (Dubosson-Torbay et al. 

2002).  

 A value network assume-se como fundamental, sendo o "pilar" onde o 

impacto dos fluxos de serviço e de informação assumem um papel mais relevante e 

onde são mais necessários como forma de articular e potenciam o envolvimento de 

todos os integrantes na "rede". Efectivamente, as tecnologias de informação e 

comunicação tiveram forte impacto na forma como a organização se relaciona e 

dissemina o seu serviço ao longo da sua value network (Osterwalder & Pigneur 

2002). 

 As componentes a considerar na definição deste "pilar" são: (1) relação com 

o cliente e (2) segmentação dos consumidores. 

! Relação com o cliente 

 Dadas as características particulares do negócio de serviços web only - 

unicamente digital e sem contacto cara-a-cara (Osterwalder & Pigneur 2002) - a 

relação com o cliente (1) assume uma importância bastante relevante devido a 

questões de lealdade e satisfação do consumidor (Rayport 1999) para com o 

serviço e a recolha de informação relativamente para o mesmo (Osterwalder & 

Pigneur 2002). Efectivamente, a relação com o cliente é fundamental como forma de 

monetizar o serviço, através da fidelização e satisfação do consumidor pelo serviço 

prestado (Rayport 1999). 

 Por outro lado, a recolha de informação junto do consumidor, relativamente 

ao serviço prestado é também uma parte importante desta componente. Esta 

recolha permite a obtenção de dados importante com vista à descoberta de novas 

oportunidades de negócio e/ou melhorias nos serviços actualmente prestado e, 

consequentemente, na satisfação do consumidor (Osterwalder & Pigneur 2002). Por 

sua vez, e como anteriormente referido, este aumento da satisfação terá também 
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impacto na fidelização do cliente, permitindo à organização um aumento ao nível do 

retorno obtido pelo serviço prestado. 

! Segmentação dos consumidores 

 A segmentação dos consumidores no canal digital da Internet é bastante 

diferente de outros negócios que utilizam outros canais de distribuição, sendo que 

o market scope de um serviço web only apresenta características diferenciadoras com 

especial destaque para as noções de distância e tempo (Afuah & Tucci 2001). 

Efectivamente, um serviço web only não conhece, teoricamente, qualquer restrição 

geográfica e está disponível ininterruptamente ao longo do tempo, ou seja, é 

resiliente. 

 Estas características haviam sido destacadas anteriormente por Crosbie 

(1998) que, devido à capacidade da Internet em permitir que os conteúdos digitais 

estejam disponíveis para uma audiência global - através da deslocalização digital - a 

geografia deixa de ser um problema, excepção feita no que toca às barreiras 

linguísticas e culturais de cada país/comunidade (Thurman 2007). Esta conclusão foi 

mais tarde reforçada por Seib (2002) ao levantar a possibilidade de que a distância 

poderá tornar-se irrelevante na era da digitalização e por Gasher & Gabrielle (2004) 

que anunciaram a "morte da distância" como uma das principais características da 

comunicação mediada pela Internet.  

 No entanto, Chyi & Sylvie (2001) e Thurman (2007) alertam que, apesar de, 

tecnologicamente, a Internet providenciar o acesso a uma audiência global, tal não 

significa que o desafio da conquista dessa mesma audiência esteja apenas na 

disponibilização do serviço digitalmente. 

 As organizações podem confrontar-se com a natureza local dos seus 

serviços e a natureza global da Internet, ou seja, revelarem apetência para o 

"localismo", o que se traduz numa ineficiência económica aquando da tentativa de 

conquistar o mercado de longa distância com um enfoque em conteúdo local dado 

que, a "distância" em relação à fonte de informação e as barreiras linguísticas e 

culturais de cada país/comunidade criam um afastamento que pode ser apelidado de 

"separação psicológica" ou "distância psicológica" (Chyi & Sylvie 2001 & 2010) 

(Thurman 2007). 
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 Esta componente reveste-se também de particular importância visto as 

características da Internet se poderem traduzir numa ameaça para as organizações 

devido às reduzidas barreiras à entrada que potenciam o aparecimento da 

concorrência. Tal facto, leva a que um dos grandes desafios das organizações esteja 

na capacidade de, através da prática de versioning, conseguirem disponibilizar 

serviços capazes de abranger o maior número de segmentos de consumidores em 

diferentes áreas ou segmentos geográficos (Niculescu & Wu 2011). 

 A Figura 29 visa sumarizar as relações entre as componentes pertencentes 

ao segundo "pilar" ou "bloco" que, por sua vez, têm impacto na definição da value 

network  da organização que negoceie serviços web only. Estas relações resultam dos 

fluxos de informação e serviços que são fundamentais na conexão entre as diversas 

partes integrantes da value network. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Relação entre as componentes com impacto na definição da value network de serviço web 
only 
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5.1.3 | Investigação, desenvolvimento e inovação 

 A necessidade de inclusão de um "pilar" que vise a investigação, inovação e 

desenvolvimento do serviço prestado pela organização, surge associada ao carácter 

de evolução rápida característico dos modelos de negócio baseados na Internet 

(Wang & Chan 2003). Esta característica torna rapidamente obsoletas as propostas 

de definição/modelação em que assentam os modelos de negócio para serviços web 

only (Wang & Chan 2003) (Lambert 2006) assim como o próprio serviço prestado, 

tornando-os incapazes de correctamente definir, modelar e/ou antecipar as 

evolução necessárias ao serviço prestado. 

 Este "pilar" engloba três principais componentes: (1) experiência digital do 

serviço, (2) advanced web analytics e (3) competitive intelligence analysis. Estas 

componentes permitem, sumariamente, que a organização monitorize e corrija 

erros ou limitações do serviço prestado e, ao mesmo tempo, 

desenvolva/disponibilize novas características e/ou funcionalidades para esse mesmo 

serviço. 

! Experiência digital do serviço 

 Aquando do estudo, análise e consequente definição de serviços web only, 

surgiu a questão do serviço web only enquanto "bem de experiência digital" - Ponto 

3.4. Efectivamente, os serviços web only são exemplo da definição proposta por 

Nelson (1970) para os bens de experiência, à qual é associável o facto de a Internet 

reduzir os custos de obtenção e partilha de informação (Hoffman & Novak 1996) e 

oferecer novas formas de conhecer o serviço antes de o adquirir (Lynch & Ariely 

2000). 

 "Bens de experiência digital" são bens/serviços cujo verdadeiro valor só é 

percebido pelo consumidor após a experimentação das suas características e 

funcionalidades pois alguma da informação sobre o produto/serviço está relacionada 

com o próprio produto/serviço sendo apenas revelada aquando do seu consumo. 

(Chellappa & Shivendu 2005) (Niculescu & Wu 2011).  

 Nelson (1970) e Shapiro (1983), afirmam que, enquanto a qualidade - o 

propósito para o qual é proposto - de um "bem de experiência" é conhecida 

previamente, os consumidores apenas podem especular se as características e 
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funcionalidades desse mesmo serviço se adequam às suas preferências - apelidada 

como informação privada. Esta mesma especulação é formulada de acordo com 

inputs resultantes de experiências indirectas como: publicidade institucional, 

reputação da empresa ou prestador de serviços,  publicidade boca-a-boca, garantia 

aplicável, experiências passadas (Shapiro 1983), simulação de experiência com o 

serviço (Klein 1998) e/ou feedback do consumidor (Chevalier & Mayzlin 2006).  

 Assim, a experimentação do serviço pelo consumidor assume-se como uma 

importante componente para a investigação e desenvolvimento do serviço em 

questão. Esta experimentação, potencializada pela característica digital dos serviços 

prestados, permite a recolha de informação, detecção de erros e identificação de 

áreas de melhoria de determinado serviço potencializando o desenvolvimento do 

mesmo. 

 Esta é pois uma importante componente não só do "pilar" em análise mas, 

também, de toda a proposta de modelação uma vez que, através dos inputs de 

outros "pilares" e da característica retroactiva do proposta de modelação 

apresentada permite uma constante evolução do serviço prestado, mantendo a 

proposta, e o serviço a modelar, coerente com a característica evolutiva da Internet 

anteriormente referida por Wang & Chan (2003) e Lambert (2006). 

! Advanced web analytics  

 Esta componente visa permitir que a organização seja capaz de efectuar a 

monitorização do serviço que presta aos seus utilizadores/consumidores. A total 

digitalização do serviço web only, disponibilizado, transaccionado e consumido, 

apenas através do canal digital Internet, permite às organizações/prestadores de 

serviços um acompanhamento e monitorização quase constantes da qualidade do 

serviço prestado e uma análise e interpretação desses mesmos dados de uma forma 

mais facilitada. 

Se, anteriormente, o sucesso de um determinado negócio baseado na 

Internet, era aferido pela organização através de indicadores simples como, por 

exemplo, visualizações, taxa de utilização ou downloads, a crescente importância do 

papel do utilizador/cliente veio introduzir a necessidade de uma nova metodologia - 

advanced web analytics (Phippen et al. 2004). Esta tendência é justificável pelo facto 
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da métrica básica - previamente utilizada - ser maioritariamente orientada para a 

análise do desempenho da organização/serviço prestado, tornando os dados obtidos 

irrelevantes para a correcta aferição do sucesso do serviço ou, a obtenção de 

conclusões imprecisas por não considerar a crescente importância da experiência 

do consumidor para aferição do sucesso/qualidade do serviço prestado (Phippen et 

al. 2004). 

A metodologia de advanced web analytics, define-se como a monitorização e 

interpretação da utilização de um determinado serviço, de forma a que uma 

organização posso melhor compreender as interacções complexas entre o 

utilizador/cliente e a capacidade/oferta do serviço, permitindo também potenciar a 

relação com o cliente e as vendas (Aberdeen Group 2000). 

A medição, colecção, tratamento e análise de indicadores do serviço 

permite à organização, uma melhor compreensão e/ou melhoria do serviço 

prestado, adequando-o aos padrões de consumo/utilização dos utilizadores/clientes 

(Phippen et al. 2004). Posteriormente, e consoante os objectivos definidos pela 

organização, esta metodologia permite medir o sucesso do serviço de acordo com 

parâmetros como: (1) investimento, (2) rendibilidade, (3) eficiência, (4) utilidade, (6) 

vantagem competitiva ou (7) comportamento do consumidor  (Phippen et al. 2004). 

A estratégia óptima de aplicação desta metodologia passa pela combinação da 

informação obtida com vista à optimização do serviço prestado como forma de 

satisfazer os clientes e, consequentemente fidelizá-los ao serviço, mas também 

atrair novos utilizadores (Whitecross 2002). 

 A principal atractividade desta componente reside, no facto de a Internet 

dotar a organização/prestador de serviço da capacidade de obter uma grande 

colecção de dados (Phippen et al. 2004) sem que, para tal, tenha de requerer a 

autorização do utilizador/cliente, podendo obtê-los, maioritariamente - através da 

subcontracção de serviços especializados nesta função como, por exemplo, o Google 

AnalyticsTM. No entanto, os dados obtidos não se traduzirão em melhorias 

qualitativas e quantitativas para o serviço e o utilizador/cliente do mesmo se a 

organização/prestador de serviço não for capaz de interpretá-los e aplicar as 

conclusões/soluções alcançadas (Phippen et al. 2004). 
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Esta facilidade, e quase necessidade, por parte da organização, em 

monitorizar constantemente o serviço prestado traduz-se numa contribuição 

relevante para o desenvolvimento e inovação do serviço prestado ao cliente. Por 

outro lado, a componente advanced web analysis surge associada à experiência digital 

do serviço prestado, e deverá ser vista como o principal meio para obter os dados 

resultantes dessa mesma experimentação do serviço por parte dos 

utilizadores/clientes. 

! Competitive intelligence analysis 

A inclusão desta componente prende-se com a necessidade crescente da 

organização/prestador de serviço ser capaz de agregar informação sobre a área de 

negócio em que opera, parceiros, concorrentes e tendências de mercado de forma 

a poder efectuar decisões estratégicas plenas de pertinência e que se traduzam na 

obtenção de vantagens competitivas sobre o mercado (Pawar & Sharda 1997). 

 A informação disponível na Internet é vasta, estando disponível através de 

várias fontes e formas (Pawar & Sharda 1997). Com o desenvolvimento da Internet, 

as organizações/prestadores de serviços são capazes de procurar, coleccionar, 

processar, analisar (Pawar & Sharda 1997), disseminar e incorporar a informação ao 

longo do desenvolvimento do seus modelos de negócio com uma contribuição 

crescente ao nível da investigação, desenvolvimento e inovação dos serviços que 

disponibilizam.   

 Sprague & Watson (1996) destacam as vantagens: (1) económicas, (2) de 

tempo e (3) de facilidade de acesso e quantidade de fontes de informação; de que as 

empresas a operar no canal digital Internet usufruem. Também, o desenvolvimento 

de software e os serviço facilitadores actualmente disponíveis traduzem-se em 

vantagens importantes para as organizações/prestadores de serviços ao nível da 

análise da envolvente macroeconómica e microeconómica em que operam. 

 Face às facilidades e vantagens que a Internet apresenta, o desafio reside na 

capacidade da organização/prestador de serviço em incorporar a informação obtida 

nos seus processos (Davis & Olson 1985) e, consequentemente, no modelo de 

negócio. Esta capacidade terá impacto directo no sucesso do serviço prestado ao 
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permitir que sejam tomadas decisões estratégicas que influenciarão directamente a 

proposta de valor do serviço, com todos os benefícios que daí resultam.  

  A ligação desta componente a outros "pilares" da proposta é, por si só, um 

exemplo da importância com que a mesma deve ser abordada pela 

organização/prestador de serviço e nos benefícios que os mesmos podem retirar de 

uma abordagem adequada a esta mesma componente. Por outro lado, a correcta 

aferição da envolvente em que operam e das tendências emergentes do negócio, 

permite que as organizações/prestadores de serviços consigam lidar melhor com a 

natureza evolutiva da Internet e dos negócios que nela se baseiam, como nos 

advertiram Wang & Chan (2003) e Lambert (2006), que, por sua vez, são obtidas 

através do desenvolvimento e inovação do serviço actualmente prestado e da 

retroactividade que deve caracterizar os negócios de serviços web only. 

 A Figura 30 visa sumarizar as relações entre as componentes pertencentes 

ao terceiro "pilar" ou "bloco" que, por sua vez, influenciam a investigação, 

desenvolvimento e inovação do serviço prestado sendo que tal é, maioritariamente, 

influenciado pelo papel do consumidor e pela capacidade da organização/prestador 

de serviço em aproveitar o(s) fluxo(s) de informação e serviço característicos da 

Internet. De destacar que, a capacidade das componentes deste "pilar" em 

influenciá-lo directamente é bastante mais elevada do que nos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Relação entre as componentes com impacto na investigação, desenvolvimento e inovação 
de um serviço web only 
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5.1.4 | Aspectos financeiros 

 O quarto "pilar" da proposta de modelação apresentada reúne 

características diferentes dos três primeiros apresentados. Este "pilar" apresenta-se 

como transversal aos restantes, visto ser influenciado pelas decisões e outputs de 

todos os outros. 

 A componentes que compõem este "pilar" são: (1) a estrutura de custos e  

o (2) modelo de receitas. Da combinação destas duas componentes, a 

organização/prestador de serviço é capaz de determinar o lucro obtido, ou seja, a 

probabilidade de sobrevivência e sucesso do seu negócio (Shafer et al. 2005). 

! Modelo de receitas 

 Aquando do enquadramento teórico, a importância do modelo de receitas - 

ou fonte de receitas - parece reunir consenso junto dos vários estudos e autores 

analisados - (Timmers 1998), (Afuah & Tucci 2001), (Petrovic et al. 2001), 

(Osterwalder & Pigneur 2002) (Dubosson-Torbay et al. 2002), (Wang & Chan 2003), 

(Shafer et al. 2005) (Osterwalder & Pigneur 2010). Efectivamente, esta componente 

é condição essencial na maioria das propostas de modelação, orientadas, ou não, 

para os negócios baseados na Internet, sendo condição essencial para a capacidade 

da organização/prestador de serviço obter lucro e, consequentemente, a viabilidade 

do negócio em questão. (Shafer et al. 2005). 

 A Internet, exemplo máximo das tecnologias de informação e comunicação, 

permitiu às organizações/prestadores de serviços, revolucionar o seu modelo de 

receitas através do desbloquear de novos mecanismos de fixação de preços (Klein 

& Loebbecke 2000). Efectivamente, diferentes fluxos de receitas podem ser 

confrontados com diferentes mecanismos de fixação de preços de acordo com as 

suas características (Osterwalder & Pigneur 2002), com especial destaque para a sua 

propensão para pagar pelo digital. 

A propensão do consumidor para pagar pelo digital é, como analisado no 

ponto 4.1, um factor chave para o sucesso de um serviço web only, devendo o 

prestador/organização garantir que o serviço prestado seja capaz de satisfazer as 

necessidade/factores anteriormente identificados. Esta satisfação é condição 

essencial para a obtenção de receitas com a transacção do serviço e viabilizar o 
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modelo de receitas do negócio que, por sua vez, terá impacto no lucro obtido e na 

sua viabilidade. 

 Em teoria, e dependendo da(s) capacidade(s) da organização/prestador de 

serviços, pode cada utilizador/cliente ser confrontado com um mecanismo de 

fixação de preço que vá ao encontro da sua propensão para pagar, sendo 

confrontado com um preço óptimo para a aquisição de determinado serviço. Por 

outro lado, a facilidade com que a Internet permite a comparação de preços entre 

serviços, tem potenciado a decisão das organizações/prestadores de serviços de 

abandonar um modelo de fixo de estabelecimento dos preços de transacção dos 

seus serviços (Klein & Loebbecke 2000) 

Considerando a taxonomia/tipologia de modelos de negócio baseados na 

Internet de Wang & Chan (2003) - vd. Ponto 4.4 - existem, efectivamente vários 

modelos de fixação de preços: subscrição, publicidade, pay-per-use, pay as you go, 

freemium; aos quais acresce a capacidade da Internet em permitir a combinação de 

vários modelos - modelos híbridos (Wang & Chan 2003) - vd. Ponto 4.4.4. Assim, e 

de acordo com o modelo de receitas adoptado, o modelo de negócio assume uma 

das quatro tipologias de Wang & Chan (2003). 

No entanto, estes mecanismos de fixação de preços apresentam uma 

característica diferenciadora e transversal, relacionada com o tempo médio de 

pagamento, Efectivamente, a obtenção de receitas através da disponibilização de um 

serviço Web only é, à semelhança da sua comercialização, imediata. Isto significa que, 

na grande maioria dos casos o pagamento do próprio serviço actua como 

desbloqueado da transacção, não conseguindo o utilizador obter acesso caso não 

consiga ser automaticamente tributado. Esta redução drástica no tempo médio de 

recebimento traz consequências extremamente benéficas para os prestadores de 

serviços ao nível da(s) fonte(s)/fluxo(s) de receita, tornando-os bastante mais 

previsíveis e constantes. 

! Estrutura de custos 

 Esta componente visa englobar os custos que uma organização/prestador de 

serviços incorre ao longo dos "pilares" que compõem a proposta de modelo de 

negócio apresentada. A estrutura de custos, como anteriormente referido, é 
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influenciada pelo custo de todos os recursos, bens, processos, actividades e pela 

própria value network da organização (Petrovic et al. 2001). Com a correcta 

definição de cada um dos três "pilares" anteriores - através das componentes 

apresentadas - a estrutura de custos é facilmente calculada (Osterwalder & Pigneur 

2010).  

 Considerando que, no final, um negócio baseado na Internet é, apenas e só, 

mais um tipo de negócio (Rayport 1999), e a afirmação de Osterwalder & Pigneur 

(2010) de que, em todos os modelos de negócio os custos devem ser minimizados, 

estes surgem divididos em duas grandes classes de estruturas de custos para 

modelos de negócios, passíveis de serem transportas para  realidade dos serviços 

web only. Estas estruturas de custos podem ser (1) impulsionadas pelo custo - 

minimização do custo sempre que possível - ou (2) impulsionadas pelo valor - 

orientadas para a proposição de valor do serviço que disponibilizam - sendo que, na 

maioria dos casos, as estratégias assumidas pelas organizações/prestadores de 

serviços situam-se entre estas duas grandes classes (Osterwalder & Pigneur 2010). 

 O posicionamento entre estas duas grandes classes de estruturas de custos 

é ainda mais frequente no caso das tecnologias de informação e comunicação. 

Efectivamente, a Internet é uma oportunidade para as organizações/prestadores de 

serviços apostarem numa estratégia impulsionada pelo valor e, ao mesmo tempo, 

minimizarem os custos associados a essa mesma estratégia (Osterwalder & Pigneur 

2002). 

 O fornecimento, e transacção, de serviços web only apresentam-se de 

acordo com a afirmação de Osterwalder & Pigneur (2002), sendo os benefícios ao 

nível da redução da estrutura de custos de um prestador deste tipo de serviço 

consideráveis.  

 Considerando o enquadramento da temática dos serviços web only 

anteriormente realizada, várias são as dimensões da estrutura de custos do 

prestador que são influenciadas pela decisão de adopção deste tipo de serviços e 

que estão, essencialmente, relacionadas com as características digitais do mesmo. 

Este impacto na estrutura de custos do prestador é sequencial – a redução de um 

custo influencia, também, a poupança em actividades conseguintes - e resulta de: 
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1. Baixos custos fixos – relacionados com a digitalização de processos 

nucleares à prestação de serviço que, neste tipo de serviços, são realizados 

através da Internet e sem custos para o prestador; 

2. Inexistência de stocks – disponibilizado de imediato através da Internet e, 

teoricamente, com uma capacidade de customização self-service infinita, visto 

poder ser realizada pelo próprio cliente, o serviço web only leva a que o 

prestador não necessite de stocks; 

3. Depreciações e Amortizações reduzidas – a inexistência de stocks leva 

a que o prestador seja confrontado com variações nulas dos mesmos. A não 

ocorrência destas variações leva a uma diminuição no valor das depreciações 

e amortizações incorridas. 

4. Menor necessidade de Investimento – a inexistência de stock, associada 

a um tempo médio de pagamento consideravelmente ou reduzido ou nulo 

leva à redução da necessidade de investimento; 

5. Baixo capital circulante – a menor necessidade de investimento leva a 

uma redução do passivo e obrigações da empresa. Por outro lado, com a 

digitalização de importantes fases do processo de prestação do serviço, os 

bens/recursos necessários à prestação do serviço são também menores que 

os serviços “tradicionais”. Este baixo capital circulante permitirá uma gestão 

mais cuidada, e facilitada, da saúde financeira da organização aquando do 

desenvolvimento do seu negócio. 

 Da diferença entre estas duas componentes, a organização/prestador de 

serviços obtém o lucro De destacar também o potencial que este tipo de serviço 

apresenta ao nível da margem bruta se considerarmos as condições apresentadas ao 

longo deste ponto.  

No entanto, importa mais uma vez referir que, este bloco apresenta um 

relacionamento muito forte com as restantes componentes e "pilares" da proposta 

apresentada que será explicado e analisado no ponto 5.1.5. A Figura 31 visa 

sumarizar as relações entre as componentes pertencentes ao quarto "pilar" ou 

"bloco".  
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Figura 31 - Relação entre as componentes com impacto na investigação, desenvolvimento e inovação 
de um serviço web only 

 

5.1.5 | Conclusão 

 Apresentados e enquadrados os "pilares" e as suas respectivas componentes, 

importa explicar e evidenciar as relações existentes entre cada "pilar" e que são 

requisito para, como anteriormente referido, garantir a existência de 

retroactividade na proposta de modelação/definição apresentada.  

 A existência de retroactividade é um requisito fundamental e influenciou a 

modelação desta proposta. A necessidade desta característica prende-se com a 

evolução rápida característica dos negócios baseados na Internet (Wang & Chan 

2003) (Lambert 2006) - onde se incluem os serviços web only. Assim, os negócios 

modelados através da proposta apresentada são constantemente redesenhados e 

adaptados às novas realidades, evoluções e requisitos da Internet enquanto único 

canal de distribuição. 

 A existência de fluxo(s) de informação e serviço que caracterizam os 

negócios baseados na Internet (Osterwalder & Pigneur 2002) (Wang & Chan 2003) 

são a condição que permite que esta proposta de modelação/definição não se 

apresente como algo finito. Efectivamente, a modelação/definição de negócios para 
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serviços web only apresentada, evidencia características cíclicas que visam garantir o 

constante enquadramento da modelação utilizada à realidade evolutiva da Internet.  

 O ciclo inicia-se com a proposta de valor que o serviço apresenta para a 

value network da organização/prestador de serviço e termina com os inputs que 

estes dois "pilares" fornecem à investigação, desenvolvimento e inovação do serviço 

em questão. Sendo todo este processo "mediado" pelos fluxos de informação e 

serviço. Estes são também responsáveis por fazer chegar os outputs ao nível da 

investigação, desenvolvimento e inovação à cadeia de abastecimento do serviço web 

only – vd. Ponto 3.3 – de forma a  que sejam integrados numa nova proposta de 

valor, permitindo uma evolução relativamente ao modelo de negócio inicialmente 

utilizado. Esta não "estagnação" do modelo de negócio traduz-se numa das 

principais contribuições desta proposta 

 No final de cada "ciclo" de modelação/definição do negócio para serviços 

web only é alcançado com a obtenção de lucro. Esta componente traduz-se, 

simultaneamente, como a forma mais correcta de aferir o potencial de sucesso, uma 

vez que, a plausibilidade de um modelo de negócio está na sua capacidade de se 

tornar sustentável através da obtenção lucro por parte da organização/prestador de 

serviço após todas as "fases" do modelo de negócio (Shafer et al. 2005). Em suma, a 

obtenção de lucro traduz-se na ontologia de cada "ciclo" do modelo de negócio 

para serviços web only. 

 O relacionamento entre os pilares é obtido e explicado pelas componentes 

que se lhes integram. A estratégia de diferenciação e os benefícios qualitativos e 

quantitativos - pertencentes à proposição de valor do serviço - juntamente com a 

experimentação digital do serviço - componente incluída na investigação. 

desenvolvimento e inovação - têm impacto na propensão para pagar do consumidor 

- pertença do "pilar" aspectos financeiros. 

 Outra relação, assenta nas capacidades da organização/prestador de serviço 

- proposição de valor do serviço -  recolha de informação - value network - e no 

impacto das mesmas ao nível das advanced web analytics recolhidas e interpretadas 

que, consequentemente, se traduzem no desenvolvimento e/ou inovação do serviço 

actualmente prestado. Por outro lado, os benefícios qualitativos e quantitativos do 
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serviço - proposição de valor do serviço - relacionam-se com a segmentação dos 

consumidores - value network - e com o modelo de receita - aspectos financeiros. 

 Como demonstrado, ao simular cada uma das componentes que integram os 

quatro "pilares" da proposta, a organização/prestador de serviços garante a 

condição de retroactividade, o funcionamento cíclico e a adaptabilidade do modelo 

de negócio escolhido às variações e evoluções da Internet. 

 A Figura 32 visa sumarizar graficamente as relações acima descritas. Nesta, é 

possível identificar a relação entre os "pilares" - previamente enquadrada - assim 

como a natureza cíclica de cada modelação/definição do modelo de negócio. 

 Por último, podemos afirmar que esta proposta não se traduz na 

definição/modelação de um modelo de negócio para serviços web only mas sim, na 

definição de vários modelos de negócios, cuja evolução resulta da integração de 

variações internas - relacionadas com o serviço prestado e com o utilizador/cliente 

- e externas - associadas à envolvente macroeconómica do mercado onde se insere 

a organização/prestador de serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Sumarização da proposta de definição/modelação de negócios para serviços web only 
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METODOLOGIA 

6.1 | Introdução 

 Este capítulo tem como objectivo apresentar a metodologia utilizada no 

desenvolvimento do estudo apresentado, sendo que, ao longo do mesmo, serão 

abordados os seguintes temas:  

1. Tipologia e classificação da revisão de literatura efectuada; 

2. Racionalização metodológica da pesquisa efectuada; 

3. Legitimidade metodológica do estudo 

4. Apresentação do modelo de pesquisa adoptado - research design. 

 A abordagem dos temas acima apresentados procurará justificar: (1) a 

escolha de metodologia utilizada, (2) a revisão de literatura efectuada e (3) a 

avaliação da qualidade geral do estudo realizado. 

 

6.2 | Tipologia e classificação da revisão de literatura  

 A maioria das pesquisas nas ciências sociais utiliza o empirismo como tipo 

de pesquisa dominante, baseando as conclusões obtidas na observação, directa ou 

indirecta da realidade. Este facto leva a que, não raras vezes, a questão no que toca 

às pesquisas nas ciências sociais esteja muitas vezes confinada à sua caracterização 

enquanto quantitativa ou qualitativa. Uma pesquisa quantitativa assenta em poucas  

variáveis e muitos casos enquanto que uma qualitativa assenta em poucos casos e 

muitas variáveis (Ragin 1987). 

 As pesquisas empíricas assentam em três propósitos essenciais: explicar, 

explanar ou descrever uma ocorrência/não ocorrência de determinada 

situação/fenómeno (Hart 2009). Estes três propósitos, embora possam ser 

combinados de diferentes formas e/ou graus, apresentam características próprias 

com diferentes implicações ao nível do modelo de pesquisa adoptado, no seu estilo 

e na interpretação do mesmo (Hart 2009).  

 Esta possibilidade de combinação de propósitos leva à existência de vários 

tipos possíveis de pesquisa que podem ser utilizados como metodologia estando a 
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classificação dos mesmos muitas vezes associada ao tipo de questão à qual o estudo 

pretende responder (Hart 2009). Efectivamente, as formulação de questões 

assentes no "como", "quando", "porquê", "o quê" e "quem", é muitas vezes 

determinante para a correcta aferição da tipologia e/ou estratégia de pesquisa a 

realizar. A Tabela 7 visa sumarizar a relação entre a definição das questões de 

investigação, o objectivo/propósito e o tipo da pesquisa. 

 

Tipo de pesquisa Objectivo/Propósito 

Exploratória 

• Satisfazer a curiosidade, providenciar melhor compreensão 

ou visando o interesse geral da temática; 

• Examinar a viabilidade de estudos futuros de uma temática; 

• Providenciar mais esclarecimento sobre determinado 

problema ou processo. 

Questões de Investigação: "Como", "O quê", "Onde" 

Descritiva  

• Compreender a fenómeno social comum ou incomum ao 

observar o detalhe dos elementos que o compreendem 

providenciando uma base empírica para um argumento 

válido. 

Questões de Investigação: "Como", "O quê" 

Explanatória 

• Explicar a causa ou a não ocorrência de um fenómeno; 

• Demonstrar as conexões causais e o relacionamento entre 

variáveis; 

• Sugerir razões para a ocorrência de determinada 

situação/evento e fazer recomendações de mudança. 

Questões de Investigação: "Porquê" 

 

Tabela 9 - Relação entre a definição das questões de investigação, o objectivo/propósito e o tipo da 

pesquisa 

FONTE: Adaptado de Hart (2009) 
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 No que toca a tipo de raciocino utilizado ao longo da pesquisa - ao nível do 

procedimento de pesquisa e de escrita - a escolha parece girar entre uma estrutura 

dedutiva ou indutiva.  

 Uma estrutura dedutiva parte de uma realidade mais geral para uma mais 

específica, analisando uma teoria generalista até à formulação de um hipótese 

específica, ou seja, trata-se de um raciocínio que resulta da observação de muitos 

casos com enfoque em poucas variáveis que é, posteriormente, posto à prova 

através do recurso, por exemplo, a um caso prático. Por outro lado, o raciocínio 

indutivo, encontra-se no pólo diametralmente oposto, partindo de observações 

específicas até alcançar generalizações, ou seja, assenta na observação de poucos 

casos que visam estudar um grande número de variáveis. Estas duas estruturas de 

pesquisa obrigam a diferentes mentalidades: um raciocínio indutivo é caracterizado 

por uma vertente mais exploratória, enquanto que o dedutivo visa a obtenção de 

certezas através do teste e confirmação de hipóteses. De realçar que,  segundo 

Hart (2009), os dois tipos de raciocínio podem ser combinados num mesmo estudo.  

 Este estudo prevê numa contribuição académica denominada por tese ou 

dissertação e que, segundo Hart (2009), se define como: 

"Um documento dividido em vários ponto e capítulos que expressa, sem necessidade de 

recurso a uma forma linear, um argumento coerente ou uma investigação. Como tal, deve 

ser uma demonstração holística das habilidades, capacidades intelectuais e conhecimento 

do estudante devendo, também, demonstrar as estruturas de raciocínio em que se baseia 

o investigador não se resumindo a um registo da pesquisa efectuada. Assim, deverá 

apresentar conclusões baseadas em conhecimento previamente existente e desenvolve-lo 

através de um argumento fundamentado, com recurso a uma postura crítica e reflexiva". 

 Identificado o objectivo da conclusão académica a alcançar, o grau da mesma 

numa escala de três níveis utilizada por Hart (2009) - bacharelato, mestrado ou 

doutoramento. 
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6.3 | Racionalização metodológica 

 A narração cronológica surge como a forma mais comum para a 

apresentação da sumarização da revisão de literatura efectuada (Hart 2009). No 

entanto, esta deve seguir uma metodologia capaz de permitir que, a cada "parte" 

constituinte do estudo, sejam feitas recomendações relevantes para a temática em 

análise. Estas devem ser apresentadas sobre a forma de um argumento estruturado 

cuja principal característica deverá assentar em: (1) elementos baseados no 

conhecimento ou (2) elementos de argumentação (Hart 2009). 

 Uma revisão de literatura que alcance elementos baseados no conhecimento 

traduz-se numa pesquisa que: 

• Apresenta uma descrição de trabalhos anteriores relacionados com a 

temática, identificando conceitos e correntes de pensamento, definições e 

teorias; 

• Considera a forma como as diversas definições foram desenvolvidas e 

operacionalizadas como soluções para os problemas sobre os quais se 

enfocaram trabalhos anteriores; 

• Identificação e descrição de questões, ocorrências ou conclusões que outros 

investigadores consideraram importantes. 

FONTE: Hart (2009) 

 Por outro lado, o alcance de elementos de argumentação como resultado da 

pesquisa efectuada origina uma pesquisa que: 

• Descreva os erros, irregularidades ou incongruências de estudos anteriores 

da mesma temática; 

• Apresenta uma proposta de acção que poderá solucionar o problema 

levantado pelo estudo a desenvolver 

• Explica os benefícios que poderão resultar da adopção da solução proposta 

• Refuta possíveis objecções à solução proposta. 

FONTE: Hart (2009) 
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 Da análise da revisão de literatura efectuada, deverá resultar uma 

fundamentação e interpretação suficientes para sustentar o estudo a realizar (Hart 

2009). Tal permitirá que, aquando da formulação de conclusões sobre a(s) 

temática(s) em estudo, o argumento alcançado se revele coesivo e, 

consequentemente, seja mais difícil de refutar (Hart 2009). Em suma, a metodologia 

a utilizar deverá ser capaz de permitir a apresentação de argumentos convincentes 

e devidamente sustentados, de forma a traduzir-se como um contributo relevante 

para a compreensão do fenómeno em estudo.  

 Considerando o estudo em questão, o mesmo sustentou-se em elementos 

de argumentação, resultado de uma revisão de literatura com enfoque em tentativas 

anteriores de resolução da temática dos serviços online e da modelação deste tipo 

de negócios. Efectivamente, da identificação dos factores críticos para o sucesso 

e/ou falhanço de tentativas anteriores para o estudo deste temática resultou a 

proposta de uma nova definição de serviços - serviços web only - e a sua 

consequente modelação de negócio. Trata-se pois de uma pesquisa baseada na 

avaliação de contribuições anteriores através de elementos de argumentação (Hart 

2009). 

 Esta avaliação crítica (Hart 2009)  foi conseguida através do recurso a uma 

estrutura assente na formulação de um argumento baseado na combinação de 

estruturas-tipo - passíveis de serem combinadas para tal fim - propostas por Hart 

(2009) - problem-awarenes pattern, avaliação analítica e possible solution pattern. Como 

tal, a argumentação foi elaborada com base em 5 fases, nomeadamente: 

1. Consideração de estudos já existentes 

1.1. Apresentação de exemplos relevantes 

1.2. Demonstração das razões pelas quais eram inadequados ou incompletos 

para o estudo da temática 

1.3. Identificação e apresentação dos factores que originaram essa inadequação  

2. Estabelecimento da existência de um problema  

2.1. Proposta/identificação de possíveis causas para esse problema 

2.2. Demonstração dos principais factores subjacentes a essas mesmas causas 

3. Clarificação de pontos de divergência 

3.1. Eliminação de causas/definições improváveis ou irrelevantes 
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3.2. Fornecimento de provas para a eliminação das causas/definições em questão 

4. Focalização na nova causa/definição apresentada 

4.1. Fornecimento de provas que legitimem a nova causa/definição apresentada 

4.2. Sumarização do argumento 

5. Delineação e apresentação de uma nova causa/definição 

 A utilização desta estrutura de argumentação permitiu obter uma 

abordagem das questões de investigação que se traduziu em conclusões credíveis e 

devidamente sustentadas. 

 Considerando a estrutura de argumentação utilizada, podemos classificar 

este estudo como puramente conceptual e assente numa abordagem teórica às 

questões de investigação identificadas. Efectivamente, e considerando a tipologia 

acima apresentada, este estudo não assenta numa pesquisa qualitativa ou 

quantitativa, não podendo enquadrar-se como um produto de uma pesquisa 

empírica.  

 Com base na estrutura de argumentação apresentada, este estudo revela-se 

como uma tentativa de carácter exploratório que, com enfoque muito específico, 

procura expor uma possibilidade de resolução/resposta às questões de investigação 

previamente identificadas. 

 A tipologia de pesquisa adoptada apresenta, no entanto, problemas no que 

toca à sua classificação. Segundo Locke et al. (2004), pese embora a existência de 

vários recursos e tipologias metodológicas ao nível das ciências sociais nos dias que 

correm, existe uma limitação na classificação de uma metodologia assente num 

processo com características exploratórias que envolva uma teorização imaginativa 

por parte do autor do próprio estudo.  

 Como forma de suprir esta eventual limitação, o mesmo autor propõe o 

conceito de inferência abdutiva, definindo-a como a primeira fase do processo de 

investigação e uma forma de raciocínio diferente dos raciocínio indutivo e dedutivo. 

O recurso à inferência abdutiva é, metaforicamente, comparado com a 

interpretação de uma escultura. Primeiramente, o autor observa a beleza e 

complexidade da sua criação apreciando as diferentes perspectivas da sua criação e, 

detendo-se nos aspectos que lhe causem estranheza ou despertem a sua 
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curiosidade. Com a identificação destes aspectos surge o reexaminar dos mesmos à 

luz de observações ou teorias diferentes, ou mais recentes, em busca de coerência 

ao nível da significância do trabalho que desenvolveu. 

 O estudo apresentado é, essencialmente, baseado no conceito de Locke et 

al. (2004), adoptando a mesma postura de curiosidade na tentativa de providenciar 

alguma significância à realidade observada (Costa 2008). Este estudo está assente 

em múltiplos recursos como geradores de ideias, teorias e conceitos, articulando 

diferentes perspectivas de diferentes comunidades científicas como base para a 

resposta às questões de investigação identificadas, traduzindo-se como um bom 

exemplo de imaginação analítica. Assim, é intenção que o mesmo se torne numa 

contribuição relevante para futuros estudiosos da temática dos serviços web only 

que, posteriormente, procurem a validação qualitativa e quantitativa dos conceitos, 

teorias e definições apresentados.  

 

6.4 | Legitimidade metodológica 

 O desenvolvimento deste estudo está assente nos standards e valores 

inerentes ao desenvolvimento de um trabalho académico como forma de garantir a 

legitimidade metodológica e do mesmo e, consequentemente, evitar criticismo face 

às conclusões alcançadas. 

 Segundo Hart (2009), deve o autor de um trabalho académico evitar 

situações de: 

• Falsificação - deturpação do trabalho e/ou conclusões de outros autores; 

• Fabricação - apresentar especulações como factos comprovados; 

• Desleixo - omissão de citações das fontes utilizadas ou utilização de 

referências incorrectas; 

• Nepotismo - citação de referências que não estejam directamente 

relacionadas com o estudo a ser desenvolvido; 

• Plágio - utilizar, com conhecimento de causa, o trabalho desenvolvido por 

outra pessoa/autor, reclamando para si os créditos do mesmo. 
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 O cuidado no cumprimento destes requisitos foi uma constante ao longo do 

estudo, tornando mais forte as conclusões alcançadas ao longo do mesmo. 

 Outra situação com influência na qualidade da argumentação efectuada está 

na qualidade das fontes seleccionadas e utilizadas. O cuidado com a verificação da 

credibilidade dos trabalhos citados foi uma constante contribuindo também para o 

alcançar de conclusões/argumentos mais completos e "fortes" academicamente. 

 

6.5 | Modelo de pesquisa - research design 

 Como conclusão da metodologia apresentada, o passo seguinte passa pela 

apresentação do modelo de pesquisa utilizado na elaboração deste estudo. O 

modelo de pesquisa tem por objectivo sumarizar as escolhas metodológicas 

efectuadas ao longo do estudo realizado sendo que, para tal, será utilizada a 

proposta de Patton (1990). Esta proposta, assente em doze questões/características, 

visa auxiliar o autor do estudo na identificação do modelo de pesquisa utilizado não 

sendo, segundo o próprio autor, obrigatória a resposta todas as questões colocadas 

para enquadrar devidamente a metodologia utilizada. Efectivamente, consoante as 

escolhas do autor do estudo, algumas das questões poderão ser, inclusivamente, 

não aplicáveis (n/a). 

 Assim, é objectivo da Tabela 9 sumarizar a metodologia utilizada ao longo 

do desenvolvimento deste estudo. 
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# Questão/Característica Opções de resposta (ex.) Opção utilizada 

1 Qual o propósito do estudo? 
Pesquisa básica, pesquisa aplicada, avaliação sumativa, 

etnometodologia 
Pesquisa básica 

2 Qual o âmbito do estudo? O que é considerado, o que não é, porquê e com que efeito? 

- Considerados maioritariamente estudos com 

origem no e-busines como forma de garantir 

um enfoque nas questões económicas da 

temática em estudo.  

- Considerados também contributos ao nível 

da estratégia e sistema de informação devido 

ao elevado relacionamento com a temática. 

3 Qual o enfoque do estudo? Estudo de caso, revisão de literatura, inquérito 

Características do objecto de estudo com 

incidências nas questões de investigação 

identificadas 

4 Qual a unidade de análise? Indivíduos, grupos, organizações , períodos de tempo Organizações 

5 Qual a estratégia de definição da amostra? Probabilidade, quotas, aleatória, representatividade, tamanho 
N/a 

Questões relacionadas com estudos baseados 

em dados estatísticos (Qualitativos ou 

Quantitativos) 

6 Quais a tipologia dos dados coleccionados? Qualitativa, quantitativa 

7 Como foram tratados os dados? Organização, classificação, referenciados, indexados 

8 Qual a abordagem analítica utilizada? Dedutiva, indutiva 
Imaginação analítica com recurso à inferência 

abdutiva 
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# Questão/Característica Opções de resposta (ex.) Opção utilizada 

9 
Como é garantida a validade científica do 

estudo? 
Triangulação, dados de várias fontes, vários estudos 

- Recurso a uma abordagem analítica 

certificada e capaz de produzir outputs válidos. 

- Revisão e análise de literatura com base 

numa estrutura de argumentação previamente 

definida. 

- Recurso a vários estudos de forma a evitar o 

enviuzamento nas conclusões obtidas. 

10 Qual a duração e tipologia do estudo? 
Bacharelato, mestrado, doutoramento, investigação de longa ou 

curta duração  

- Dissertação de Mestrado 

- Estudo de curta-duração 

11 Como é justificado o estudo? 
Revisão de literatura e análise, definição do problema, esforço 

intelectual, resultados práticos 

- Necessidade de estudo, identificação e 

definição das limitações da definição de 

serviços online 

- Adequação de uma proposta de modelação 

de negócio para as características intrínseca 

dos serviços analisados ao longo do estudo 

12 
Como é garantida a legitimidade 

metodológica? 

Protecção de dados, citação de fontes, consentimento de 

utilização 

Garantida ao longo do estudo através do 

cumprimento dos standards e valores 

apresentados no ponto 6.4. 

 

Tabela 1 - Sumarização do modelo de pesquisa utilizado 

FONTE: Adaptado de Patton (1990)
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CONCLUSÃO 

7.1 | Sumário 

 O presente estudo traduziu-se numa revisão de literatura dos contributos 

das comunidades científicas económicas, de sistemas de informação, informática e 

tecnologia relativamente à temática dos serviços online e os seus modelos de 

negócio.  

 Através do recurso a esta abordagem foi possível sintetizar, analisar e 

comentar os percursos escolhidos pelas diferentes contribuições, de diversas 

comunidades científica, para o tratamento da temática, com particular incidência nas 

contribuições ligadas às ciências económicas dado o enquadramento do estudo 

realizado. Deste processo resultou a identificação da existência de duas limitações 

ligadas ao conceito abordado - serviços online - e a constatação da relevância dos 

mesmos, como barreira ao confluir das diversas comunidades em direcção a uma 

definição que lhes fosse transversal.  

 Através da identificação do peso do digital como denominador comum às 

duas limitações identificadas, a solução passou pela definição de um novo tipo de 

serviço que se dissocia do espectro mais geral da definição de serviços online - o 

serviço web only. Tal foi conseguido através da procura pela supressão das duas 

limitações identificadas, ou seja, pela correcta definição e enquadramento do peso 

do digital - Internet - na prestação deste novo tipo de serviços. 

 Com a identificação, e definição, de um novo tipo de serviço, verificou-se a 

inadequação de propostas anteriores ao nível da definição de modelos de negócio 

para serviços online. Esta inadequação deu origem à terceira limitação patente no 

estudo efectuado e que, resultou da resolução/mitigação dos dois primeiros 

analisados. Assim, a análise crítica da propostas mais relevantes para a 

modelação/definição de modelos de negócio baseados na Internet - modelos que 

utilizam a Internet como meio primário para a criação de valor e obtenção de 

receita a longo prazo - permitiu a obtenção de um enquadramento teórico que 

visasse sustentar a criação de uma proposta de modelação/definição aplicável à 

realidade dos serviços web only.  
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 Recorrendo à inferência abdutiva da colecção de propostas e componentes 

de modelação previamente tratadas e analisadas, o ponto 5.1 deste estudo visou 

suprir a terceira limitação identificada traduzindo-se numa contribuição para o 

estudo da temática dos modelos de negócio para o novo tipo de serviço 

identificado e definido nesta Dissertação de Mestrado. 

 O ponto seguinte visa apresentar e discutir as contribuições teóricas do 

estudo realizado procurando responder às questões de investigação apresentadas 

aquando da Introdução do mesmo - vd. ponto 1.3.  

 

7.2 | Contribuição teórica  

 O presente estudo traduz-se em quatro contribuições teóricas 

relativamente a temática dos serviços online. Duas resultam da resposta à questões 

de investigação definidas no início da investigação - contribuições directas - e as 

restantes da pesquisa efectuada com vista à resposta das próprias questões - 

contribuições indirectas. Primeiramente, serão apresentadas as contribuições 

indirectas. 

! Contribuições indirectas 

 A primeira contribuição indirecta originou uma contribuição teórica 

resultante da pesquisa de literatura relacionada com a temática dos serviços online. 

Este estudo apresenta uma revisão de literatura sobre serviços online com enfoque 

nas comunidades científicas com contribuições mais relevantes para esta temática. 

Efectivamente, o ponto 1 deste estudo apresenta uma súmula do estado da arte da 

pesquisa efectuada até aos tempos mais recentes constituindo uma boa base e/ou 

ponto de partida para futuras investigações que pretendam debruçar-se sobre esta 

temática. 

 Esta situação é confirmada pela obtenção de uma definição de serviços 

online que sumariza várias contribuições de várias comunidades científicas e que 

apresenta este tipo de serviços como: 

Serviços tradicionais onde a Internet e outras redes electrónicas são o meio/canal de 

interacção para, parcial ou totalmente, produzir, transaccionar ou consumir o serviço, 
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fortalecendo a relação com o cliente/consumidor, seja o mesmo humano ou uma aplicação 

de software.  

 O primeiro ponto engloba também uma revisão das tipologias de 

classificação para serviços online e uma análise crítica dos mesmos, de onde resulta 

a evidenciação e justificação do desenvolvimento de uma tipologia menos permeável 

e com critérios mais restritos e definidos como forma de correctamente agrupar os 

diferentes tipos de serviços de acordo com as características que os definem. 

 A segunda contribuição deste tipo está associada à pesquisa por literatura 

que se enquadrasse no âmbito da segunda questão de investigação. Assim, e à 

semelhança do sucedido com a primeira contribuição, a procura pelo 

enquadramento teórico da temática dos modelos de negócio baseados na Internet, 

traduz-se, por si só, numa contribuição teórica relevante para futuros estudos desta 

mesma temática.  

 Ao longo do ponto 4 deste estudo esta temática é abordada criteriosamente, 

sendo analisada e discutidas as contribuições mais relevantes e apresentadas as 

propostas de modelação/definição genéricas mais importantes. A análise crítica das 

mesmas traduz-se num bom ponto de partida para pesquisas futuras sobre a 

questão dos modelos de negócio baseados na Internet. 

 Efectivamente, a revisão de literatura permitiu identificar várias 

incongruências das propostas "universais" de modelação/definição de modelos de 

negócio baseados na Internet, dado que, ambas não verificam as condições básicas 

de uma ontologia. A identificação desta falha considerável, e imputável às três 

propostas analisadas, constituí uma limitação da pesquisa efectuada, passível de ser 

investigada em futuros estudos, em particular por autores ligados às ciências 

económicas. 

! Contribuições directas 

 As contribuições directas resultaram, como anteriormente referido, da 

resposta às questões de investigação definidas aquando do início do estudo. 

 A primeira, surge associada com a definição e âmbito de um novo tipo de 

serviço, que deriva do espectro da definição generalista de serviços online e das 
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limitações que podem ser imputadas à mesma. Estas mesmas limitações, 

relacionadas com o peso do digital na prestação dos serviços online surgem, muitas 

vezes, como factores explicativos da confusão e dificuldade na definição dos 

serviços online em diversos estudos.  

 De forma a clarificar esta questão, foi proposta a dissociação dos serviços 

realizados exclusivamente através do canal digital Internet da definição de serviços 

online. A apresentação, introdução e definição de um novo tipo de serviço que 

evidencie a característica acima apresentada visa, essencialmente, estabelecer as 

bases para que o âmbito do estudo do mesmo se torne transversal às várias 

comunidades científicas passíveis de ter impacto nesta mesma temática. 

 Assim, a primeira contribuição teórica directa surge com a apresentação e 

estudo da temática dos serviços web only, ao nível do seu enquadramento, cadeia de 

abastecimento e principais características diferenciadores, mas com destaque claro 

para a proposta de uma definição - enfoque primário da questão de investigação - 

para os mesmos: 

Serviços cuja disponibilização, transacção e consumo são indissociáveis e ocorrem 

unicamente no canal digital, utilizando a Internet como meio único para permitir uma 

interacção produtor-consumidor (oferta-procura) totalmente automatizada, podendo estar 

disponíveis em multiplataformas que façam uso do canal digital (Internet) - smartphones, 

tablets e PC/portátil. 

 A segunda contribuição surge da modelação/definição de um negócio para 

os tipos de serviços previamente definidos. Assente no carácter exploratório do 

estudo realizado, é proposto que um modelos de negócios para serviços web only  

seja definido por quatro grandes componentes: 

1. Proposição de valor; 

2. Value Network; 

3. Investigação, desenvolvimento e inovação; 

4. Aspectos financeiros. 

 O enquadramento e justificação de cada uma das componentes e das 

subcomponentes que as integram traduz-se numa contribuição teórica relevante, 

através da demonstração das características e benefícios expectáveis de cada 
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componente, para a organização/prestador de serviço que opte pela disponibilização 

deste tipo de serviços. É também explicado o processo de modelação que deverá 

ser adoptado, como forma de permitir a simulação da tomadas de decisão 

relativamente às diversas etapas da modelação - requisito essencial para a 

proposição de uma boa ontologia (Norton & Kaplan 1992) e (Sternman 2000). 

 Desta modelação/definição do negócio para serviços web only resultou a 

resposta à segunda questão de investigação. Sendo o crescimento alcançado através 

de uma correcta modelação do negócio da organização/prestador de serviço - vd. 

ponto 4 - uma correcta modelação/definição de um negócio para serviços web only  

permite, por sua vez, a resposta à segunda pergunta de investigação deste estudo. 

 Em suma, as contribuições indirectas traduziram-se em contribuições ao 

nível teórico para a temática dos serviços online e dos modelos de negócio 

baseados na Internet através da extensão revisão de literatura e enquadramento 

teórico efectuados. Por outro lado, a definição do conceito de serviços web only e a 

proposta de modelação/definição de um negócio para este mesmo tipo de serviços, 

são as contribuições teóricas directas, ou seja, o objecto principal do estudo e que 

havia sido definido através das questões de investigação identificadas. 

 

7.3 | Sugestões para pesquisa futura 

 Considerando as contribuições teóricas apresentadas anteriormente, este 

estudo apresenta conclusões que poderão servir de base a pesquisas futuras 

relativamente à temática dos serviços web only. Apresentando esta pesquisa um 

carácter exploratório, definido pelas características da questões de investigação a 

que se propõe responder - vd. Tabela 8 - a orientação natural da pesquisa futura 

sobre esta temática surge associada a uma pesquisa exploratória.  

 O enfoque da pesquisa futura deve pois, assentar numa tentativa de 

validação das conclusões apresentadas neste estudo com recurso a uma tipologia 

quantitativa de dados. Este tipo de pesquisa visaria, essencialmente, a confirmação 

das conclusões obtidas através da realização de estudos de caso com vista à 

identificação e definição de um grupo restrito de variáveis que verificassem as 

características atribuídas aos serviços web only. 
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 Outra tendência de pesquisa futura que emerge das conclusões obtidas nesta 

dissertação prende-se com a opção por uma pesquisa também exploratória mas 

assente em dados qualitativos. A escolha por este tipo de dados estaria mais 

relacionada com a pretensão de avaliar e verificar a proposta de 

definição/modelação de negócios para serviços web only. O enfoque em poucos 

estudos de caso permitiria a utilização de várias variáveis, traduzindo-se como a 

opção correcta tendo em vista a validação das várias componentes e 

subcomponentes de um modelo de negócio para este tipo de serviço.  

 Uma terceira sugestão poderá ser feita ao nível da proposta de uma 

taxonomia/tipologia para os serviços web only. Este tipo de pesquisa que, consoante 

a opção do seu autor, poderia apresentar-se como exploratória ou explanatória 

incidiria na tentativa de elaboração de uma proposta que, considerando as 

conclusões alcançadas ao nível do peso do digital e necessidade constante de 

inovação ao nível do modelo de negócio e do próprio serviço, procurasse classificar 

correctamente os serviços web only com base em características observáveis. 

Importa referir que a proposta de taxonomia a apresentar deverá surgir sobre a 

forma matricial para que, através de proposições simples, esses mesmos tipos de 

negócio para serviços web only possam ser correctamente enquadrados. 

 Efectivamente, dado o carácter recente da temática abordada, a natureza 

exploratória do estudo e condição evolutiva característica deste tipo de serviços, 

muitas outras sugestões de pesquisa futura poderão ser feitas. Possivelmente, vários 

poderão ser os estudos futuros que visem apenas a adequação das conclusões agora 

apresentadas ao panorama dos serviços online, e dos serviços web only, ao espectro 

temporal em que se realizam.  

 Uma sugestão final residiria na transposição da temática dos serviços web 

only para as restantes comunidades científicas com contributos relevantes ao nível 

desta temática - sistemas de informação, informática e tecnologia. Este cruzamento, 

assente numa pesquisa de carácter exploratório, permitiria o reforçar das 

conclusões obtidas ao validá-las e torná-las passíveis de serem partilhadas entre as 

diversas comunidades científicas, algo que não sucede com os serviços online. 
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ABSTRACT 

 Since the beginning of the year 2000, studies concerning online services have 

experienced a major breakthrough due to diverse contributions from different 

scientific communities. In fact, the boom of technology companies, coupled with the 

Internet's savvy progress, have led several scholars from different schools of though 

- with notorious highlight to the fields of economics, technology, information 

systems and informatics - to pay heed to this emerging phenomenon. Nevertheless, 

this increase on the contributions' number has struggled with the multidisciplinary 

nature of online services, leading to a mismatch in terms of contributions and 

findings achieved, either inter or intra communities.  

 The conduction of an extensive literature review in relation with the topic 

of this study allowed the identification of three gaps, which justified the elaboration 

of this Dissertation. Also, the review made, allowed to support the relevance and 

quality of the contributions made. 

  This exploratory study, based on the author's analytical imagination through 

the use of analytical inference, aims to: 

1. Address the issue of web only services, whose definition, nomenclature and 

scope have been proposed in an attempt to minimize the limitations, which 

result from the multidisciplinary nature of online services' study. 

2. Model and define the main structure for business models of this new 

proposed service typology, according to its intrinsic and differentiating 

characteristics. 

 These objectives are achieved through the realization of an extensive 

literature review on online services and Internet business models - which itself can 

be seen as an important contribution through the summarization of contributions 

and findings from different schools of though - allowing the author to respond to 

the research questions identified, as well as, to lay the groundwork for future 

research dealing with the topic of online services and web only services. 

Keywords | online services, web only services, Internet business models, web only 

service's business models, economic growth. 
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